
STATUT 

SZCZECIŃSKIEGO KLUBU MOTOROWODNEGO 

 I NARCIARSTWA WODNEGO „ŚLIZG” 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Szczeciński Klub Motorowodny i Narciarstwa Wodnego „ŚLIZG”" - 
zwane dalej Stowarzyszeniem. 

2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Szczecinie. 

§ 2 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 
ze zm.) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010 nr 127 poz. 857 ze zm.). 

§ 3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 

profilu działania. 
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych   

w odrębnych przepisach, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód            
z działalności Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być 
przeznaczony do podziału między jego członków. 

4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może 
zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom. 

§ 4 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami. 

Rozdział II 

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA 

§ 5 

Celem Stowarzyszenia jest działalność prowadzona w sferze kultury fizycznej oraz z nią 
powiązanych, a w szczególności: 



1) współzawodnictwo sportowe z uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 
2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej, w tym osób 

niepełnosprawnych, 
3) organizowanie i współorganizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych, 
4) organizowanie i współorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, 
5) działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa, 
6) ochrona i promocja zdrowia, 
7) wspieranie, promocja i organizacja wolontariatu oraz imprez charytatywnych, 
8) propagowanie wiedzy historycznej oraz tradycji wodniackich i morskich i ochrona zabytków z 

nimi związanych, 
9) ochrona fauny i flory wodnej i działalność proekologiczna w tym zakresie, 
10) edukacja wodniacka, morska i sportowa, 
11) integracja rodzin i środowisk lokalnych w zakresie sportu i rekreacji wodnej oraz tradycji 

wodniackich i morskich. 

§ 6 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) działalność odpłatną: 

a) uczestnictwo w zajęciach oraz imprezach sportowych mających charakter 
współzawodnictwa z zachowaniem obowiązujących przepisów i norm w tym zakresie; 

b) organizowanie zlotów, festynów, turniejów, konkursów, spartakiad oraz innych masowych 
imprez w sferze kultury fizycznej; 

c) propagowanie i ułatwianie uprawniania indywidualnych form rekreacji ruchowej, 
organizację i prowadzenie obozów sportowo – rekreacyjnych; 

d) rozwijanie promocji i udzielanie informacji w zakresie swojej działalności statutowej, 
współdziałanie z instytucjami i organizacjami działającymi w tym zakresie, prowadzenie 
działalności wydawniczej; 

e) organizowanie i prowadzenie ośrodków rekreacji fizycznej i sportu, szkoleniowych, 
wypoczynkowych, wypożyczalni sprzętu sportowo – turystycznego; 

f) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej; 
g) organizację kursów, konferencji, seminariów i obozów dla działaczy i organizatorów w 

zakresie działalności statutowej Stowarzyszenia; 
h) organizacja szkoleń na licencje zawodnicze, motorowodne, rekreacyjne; 
i) prowadzenie usług w zakresie kultury fizycznej; 
j) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 

2) działalność nieodpłatną: 
a) uczestnictwo w zajęciach oraz imprezach sportowych mających charakter 

współzawodnictwa z zachowaniem obowiązujących przepisów i norm w tym zakresie; 
b) organizację różnego rodzaju sekcji i zespołów o charakterze sportowym, rekreacyjnym, 

turystycznym i kulturalno-rozrywkowym; 
c) organizację zespołów profilaktyczno-usprawniających; 
d) organizowanie zlotów, festynów, turniejów, konkursów, spartakiad oraz innych masowych 

imprez w sferze kultury fizycznej; 
e) propagowanie i ułatwianie uprawniania indywidualnych form rekreacji ruchowej, 

organizację i prowadzenie obozów sportowo – rekreacyjnych; 
f) rozwijanie promocji i udzielanie informacji w zakresie swojej działalności statutowej, 

współdziałanie z instytucjami i organizacjami działającymi w tym zakresie, prowadzenie 
działalności wydawniczej; 

g) organizowanie i prowadzenie ośrodków rekreacji fizycznej i sportu, szkoleniowych, 
wypoczynkowych, wypożyczalni sprzętu sportowo – turystycznego; 

h) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej; 



i) organizację kursów, konferencji, seminariów i obozów dla działaczy i organizatorów w 
zakresie działalności statutowej Stowarzyszenia; 

j) organizacja szkoleń na licencje zawodnicze, motorowodne, rekreacyjne; 
k) prowadzenie usług w zakresie kultury fizycznej; 
l) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 

 

Rozdział III 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

§ 7 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1) członków zwyczajnych, 
2) członków uczestników, 

3) członków wspierających 
4) członków honorowych. 

