
S T A T U T 
 

UCZNIOWSKIEGO  KLUBU  PŁYWACKIEGO „JEDYNKA”  PRZY 
SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR  1  W  ELBLĄGU 

 
 

ROZDZIAŁ I 
 

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 
 

§ 1 
 

Klub nosi nazwę Uczniowski Klub Pływacki „JEDYNKA”, zwany w dalszym ciągu niniejszego statutu
Klubem. 
 

§ 2  
Klub prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 
 

§ 3 
 

Siedzibą Klubu jest miasto Elbląg
§ 4 

 
Klub jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej i posiada osobowość prawną. 
 

§ 5 
 

Klub działa zgodnie z obowiązującą Ustawą o stowarzyszeniach, Ustawą o sporcie oraz niniejszym statu-
tem. 

 
§ 6 

 
Klub podlega nadzorowi organu rejestrującego. 
 

§ 7 
 

Klub posiada barwy klubowe, odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami. 

 
§ 8 

 
Klub prowadzi szkolenie i współzawodnictwo sportowe wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej
pływanie. Ponadto może realizować zadania statutowe również dla osób dorosłych. 
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§ 9 

 
 

1. Klub jest jednosekcyjny. 
2. Klub jest członkiem właściwego polskiego związku sportowego - Okręgowego Związku Pływackie-

go w Olsztynie i Polskiego Związku Pływackiego -  kierujących dyscypliną sportu, a za ich pośred-
nictwem należy do międzynarodowych federacji sportowych  kierujących danym sportem. 

 
§ 10 

 
1. Klub opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków, działaczy i rodziców zawodni-

ków.  
2. Klub może korzystać z pomocy finansowej – dotacji ze strony władz sportowych          

i samorządowych, ponadto ze wsparcia instytucji, fundacji, sponsorów i darczyńców. 
 
 

ROZDZIAŁ II 
 

Cel i środki działania 
 

§ 11 
 
Celem Klubu jest: 
 
a) rozwój i popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży szkół wszystkich typów,
b) doprowadzanie sportowców do jak najwyższego poziomu sportowego w uprawianej dyscyplinie sportu. 
 

§ 12 
 

Klub realizuje powyższe cele przez: 
1. Kierowanie działalnością sportową Klubu w oparciu o wytyczne władz sportowych oraz władz oświato-

wych. 
2. Prowadzenie systematycznego szkolenia podstawowego i sportowego pływania w uzgodnieniu z wła-

dzami sportowymi i oświatowymi. 
3. Współpracę z dyrekcjami szkół, których uczniowie reprezentują barwy Klubu, a także innymi klubami

sportowymi. 
4. Organizowanie imprez i zawodów sportowych w pływaniu oraz czynne uczestniczenie w imprezach i

zawodach. 
5. Rozwijanie życia towarzyskiego i kulturalnego członków Klubu, urządzanie odczytów  i pogadanek na

temat sportu i wychowania sportowego oraz organizowanie wycieczek i imprez o charakterze poznaw-
czym, kulturalnym, rekreacyjnym i wychowawczym. 

6. Organizowanie obozów szkoleniowych w celu podnoszenia poziomu sportowego. 
7. Popularyzowanie dorobku sportowego członków, występowanie o nadanie odznaczeń i wyróżnień, w

tym również dla osób prawnych. 
8. Wykorzystanie obiektów szkolnych i oświatowych udostępnionych Klubowi oraz własnego sprzętu. 
9. Podejmowanie działań organizacyjnych w zakresie: 
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a/  pozyskiwania bazy sportowej niezbędnej do realizacji zadań statutowych;
b/  pomocy w wyposażeniu w sprzęt sportowy; 
c/  zapewnienia opieki lekarskiej dla sportu kwalifikowanego; 
d/  sporządzania systematycznych informacji o stanie sportu Klubu oraz osiągnięciach; 
e/ realizacji umów o współpracy sportowej miast zaprzyjaźnionych i kontaktów międzynarodowych; 
f/ prowadzenia działalności w celu pozyskiwania środków  finansowych i sponsorów; 
g/  sprawowania  nadzoru  nad  przestrzeganiem przez  członków postanowień  niniejszego  statutu  oraz
uchwał i regulaminów. 

