STATUT
Stowarzyszenia Freediving Poland
w brzmieniu z dnia 7 grudnia 2019 r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę ‘’Stowarzyszenie Freediving Poland” i w dalszej części
Statutu zwane jest Klubem.
2. Nazwa Klubu jest prawnie zastrzeżona.
3. Klub działa w oparciu o przepisy Ustawy o sporcie, z dnia 25 czerwca 2010 r., ( Dz. U.
z 2019 r., poz.1468) z zachowaniem szczególnych wymogów kwalifikacji i zasad
bezpieczeństwa dotyczących płetwonurkowania, ustawy Prawo o stowarzyszeniach z
dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 713) oraz na podstawie niniejszego
Statutu.
§2
1. Klub działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a w zakresie niezbędnym dla
właściwego realizowania celów statutowych Klub może prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Klub powołuje się na czas nieokreślony.
3. Siedzibą Klubu jest Toruń.
§3
1. Działalność sportowa Klubu prowadzona jest w formie klubu sportowego.
2. Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy o sporcie, podlega ewidencji, na
podstawie art. 4 ust. 7 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2019 r.,
poz.1468) oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października
2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz.1449)
oraz posiada osobowość prawną.
3. Klub może być członkiem związków sportowych i organizacji międzynarodowych o
tym samym lub podobnym profilu działania.
4. Klub współpracuje z władzami województwa kujawsko-pomorskiego w możliwym
w tym względzie zakresie.
5. O przystąpieniu do organizacji, o których jest mowa w ust. 2, bądź wystąpieniu z nich,
decyduje Walne Zebranie Członków (zwane dalej: Walnym Zebraniem) większością
kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów osób biorących udział w Walnym Zebraniu.
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§4
Klub używa barw i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§5
Władze Klubu używają pieczęci okrągłej z napisem „Stowarzyszenie Freediving Poland”.
§6
Klub może zatrudniać pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§7
Celem Klubu jest:
1. Rozwijanie sportu wyczynowego w zakresie nurkowania na wstrzymanym oddechu,
wykorzystując w tej mierze mienie oraz wszelkie dostępne środki osobowe i
finansowe.
2. Promowanie i popularyzacja nurkowania na wstrzymanym oddechu.
3. Stymulowanie
aktywności
członków
i
kształtowanie
poczucia
współodpowiedzialności za losy Klubu.
4. Wychowanie członków Klubu zgodnie z tradycjami ruchu olimpijskiego.
5. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
§8
Klub realizuje swoje cele przez:
1. Uczestniczenie w zawodach sportowych w kraju i poza granicami kraju.
2. Współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenia kadry instruktorskotrenerskiej.
3. Organizowanie zawodów sportowych w nurkowaniu na wstrzymanym oddechu,
obozów sportowych, szkoleniowych oraz innych imprez.
4. Tworzenie, utrzymanie oraz zagospodarowanie terenów i obiektów sportowych.
5. Propagowanie różnych form sportu, dbanie o rozwój kultury fizycznej i sportu, w
szczególności poprzez propagowanie zasad bezpiecznego uprawiania nurkowania na
wstrzymanym oddechu.
6. Współpracę z władzami województwa kujawsko-pomorskiego.
7. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, związkami sportowymi
oraz organizacjami społecznymi.
8. Utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi w
kraju i zagranicą.
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§9
Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 10
1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) honorowych
3) wspierających

§ 11
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne pełnoletnie, oraz małoletni w wieku
od 16 do 18 lat, za zgodą przedstawiciela ustawowego, przyjęte przez Zarząd Klubu na
podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju
nurkowania na wstrzymanym oddechu w Polsce. Godność członka honorowego
nadaje Walne Zebranie.
3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, deklarujące pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Klubu i
przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 12
Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu.
2. Zalegania ze składką członkowską lub innymi należnymi świadczeniami za okres
dłuższy niż 6 miesięcy, na podstawie decyzji Zarządu.
3. Wykluczenia z Klubu na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Koleżeńskiego.
4. Utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.
5. Śmierci członka.
6. Rozwiązania osoby prawnej - członka wspierającego.
7. Rozwiązania Klubu.
§ 13
1. Od decyzji Zarządu w przedmiocie skreślenia przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania w terminie 14 dni od powiadomienia o niej zainteresowanego.
2. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
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§ 14
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) Wybierać i być wybieranymi do władz Klubu, z zastrzeżeniem w ust. 2.
2) Uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych i innych
formach działalności Klubu, korzystać z urządzeń i świadczeń Klubu na zasadach
określonych we właściwych regulaminach.
3) Zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności Klubu i
domagać się ich rozpatrzenia.
2. Członkowie małoletni, niemający pełnej zdolności do czynności prawnych, nie mogą
kandydować do władz Klubu.
3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych i są zwolnieni z
opłacania składek członkowskich.
4. Członkowie wspierający są zwolnieni z opłacania składek członkowskich i mają
prawo:
1) korzystania z obiektów i urządzeń Klubu.
2) zgłaszania postulatów w sprawach dotyczących Klubu.
5. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego,
mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.
§ 15
1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani:
1) Chronić dobrego imienia Klubu, przestrzegać zasad fair play w sporcie
oraz zachowywać nienaganną postawę moralną.
2) Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
3) Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych.
4) Czynnie uczestniczyć w życiu sportowym i organizacyjnym Klubu.
5) Systematycznie opłacać składki członkowskie.
2. Członkowie wspierający powinni w szczególny sposób przyczyniać się do realizacji
celów statutowych Klubu. Ponadto posiadają obowiązki członka zwyczajnego, z
wyłączeniem konieczności opłacania składek członkowskich.
3. Członkowie honorowi posiadają obowiązki członka zwyczajnego, z wyłączeniem
konieczności opłacania składek członkowskich.
4. Zarząd może zwolnić z opłacania składki członka zwyczajnego wykonującego istotne
prace na rzecz Klubu.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KLUBU
§ 16
1.

Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków
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2.

2) Zarząd Klubu
3) Komisja Rewizyjna
4) Sąd Koleżeński
Kadencja władz trwa trzy lata.

§ 17
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
Walne Zebranie może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
Walne Zebranie w trybie zwyczajnym jest zwoływane raz do roku przez Zarząd.
Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy Zarządu,
na wniosek Komisji Rewizyjnej lub przynajmniej dziesięciu członków Klubu.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed
zgromadzeniem.
7. W Walnym Zebraniu udział biorą:
1) z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi,
2) z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
1.
2.
3.
4.

§ 18
1. Do zadań i kompetencji Walnego Zebrania należą:
1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Klubu oraz udzielanie
absolutorium ustępującemu Zarządowi,
2) uchwalanie programu i założeń finansowych Klubu,
3) uchwalanie statutu i zmian w nim,
4) wybieranie władz Klubu z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu dotyczących
możliwości uzupełniania składu osobowego władz w trakcie kadencji przez
odpowiednie organy,
5) nadawanie godności członka honorowego,
6) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
7) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają przy obecności:
1) w pierwszym terminie - co najmniej połowy ogólnej liczby członków Klubu
uprawnionych do głosowania
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut po
pierwszym terminie - bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do
głosowania, chyba że przepisy statutu stanowią inaczej.
§ 19
1.

W skład Zarządu Klubu wchodzą cztery osoby, w tym Prezes, Wiceprezes, Sekretarz
oraz Dyrektor Sportowy.
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Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
3. Prezesa i Wiceprezesa oraz dwóch dodatkowych członków Zarządu wybiera w
głosowaniu tajnym Walne Zebranie.
4. Kandydaci do Zarządu zgłaszani są przez członków Klubu uczestniczących w Walnym
Zebraniu. Kandydaci nie muszą być obecni na Walnym Zebraniu, muszą jednak
wyrazić zgodę na kandydowanie.
5. Prezes powołuje Sekretarza i Dyrektora Sportowego spośród dwóch dodatkowych
członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie.
6. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Klubu.
7. Prezes stoi na czele Zarządu oraz kieruje jego pracami.
8. Wiceprezes zastępuje Prezesa pod jego nieobecność lub w zakresie wskazanym przez
Prezesa.
9. Zarząd może powierzać członkom Klubu pełnienie określonych funkcji zadaniowych, w
ramach realizacji celów statutowych Klubu.
10. Do kompetencji Zarządu należy wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, a w szczególności:
1) reprezentowanie Klubu i działanie w jego imieniu,
2) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
3) określanie szczegółowych kierunków działania Klubu,
4) przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych,
5) uchwalanie regulaminów dotyczących pracy Zarządu i innych aspektów
działalności Klubu,
6) przyjmowanie i skreślanie członków Klubu,
7) przyznawanie członkom Klubu pochwał, dyplomów, nagród pieniężnych lub
rzeczowych za wybitne osiągnięcia sportowe lub ofiarną pracę na rzecz Klubu
8) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla innych władz Klubu.
11. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes nie rzadziej niż 2 razy w roku.
2.

§ 20
1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym,
składa się ona z trzech osób niewchodzących w skład innych władz Klubu.
2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
3. Kandydaci do Komisji Rewizyjnej zgłaszani są przez członków Klubu uczestniczących
w Walnym Zebraniu. Kandydaci nie muszą być obecni na Walnym Zebraniu, muszą
jednak wyrazić zgodę na kandydowanie.
4. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie
przewodniczącego.
5. Komisja Rewizyjna powołana jest do kontrolowania całokształtu działalności
Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i bieżącej pracy
Zarządu.
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6.
7.
8.
9.