§ 8 

1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o 
przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto: 

1) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL, 
2) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z 

właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru. 
2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej 

decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. 
3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania 

Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w 
terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu. 

§ 9 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:   
1) pełnoletni obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony 

praw publicznych, 
2) cudzoziemiec, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich, 
3) małoletni w wieku od 16 do 18 lat. 

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być wyłącznie osoba fizyczna akceptująca cele 
statutowe Stowarzyszenia. 

§ 10 

1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje po zgłoszeniu pisemnej 
deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, na podstawie opinii dwóch członków 
wprowadzających spośród grona członków zwyczajnych. 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do: 



1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w 
głosowaniu, 

2) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia, 
3) brania czynnego udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, 

4) korzystania z innych uprawnień wynikających z działalności Stowarzyszenia, 

5) korzystania z urządzeń Stowarzyszenia. 

3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany: 
1) aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia, 

2) przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia, 
3) regularnie opłacać składki członkowskie. 

§ 11 

1. Członkiem uczestnikiem Stowarzyszenia może być osoba nie mająca pełnej zdolności do 
czynności prawnych (osoba niepełnoletnia poniżej 16 lat) za zgodą przedstawicieli ustawowych 
wyrażoną na piśmie, po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu. 

2. Członkowie uczestnicy posiadają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni bez 
prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i 
biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. 

3. Członek uczestnik z chwilą osiągnięcia wieku 16 lat staje się członkiem zwyczajnym.  

§ 12 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna, która zadeklaruje pomoc 
finansową dla Stowarzyszenia. 

2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje po złożeniu pisemnej deklaracji, na 
podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Członkowie wspierający mają prawo: 

1) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia, 
2) korzystać z urządzeń Stowarzyszenia w zakresie ustalonym przez jego Zarząd, 
3) brać udział z głosem doradczym, poprzez swojego przedstawiciela w statutowych władzach 

Stowarzyszenia. 

4. Do obowiązków członków wspierających należy: 

1) udzielanie pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego celów statutowych, 
2) regularne opłacanie składek członkowskich, 
3) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

§ 12a 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, która położyła 
szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub dla sportów motorowodnych, zwłaszcza dla ich 
rozwoju w Szczecinie lub na Pomorzu Zachodnim.: 

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Uchwała o nadaniu 
członkostwa honorowego uzyskuje ważność z chwilą złożenia przez członka honorowego 
oświadczenia o przyjęciu nadanej mu godności. 

3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego prawa 
wyborczego, a zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich. Członek honorowy 



będący jednocześnie członkiem zwyczajnym zachowuje bierne prawo wyborcze. 

§ 13 

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek: 
1) pisemnej rezygnacji z członkostwa, a w przypadku członka uczestnika również z chwilą 

cofnięcia zgody przedstawicieli ustawowych, o której mowa w § 11 statutu, 

2) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności 
prawnych albo utraty praw publicznych, 

3) likwidacji członka będącego osobą prawną, 
4) rozwiązania Stowarzyszenia, 
5) wykluczenia. 

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku: 
1) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, 
2) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem, 
3) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego 

dobre imię, 
4) działania na szkodę Stowarzyszenia. 

3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia 
członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu, o którym jest 
zobowiązany powiadomić osobę zainteresowaną na co najmniej siedem dni przed jego terminem. 
Z obowiązku tego Zarząd jest zwolniony w przypadku nie pozostawienia aktualnego adresu przez 
członka. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. Do 
doręczeń mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt 1) - 3) stwierdza Zarząd w formie 
uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 14 

1. Uchwały Zarządu w sprawach skreślenia i wykluczenia członka są wykonalne z dniem ich 
podjęcia. O podjęciu uchwały w powyższych sprawach Zarząd powiadamia zainteresowanych. 

2. Od uchwał Zarządu, o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do 
Walnego Zebrania Członków w terminie trzydziestu dni od pisemnego powiadomienia o treści 
uchwały. Odwołanie wnosi się do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu, który może 
własną uchwałę uchylić. W przypadku nie uchylenia uchwały przez Zarząd, na skutek 
wniesionego odwołania, pozostawia się ją do rozpoznania przez najbliższe Walne Zebranie. 
Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

Rozdział IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 15 

Uchwały wszystkich organów władz Stowarzyszenia są ważne jeżeli zostały podjęte zwykłą 
większością głosów, to jest 50%+1 w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do 
głosowania, chyba że statut przewiduje inne warunki ważności uchwały. W razie równej liczby 
głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. 

§ 16 



1. Władzami Stowarzyszenia są: 
1) Walne Zebranie, 
2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna. 

§ 17 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie w 
głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania. Przed wyborem 
Walne Zebranie uchwala regulamin wyborów określający skład liczbowy wybieranych organów 
oraz sposób głosowania i zgłaszania kandydatów. 