 
 

ROZDZIAŁ III 
 

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki 
 

§ 13 
 

Członkowie Klubu dzielą się na: 
1. Członków zwyczajnych. 
2. Członków honorowych.  
3. Członków wspierających. 

 
§ 14 

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat.
2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być również osoby niepełnoletnie przy czym zasady przyjmo-

wania takich osób do Klubu oraz ich biernego i czynnego prawa wyborczego reguluje art. 3 ust. 2 i 3
ustawy prawo o stowarzyszeniach. 

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne, popierające i wspomagające fi-
nansowo realizację celów i zadań określonych Statutem.

4. Członkowie wspierający mają prawo do udziału we władzach klubu z głosem doradczym.
5. Członkami honorowymi mogą być osoby szczególnie zasłużone w rozwoju pływania wśród młodzie-

ży. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu Klubu.
Członek honorowy ma pełne prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony od płacenia składek człon-
kowskich.

6. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 15

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Klubu. 

§ 16
Członkowie zwyczajni nie mogą bez zgody Zarządu Klubu brać udziału w treningach oraz w zawodach pły-
wackich jakiejkolwiek rangi w barwach innego Klubu. 

§ 17 
Do Klubu nie mogą należeć osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
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§ 18 
 

Z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2 i 3 ustawy prawo o stowarzyszeniach każdy członek zwyczajny Klubu ma pra-
wo: 

1.Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Klubu z głosem stanowiącym, wybierać i być wybieranym do 
władz Klubu.

2.Korzystać z urządzeń i sprzętu sportowego Klubu na warunkach określonych przez władze Klubu.

3.Zgłaszać propozycje i wnioski wobec władz Klubu.

4.Korzystać ze wszelkich uprawnień określonych przez Zarząd Klubu. 

5.Występować w barwach Klubu i nosić odznakę klubową.

§ 19
 

Członkowie Klubu są zobowiązani do: 
 
1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Klubu oraz przepisów obo-

wiązujących w kulturze fizycznej i oświacie. 
2. Działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego. 
3. Dbania o jak najlepsze wyniki sportowe i dobre imię Klubu. 
4. Czynnego udziału w pracach, imprezach, zawodach i życiu kulturalno-oświatowym Klubu. 
5. Bycia przykładem zdyscyplinowania, koleżeństwa i uczciwości. 
6. Regularnego płacenia składek członkowskich. 
 
 

§ 20
 

Członkostwo ustaje wskutek: 
 
1. Wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu. 
2. Wykluczenia z listy członków Klubu w przypadku postępowania niezgodnego ze statutem, regulamina-

mi i uchwałami władz Klubu, działania na szkodę Klubu, niepłacenia składek przez okres dłuższy niż  2
miesiące. 

3. Wykluczenia z listy członków Klubu dokonuje Zarząd Klubu. Członkowi wykluczonemu uchwałą Za-
rządu Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręcze-
nia uchwały o wykluczeniu.

4. Rozwiązania Klubu. 
5. Członek zwyczajny może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Klubu na czas ściśle

określony nie dłuższy niż 2 miesiące w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu. 
6. Członek honorowy może być pozbawiony tytułu członka klubu przez Walne Zebranie Delegatów na

wniosek Zarządu Klubu. 
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ROZDZIAŁ IV 
 

Władze Klubu 
 

§21 
1. Władzami Klubu są: Walne Zebranie, Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. 
3. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów.

§ 22  

1.Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. Biorą w nim udział wszyscy członkowie.

2.Walne Zebranie może być zwołane w trybie Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym lub Sprawozdaw-
czym.

3.Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje się przynajmniej raz na dwa lata. 

4.Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu, a w przypadku przewidzianym w § 33 Komisja Rewizyjna.

5.Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane: 

a. na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zebrania, 

b. z inicjatywy Zarządu Klubu,

c. na polecenie Komisji Rewizyjnej,

d. na podstawie pisemnego wniosku co najmniej 1/10 części ogółu członków uprawnionych do gło-
sowania.

6.Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane. Zwołuje je
Zarząd Klubu w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez uprawniony podmiot.