Komisja Rewizyjna nie podlega w zakresie wykonywania kontroli Zarządowi.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w zebraniach Zarządu.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli działalności Klubu z
uwzględnieniem celowości, rzetelności i prawidłowości, a także zgodności ze
statutem Klubu oraz uchwałami i decyzjami władz Stowarzyszenia,
2) kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania
funduszami i majątkiem Klubu,
3) zgłaszanie na Walnym Zebraniu wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia
absolutorium Zarządowi,
4) przedkładanie Zarządowi, protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami i
żądaniem wyjaśnień,
5) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w
określonej sprawie,
6) występowanie do Prezesa z żądaniem zwołania posiedzenia Zarządu w
sprawach niecierpiących zwłoki lub w celu omówienia wyników kontroli.
§ 21

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech osób, wybieranych przez Walne Zebranie w
głosowaniu tajnym, niebędących członkami innych władz Klubu.
2. Kandydaci do Sądu Koleżeńskiego zgłaszani są przez członków Klubu uczestniczących
w Walnym Zebraniu. Kandydaci nie muszą być obecni na Walnym Zebraniu, muszą
jednak wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie oraz likwidowanie sporów i
konfliktów w Klubie.
4. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Klubu i ustosunkowuje się
do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
5. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje się do wiadomości
wszystkich członków Klubu.
6. Orzeczenia sądu zapadają w pełnym składzie.
7. W trakcie postępowania prowadzącego do wydania orzeczenia Sąd Koleżeński zobowiązany
jest przeprowadzić rzetelne postępowanie wyjaśniające.
8. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do
najbliższego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty wydania orzeczenia.
9. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
10. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpatrywanie, rozstrzyganie i likwidowanie sporów i konfliktów powstałych
pomiędzy członkami Klubu lub pomiędzy władzami a członkami
2) rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez członków przepisów,
w tym statutu Klubu, uchwał i decyzji władz Klubu, a także działania na szkodę
Klubu
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3) występowanie do właściwych władz Klubu z wnioskami o podjęcie czynności
mających na celu usunięcie zjawisk, będących przyczyną sporów i zatargów

ROZDZIAŁ V
WYRÓŻNIENIA I KARY
§ 22
1. Za wybitne osiągnięcia sportowe, lub za ofiarną pracę na rzecz Klubu, Zarząd może
przyznać, następujące wyróżnienia:
1) pochwałę,
2) dyplom,
3) nagrodę pieniężną lub rzeczową.
2. Zarząd Klubu może wystąpić do władz samorządowych lub krajowych o
przyznanie innych nagród, wyróżnień i odznaczeń ustanowionych odpowiednimi
regulaminami i przepisami.
§ 23
1. Sprawy przewinień koleżeńskich rozpatruje Sąd Koleżeński, który może wymierzyć kary:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) czasowego zawieszenia w prawach członka klubu,
4) wykluczenia z klubu,
5) czasowego zakazu pełnienia funkcji we władzach klubu.
2. W sprawach wynikających z naruszenia przez zawodnika obowiązków zawartych w
przepisach związków sportowych lub dotyczących zmiany barw klubowych orzeka
Zarząd Klubu w oparciu o obowiązujące przepisy.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 25
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
1) opłaty, wpisowe i składki członkowskie,
2) wpływy z prowadzonej działalności statutowej,
3) darowizny i spadki,
4) dotacje, subwencje, dofinansowania i dochody z ofiarności
publicznej.
3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
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4. Zbywanie majątku będącego własnością Klubu wymaga zgody Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ VII
SPRAWY ORGANIZACYJNE
§ 26
1. Jeśli przepisy Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Klubu podejmowane są w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić
głosowanie tajne.
2. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia głosowania członków Zarządu zwykłą
większością głosów decydujące znaczenie ma głos Prezesa.
3. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach administracyjnych i innych niż
majątkowe, wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.
4. Każdy członek władz Klubu może być w czasie trwania kadencji odwołany uchwałą
Walnego Zebrania podjętą większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co
najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
5. W przypadku ustąpienia bądź odwołania w czasie kadencji członków władz Klubu,
władzom tym przysługuje prawo kooptacji na pozostałą część kadencji, z tym że
liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków
pochodzących z wyboru.
6. W przypadku ustąpienia lub odwołania w czasie kadencji więcej niż 1/3 członków
którejkolwiek z władz Klubu, Zarząd lub Komisja Rewizyjna zwołuje w terminie do 3
miesięcy od zaistnienia tej sytuacji Nadzwyczajne Walne Zebranie celem
przeprowadzenia wyborów uzupełniających na okres do końca bieżącej kadencji.
7. Dopuszcza się posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego z
wykorzystaniem komunikacyjnych narzędzi internetowych.
8. Dopuszcza się przeprowadzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z wykorzystaniem
komunikacyjnych narzędzi internetowych umożliwiających wymianę zdań oraz
przeprowadzenie głosowania na zasadzie ankiety, z wyłączeniem przypadków gdy w
porządku obrad znajduje się zmiana statutu, zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Klubu, wybory bądź odwołanie członków jego władz lub rozwiązanie Klubu.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27
1. Zmiana Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie
Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie jego majątku.
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3. Jeśli uchwała, o której mowa w pkt. 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami Klubu są
członkowie Zarządu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach.

Statut w nowym brzmieniu został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia, które
odbyło się w dniu 7 grudnia 2019 roku.
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