3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej. 
4. Członek Zarządu i członek Komisji rewizyjnej może w każdej chwili ustąpić ze swojej funkcji, dla 

skuteczności ustąpienia niezbędne jest dokonanie go w formie pisemnej. 
5. Mandat członka Zarządu i członka Komisji rewizyjnej wygasa: 

1) w przypadku ustąpienia ze swej funkcji o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, 
2) z chwilą upływu kadencji i odbycia Walnego Zebrania członków, na którym dokonano wyboru 

władz, 
3) w przypadku wygaśnięcia członkostwa, 
4) z chwilą odwołania z pełnionej funkcji przez Walne Zebranie zwołane w trakcie kadencji. 

6. O skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka Stowarzyszenia będącego członkiem 
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej decydują w drodze wspólnie podjętej uchwały na wspólnym 
posiedzeniu Zarząd i Komisja Rewizyjna. Do postępowania w powyższych sprawach stosuje się  
odpowiednio przepisy §13 ust. 3 i §14 statutu. 

7. W głosowaniu nad podjęciem uchwały dotyczącej osoby członka, członek ten jest wyłączony. 
Wyłączenie nie dotyczy wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadku uchwalenia 
głosowania nad całą listą kandydatów. 

8. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem 
kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji. 

§ 18 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
3. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz w roku kalendarzowym przez Zarząd 

Stowarzyszenia, przy czym termin, miejsce i porządek dzienny powinien być podany do 
wiadomości członków nie później niż na 14 dni przed jego terminem. Porządek może być 
rozszerzony przez Zarząd o inne punkty. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia w przypadku: 
1) uchwały Zarządu, 
2) wniosku Komisji Rewizyjnej, 
3) wniosku co najmniej ½ liczby ogólnej członków zwyczajnych – wniosek powinien być 

sporządzony na piśmie i podpisany przez członków żądających zwołania walnego Zebrania, 
ponadto powinien określać przedmiot spraw jakie będą rozpatrywane przez Walne Zebranie. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie 30 dni od 
daty uchwały lub daty złożenia Zarządowi wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało 
zwołane. Przy zwoływaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mają zastosowanie przepisy ust. 3 
niniejszego paragrafu. 

§ 19 



1. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni. 
2. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, wiążących wszystkich członków, 

jeżeli liczba członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu jest: 
1) większa niż ½ liczby ogólnej członków zwyczajnych zrzeszonych w Stowarzyszeniu w 

pierwszym terminie, 
2) bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych w drugim terminie, z tym, że liczba ta 

nie może być niższa niż 15 członków zwyczajnych, 
3) drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być 

wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie. 
3. W walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele członków 

wspierających, członkowie uczestnicy oraz osoby zaproszone przez Zarząd.  
4. Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zebraniu mogą w nim uczestniczyć za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej. 

§ 20 

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy: 
1) dokonywanie wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wyjątkiem przypadków 

kooptacji będącej w kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
2) odwoływanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z wyjątkiem przypadków określonych w 

§ 17 ust. 4, 5, 6, 7, 
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie 

oceny działalności tych organów, 
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi lub poszczególnym jego członkom, 
5) uchwalenie kierunków i programu działania Stowarzyszenie na okres kadencji, 
6) uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
7) uchwalanie regulaminów dotyczących przyznawania wyróżnień i nagród dla członków 

Stowarzyszenia, 

8) rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich ich 
dotyczących (skreślenia, wykluczenia lub udzielenia kary), 

9) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia bądź jego 
likwidacji, 

10) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku, 
11) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych 

sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów. 
2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może 

być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o 
punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia. 

3. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu wybiera 
Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej 
prowadzą obrady. 

§ 21 

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie. 
2. Zarząd na pierwszym swym posiedzeniu wybiera spośród siebie: prezesa, 1-2 wiceprezesów, 

sekretarza i skarbnika. W przypadku wyboru 3 osobowego składu funkcję sekretarza pełni 
wiceprezes. 

3. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu w przypadkach określonych w § 17 ust. 5 pkt 1 i 3 
Zarządowi przysługuje prawo kooptacji,  z tym, że liczba członków władz pochodzących z 
kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. 



4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 22 

1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: 
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, kierowanie całokształtem jego działalności i 

podejmowanie w tych sprawach uchwał. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony 
jest Prezes lub Wiceprezes jednoosobowo. 

2) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia; jego realizacja oraz sporządzanie bilansu, 
3) zarządzanie majątkiem i funduszami, 
4) uchwalanie wysokości składek członkowskich, 
5) wykonywanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania co do programowej działalności 

Stowarzyszenia, 

6) podejmowanie uchwał w sprawach zarządu majątkiem Stowarzyszenia, przystępowaniu 
Stowarzyszenia do wspólnych przedsięwzięć statutowych nabywania i zbywania praw 
majątkowych oraz zaciągania zobowiązań, 

7) uchwalanie struktury wewnętrznej Stowarzyszenia oraz jego biura, 
8) podejmowanie wszelkiego rodzaju doraźnych komisji, uchwalanie regulaminu ich działania i 

powoływanie składu osobowego, 
9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich i innych przewidzianych w statucie dla 

kompetencji Zarządu. 
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
3. Wszelkie posiedzenia Zarządu są protokołowane. 
4. Zarząd dokonuje podziału zadań, kompetencji i obowiązków dla poszczególnych członków 

Zarządu zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie. 
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub z jego upoważnienia Wiceprezes podając do 

wiadomości przewidziany porządek obrad. 

§ 23 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 
sekretarza, 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia 
z głosem doradczym. Zarząd jest obowiązany powiadomić przewodniczącego o terminie i 
tematyce każdego zwołanego posiedzenia Zarządu. 

4. W razie wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej w przypadkach określonych w 17 ust. 5 
pkt 1 i 3, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba członków pochodzących 
z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
1) nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej, 

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

§ 24 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 



1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli z działalności Zarządu, ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarki finansowej, 

2) występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi i zaleceniami oraz prawo żądania 
wyjaśnień w kwestiach wątpliwych, 

3) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej działalności oraz wyników 
przeprowadzonych kontroli, oraz złożenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 
ustępującemu Zarządowi, 

4) sporządzanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz odwołania 
poszczególnych członków Zarządu. 

Rozdział V 

WYRÓŻNIENIA I KARY 

§ 25 

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przewidziane są wyróżnienia i nagrody. 
2. Osoby prawne i fizyczne wyróżniające się wykonywaniem swych obowiązków w szczególności za 

aktywny udział w pracy na rzecz i dobro Stowarzyszenia mogą być wyróżnione przez Zarząd: 
1) pochwałą na piśmie, 
2) nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi, 
3) przedstawieniem do innych niż wyżej wymienionych odznaczeń organizacyjnych. 

3. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Walne 
Zebranie. 

§ 26 

1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz, Zarządowi przysługuje prawo 
wymierzenia następujących kar: 
1) upomnienia; 
2) nagany 
3) zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 1 roku. 

2. Stowarzyszenie prowadzi rejestr kar. 
3. Zastosowanie kary zawieszenia może nastąpić jedynie w przypadku uprzedniego zastosowania 

innej kary w okresie ostatniego roku. 
4. Od nałożonej przez Zarząd kary przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni za 

pośrednictwem Zarządu, który może własną uchwałę uchylić. W przypadku nie uchylenia kary 
przez Zarząd na skutek wniesionego odwołania, pozostawia się ją do rozpoznania przez 
najbliższe Walne Zebranie. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna. 

Rozdział VI 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

§ 27 

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie 



do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 
2. Majątek Stowarzyszenia stanowi nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. 
3. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z: 

1) składek członkowskich, 
2) darowizn, 

3) spadków,  

4) zapisów,  
5) dochodów z własnej działalności statutowej, 
6) dochodów z majątku Stowarzyszenia, 
7) dochodów z działalności gospodarczej, 
8) ofiarności publicznej. 

4. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach. 

§ 28 

1. Do złożenia oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielenia 
pełnomocnictwa wymagane jest współdziałanie oraz złożenie podpisów przez Prezesa i 
Skarbnika lub jednego z nich z upoważnionym członkiem Zarządu.  

2. Zarząd w regulaminie swego działania może upoważnić członka Zarządu do podejmowania 
zobowiązań majątkowych jednoosobowo w granicach określonego limitu. 

3. Do szczególnych spraw lub zespołów spraw Zarząd może ustanowić pełnomocnika działającego 
samodzielnie. 

Rozdział VII 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 29 

1. Zabrania się: 
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku 

do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 
członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we 
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z 
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w 
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, 
członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.   

§ 30 

1. Zmiana statutu, zastąpienie go nowym lub rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy 
uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy 



uprawnionych do głosowania.  

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji oraz wskazuje cel na jaki 
nastąpi przekazanie majątku. 

 

 

 

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków SZCZECIŃSKIEGO KLUBU 
MOTOROWODNEGO I NARCIARSTWA WODNEGO „ŚLIZG” w dniu 20.06.2011 roku w Szczecinie. 

 