7.Do  kompetencji  Walnego  Zebrania  Sprawozdawczego  należą  sprawy dotyczące  rozpatrywania
sprawozdań z rocznej działalności Klubu, tj. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej, za-
twierdzenie sprawozdania zarządu Klubu, udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu. Sprawozdania
z rocznej działalności Klubu mogą być również rozpatrywane na Zwyczajnym Walnym Zebraniu. 

 
§ 23  

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy: 
1. Uchwalenie programu pracy oraz generalnych kierunków działalności Klubu. 
2. Przyjmowanie i  rozpatrywanie  sprawozdań z działalności  Zarządu Klubu i  Komisji  Rewizyjnej  oraz

udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu. 
3. Wybór władz Klubu. 
4. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Klubu w sprawach wykluczenia z listy członków Klubu. 
5. Nadawanie i odbieranie godności członka honorowego. 
6. Uchwalanie zmian Statutu. 
7. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu. 
8. Zatwierdzenie regulaminów Walnego Zebrania, Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej.
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9. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd Klubu lub członków Klubu. 
 

§ 24
 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Klubu powiadamia swoich członków co
najmniej na 21 dni przed datą Zebrania poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej
Klubu. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu winno zawierać również informacje na czyje
żądanie jest ono zwołane i w jakiej sprawie.
 

§ 25 
 

Przewodniczący Walnego Zebrania jest wybierany w głosowaniu jawnym. 
§ 26

1.Do ważności Uchwał Walnego Zebrania potrzebna jest obecność przynajmniej połowy członków
Klubu uprawnionych do głosowania.

2.W terminie drugim – 15 minut później, jest ono ważne bez względu na liczbę obecnych.

3.Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają zwykłą większością głosów.

4.Sprawy zmiany Statutu, rozwiązanie względnie likwidacja Klubu wymagają 2/3 głosów obecnych
na Walnym Zebraniu.

5.Głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne, za wyjątkiem głosowania w sprawie  zatwierdzenia
sprawozdania Komisji Rewizyjnej, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Klubu, udzielenia absoluto-
rium Zarządowi Klubu oraz wyboru władz Klubu, które jest tajne. 

 
§ 27

 
Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół podpisany przez Przewodniczącego Zebrania. 
 

 
ROZDZIAŁ V 

 
Zarząd Klubu 

 
§ 28 

 
1. Zarząd Klubu składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie. 
2. Prezes Zarządu wybierany jest na Walnym Zebraniu w oddzielnym głosowaniu w pierwszej kolejności,

pozostali członkowie Zarządu wybierani są w drugiej kolejności. 
3. Z wybranych członków Zarządu Klubu ukonstytuowuje się skład Zarządu tj.  wiceprezes,  sekretarz i

skarbnik. 
4. W razie równej liczny głosów w trakcie głosowania, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
5. Członek Zarządu Klubu może być odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obo-

wiązków lub działa niezgodnie ze Statutem.
6. Uchwałę o odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co

najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W głosowaniu nie bierze udziału Członek Zarządu, któ-
rego uchwała dotyczy.

7. Usunięty członek Zarządu ma prawo odwołać się od podjętej uchwały w ciągu 30 dni do Walnego Ze-
brania.
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8. Uchwała Walnego Zebrania o zawieszeniu lub odwołaniu jest ostateczna.
 

§ 29  
 

Zarząd Klubu zbiera się nie rzadziej niż 4 razy w roku. 
 

§ 30 
 

Zebranie Zarządu Klubu zwołuje prezes z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej dwóch pozostałych
członków Zarządu Klubu lub na wniosek Komisji  Rewizyjnej. 

