Statut
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Iceskater”

Rozdział I
Nazwa, Teren działania, siedziba, charakter prawny
§1
1. Stowarzyszenie działa pod nazwą Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Iceskater”,
(zwane dalej „Stowarzyszeniem” lub „Klubem”)
2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy Stowarzyszenie „Iceskater”.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.
2. Terenem

działalności

Stowarzyszenia

jest

obszar

Rzeczypospolitej

Polskiej

ze

szczególnym uwzględnieniem miasta Gdańska i województwa pomorskiego. Dla realizacji
celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność również na terytorium
innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§3
1. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach Ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§4
Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, odznak, znaczków organizacyjnych, barw i sztandaru
Stowarzyszenia z zachowaniem obowiązujących przepisów.
§5
1. Klub może być członkiem innych stowarzyszeń kultury fizycznej.
2. Stowarzyszenie uprawnione jest do zrzeszania się w krajowych związkach sportowych i
organizacjach międzynarodowych.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§6
1. Stowarzyszenie swoje cele realizuje zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i
obowiązującym porządkiem prawnym.
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2. Celem Stowarzyszenia

jest: rozwijanie wśród swoich członków zamiłowania do

uprawiania sportu i kultury fizycznej, podnoszenie wyników sportowych poprzez
zorganizowaną, systematyczną pracę szkoleniową; podnoszenie ogólnej sprawności i
zdrowotności
rekreacyjną;

mieszkańców

miasta

prowadzenie zajęć

i

województwa

sportowych

w

poprzez

różnych

masową

działalność

dyscyplinach

sportu ze

szczególnym uwzględnieniem łyżwiarstwa figurowego; szkolenie i doskonalenie kadr
trenersko-instruktorskich, sędziowskich.
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) planowanie,

organizowanie

i

prowadzenie

działalności

sportowej

w

różnych

dyscyplinach sportu w tym w szczególności w zakresie nauki jazdy na łyżwach i
wrotkach
2) organizowanie zawodów łyżwiarskich, zajęć sportowych, imprez rekreacyjnych
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
3) uczestniczenie w imprezach sportowych
4) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami
oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia
5) nawiązanie współpracy z innymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu
działania w kraju i za granicą
6) kształtowanie pozytywnych cech charakteru, zasad fair play oraz osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych
7) podejmowanie działań promujących sportowców
8) prowadzenie własnej witryny internetowej jako ośrodka informacji o działalności
Stowarzyszenia
9) organizowanie obozów sportowych oraz półkolonii
10) organizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży, szczególnie w zakresie łyżwiarstwa
11) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń warsztatów i wykładów
12) działalność wychowawcza i popularyzatorska w zakresie działań statutowych
13) wydawanie broszur, czasopism i ulotek o działalności Stowarzyszenia
14) organizowanie akcji dobroczynnych
15) prowadzenie odpłatnej działalności na zasadach określonych w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Przychód z
działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności
pożytku publicznego.
§8
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1. Stowarzyszenie ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie
aktualnie

obowiązujących

przepisów,

według

Polskiej

Klasyfikacji

Działalności

Gospodarczej w następującym zakresie:
1) 93.12.Z - działalność klubów sportowych – działalność przeważająca
2) 47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach
3) 56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
4) 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne
5) 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów
6) 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność
7) 63.12.Z - działalność portali internetowych
8) 77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
9) 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
10) 68.32.Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
11) 73.11.Z - działalność agencji reklamowych
12) 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i
telewizji
13) 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych
14) 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet)
15) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach
16) 73.12 - działalność związana z reprezentowaniem mediów
17) 79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
18) 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
19) 82.99.Z

-

pozostała

działalność

wspomagająca

prowadzenie

działalności

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
20) 85.51.Z

-

pozaszkolne

formy

edukacji

sportowej

oraz

zajęć

sportowych

i

rekreacyjnych
21) 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej
22) 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
23) 93.11.Z - działalność obiektów sportowych
24) 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
25) 93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem
26) 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
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27) 94.99.Z

-

działalność

pozostałych

organizacji

członkowskich,

gdzie

indziej

niesklasyfikowana
28) 96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i
nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie

opiera

działalność

na

pracy

społecznej

swoich

członków.

Do

prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich
członków.
4. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionej
funkcji.
ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) wspierających
3) honorowych
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych będąca obywatelem kraju należącego do Unii
Europejskiej lub cudzoziemcem niemającym miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, która złoży pisemną deklarację, uiści wpisowe i zostanie
przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia jako jego członkowie zwyczajni i korzystać z
czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia
większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do
Stowarzyszenia jako jego członkowie zwyczajni bez prawa udziału w głosowaniu na
Walnych Zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa
wyborczego do władz Stowarzyszenia.
§ 11
Członek zwyczajny ma prawo do:
1) reprezentowania barw Klubu w zawodach i imprezach sportowych oraz noszenia
znaczka Klubu
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2) uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym oraz czynnym prawem
wyborczym
3) poddawania władz Klubu ocenie, a także wysuwania postulatów i wniosków wobec
organów Stowarzyszenia
4) uprawiania sportu w wybranej dyscyplinie prowadzonej przez Klub
5) uczestniczenia w kursach i obozach szkoleniowych organizowanych przez Klub
6) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
§ 12
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) brać czynny udział w pracach Klubu
2) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu
3) regularnie opłacać składki członkowskie
4) dbać o stałe podnoszenie swojego poziomu sportowego i estetycznego
5) chronić własność Klubu i przeciwstawiać się wszelkim przejawom niegospodarności
6) godnie reprezentować barwy Klubu
7) informowania

Zarządu

Stowarzyszenia

o

wszelkich

zmianach

swojego

adresu

korespondencji
§ 13
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne deklarujące pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie deklaracji przyjętej
przez Zarząd Klubu.
§ 14
1. Godność członka honorowego Klubu może być nadana osobie fizycznej, która położyła
szczególne zasługi dla rozwoju Klubu.
2. Przyjęcie w poczet członków honorowych następuje na podstawie deklaracji przyjętej
przez Zarząd Klubu.
§ 15
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z deklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
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§ 16
1. Członkostwo ustaje na skutek:
1) rezygnacji
2) utraty zdolności do czynności prawnych
3) skreślenia z listy członków Klubu z powodu nie uczestniczenia w realizacji jego
statutowych zadań lub nie płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż
trzy miesiące
4) wykluczenia członka za działania na szkodę Klubu oraz nieprzestrzeganie Statutu i
regulaminów na podstawie uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów
5) rozwiązania Klubu lub sekcji
6) śmierci członka
2. Decyzja o utracie członkostwa stwierdzana lub podejmowana jest przez Zarząd Klubu.
3. Były

członek

członkowskich

Klubu
i

zobowiązany

innych

jest

wymagalnych

do

zapłaty

należności

nieuregulowanych

powstałych

do

dnia

składek
utraty

członkostwa.
ROZDZIAŁ IV
Nagrody i kary
§ 17
Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz aktywną pracę nad rozwojem Klubu i
wybitne osiągnięcia sportowe, członkowie Klubu mogą być wyróżnieni:
1) pochwałą ustną,
2) dyplomem lub odznaką,
3) nagrodą pieniężną lub rzeczową,
4) nadaniem godności członka honorowego.
§ 18
1. Za działania na szkodę Klubu, nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji
władz Klubu, Zarząd może orzec następujące kary:
1)

upomnienie ustne

2)

ostrzeżenie na piśmie

3)

nagana

4)

zawieszenie w prawach członka

5)

skreślenie z listy członków

6)

wykluczenie z Klubu

2. Ukaranemu członkowi Klubu przysługuje w terminie 30 dni od otrzymania uchwały
Zarządu o ukaraniu, wniesienie odwołania do Walnego Zebrania, którego decyzja jest
ostateczna.
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3. Wykluczonemu i skreślonemu z listy członków przysługuje prawo odwołania się do
Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia. Decyzja
Walnego Zebrania jest ostateczna.
ROZDZIAŁ V
Władze Klubu
§ 19
1. Władzami Klubu są:
1)