§ 31 
Do kompetencji Zarządu Klubu należą wszystkie sprawy Klubu, które nie są wyraźnie zastrzeżone do kom-
petencji innych organów Klubu, w tym w szczególności należy: 
1. Wykonanie uchwał Walnego Zebrania. 
2. Realizowanie programów działania i planów finansowych oraz przyjmowanie do akceptacji sprawozdań

finansowych. 
3. Ocena działalności Klubu i członków. 
4. Akceptowanie wniosków członków Klubu lub Zarządu o podejmowanie działań dotyczących pozyski-

wania środków i sponsorów. 
5. Nadzór nad gospodarką materiałową i finansową Klubu. 
6. Wydawanie w ramach statutu przepisów, zarządzeń, regulaminów wewnętrznych Klubu, regulowanie

pracy Zarządu oraz zatwierdzanie regulaminu sekcji Klubu. 
7. Zawieszanie w prawach względnie skreślanie ze składu członków Klubu oraz zawodników. 
8. Koordynowanie i nadzorowanie działalności sekcji. 
9. Ustalanie form współpracy Klubu z innymi klubami i organizacjami sportowymi lub oświatowymi. 
10. Podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Dele-

gatów. 
11. Opracowanie sprawozdań z działalności Klubu dla władz sportowych lub oświatowych miasta Elbląga

oraz Walnego Zebrania. 
12. Podejmowanie decyzji w sprawach finansowych. 
13. Zarządzanie majątkiem i finansami Klubu. 
14. Zatwierdzanie kalendarzy imprez.  

 
§ 32

 
W posiedzeniu Zarządu Klubu oprócz członków Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członko-
wie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście. 
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 § 33 
 

Jeżeli w trakcie kadencji liczba członków Zarządu Klubu zmniejszy się poniżej poziomu ustalonego w treści
§ 28 ust. 1, Komisja Rewizyjna niezwłocznie zwoła Nadzwyczajne Walne Zebranie, którego celem będzie
uzupełnienie członków Zarządu Klubu na czas do zakończenia kadencji. 
 

 § 34 
 

Zarząd Klubu ma prawo nakładania na członków Klubu kar za naruszenie statutu, przepisów, regulaminów i
zarządzeń, wg zasad określonych w oddzielnym regulaminie. Od tych decyzji Zarządu Klubu przysługuje
członkowi prawo odwołania do Walnego Zebrania. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania nało-
żonej kary, chyba że w uchwale o ukaraniu Zarząd Klubu postanowi inaczej. 
 

§ 35 
 

Komisja Rewizyjna 
 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekre-

tarza. 
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Klubu, z

uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań. 
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od Zarządu

Klubu oraz określić terminy i sposób usunięcia nieprawidłowości. 
4. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz posiada wyłączne prawo stawia-

nia wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi. 
5. Jeżeli w trakcie kadencji liczba członków Komisji Rewizyjnej zmniejszy się poniżej poziomu ustalonego

w treści § 35 ust. 1, Zarząd Klubu niezwłocznie zwoła Nadzwyczajne Walne Zebranie, którego celem
będzie uzupełnienie liczny członków Komisji Rewizyjnej na czas do zakończenia kadencji.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być usuwani z Komisji przed upływem kadencji, na którą zo-
stali wybrani. 

  
§ 36 

 
Rada Trenerów 

 
1. W Klubie działa Rada Trenerów jako organ doradczy z prawem głosu w sprawach szkoleniowych.  
2. Rada Trenerów działa zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Klubu. 
3. Rada Trenerów składa się z trenerów szkolących zawodników w Klubie. 
4. Rada Trenerów wybiera ze swojego grona przewodniczącego. 
5. Rada Trenerów opracowuje i przedstawia Zarządowi do zatwierdzenia plany szkoleniowe sekcji. 
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ROZDZIAŁ VI 
 

Majątek i fundusze Klubu 
 

§ 37  
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
Na fundusze Klubu składają się: 
a) wpływy ze składek; 
b) dotacje i subwencje; 
c) darowizny; 
d) inne wpływy, w tym z imprez sportowych i kulturalno-oświatowych organizowanych przez Klub. 

 
§ 38

1. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współ-
działanie dwóch członków Zarządu Klubu.

2. Zarząd Klubu ma prawo do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości uzyskanych środków. 
 
 

ROZDZIAŁ VII 
 

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu 
 

§ 39
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3

głosów. 
2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek. 
3. Likwidator jest obowiązany złożyć organowi rejestrującemu sprawozdanie z likwidacji  wraz z wnio-

skiem o wykreślenie Klubu z rejestru. 
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