Walne Zebranie

2)

Zarząd

3)

Rada

4)

Komisja Rewizyjna

2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że uchwała Walnego Zebrania
postanowi inaczej.
3. Kadencja Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
4. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo za wyjątkiem urzędujących członków
Zarządu.
5. Jeżeli szczególne postawienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Klubu
zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest
obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, a w drugim
terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
6. Uchwały władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem ust 2.
§ 20
Walne zebranie.
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zbiera się raz do roku jako sprawozdawcze oraz raz na pięć
lat w celu powołania Rady i Komisji Rewizyjnej na pięcioletnią kadencję.
4. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu. Zarząd zawiadamia
członków o terminie i miejscu obrad nie później niż na 14 dni przed datą zebrania.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd na skutek:
1)

uchwały poprzedniego zebrania

2)

uchwały Zarządu

3)

żądania Komisji Rewizyjnej lub Rady

4)

żądania pisemnego co najmniej 1/3 członków Klubu uprawnionych do głosu
stanowiącego
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6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w terminie 21 dni od daty zgłoszenia
uchwały,

żądania

lub

wniosku.

Przedmiotem

obrad

są

sprawy,

dla

których

Nadzwyczajne Walne Zebranie zostało zwołane.
7. Walne Zebranie jest prawomocne w przypadku obecności w pierwszym terminie - co
najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania, a drugim terminie podanym w
zawiadomieniu - bez względu na ilość uprawnionych, chyba, że postanowienia Statutu
stanowią inaczej.
8. Walne Zebranie jest także prawomocne bez formalnego zwołania jeżeli uczestniczy w nim
100 % członków.
9. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie Klubu posiadający prawo głosu
stanowiącego oraz czynne i bierne prawo wyborcze.
10. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym:
1)

członkowie wspierający lub honorowi

2)

osoby zaproszone przez Zarząd
§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonanie
oceny całokształtu działalności Klubu
2) udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji
Rewizyjnej
3) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej
4) wybór i odwołanie Rady
5) podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości
6) rozstrzyganie odwołań członków Klubu od uchwał Zarządu o ukaraniu, skreśleniu,
wykluczeniu lub zawieszeniu
7) uchwalanie zmian w Statucie
8) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną
lub członków Klubu
9) podejmowanie uchwał o likwidacji Klubu
§ 22
Zarząd Klubu.
1. Zarząd Klubu składa się z 3 osób i wybierany jest przez Radę na pięcioletnią kadencję
2. Mandat członka Zarządu trwa nadal pomimo upływu okresu kadencji, na którą został
powołany.
3. Prezes Zarządu Klubu wybierany jest w odrębnym głosowaniu.
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4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej jeden raz w roku i są protokołowane.
Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos
przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
5. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są:
1) Prezes Zarządu samodzielnie do kwoty 10.000,00 złotych (dziesięć tysięcy złotych)
2) Prezes Zarządu i członek Zarządu działający łącznie powyżej kwoty 10.000,00 złotych
(dziesięć tysięcy złotych)
6. Zarząd działa w oparciu o postawienia Statutu Stowarzyszenia oraz Regulaminu
Zarządu określającego podział odpowiedzialności w stosunkach wewnętrznych.
§ 23
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania delegatów oraz zarządzeń państwowych
organów powołanych do kierowania kulturą fizyczną
2) reprezentowanie Klubu
3) opiniowanie i zatwierdzanie budżetu Klubu
4) przyjmowane w poczet członków Klubu
5) podejmowanie decyzji o ustaniu członkostwa lub decyzji stwierdzającego jego ustanie
6) podejmowanie decyzji o wykluczeniu członków Klubu
7) powoływanie nowych i likwidacja istniejących sekcji
8) ustalenie nazwy handlowej Klubu pod którą będzie występował w rozgrywkach
sportowych
9) udzielanie nagród, wyróżnień i kar członkom i pracownikom Klubu
10) gospodarowanie ruchomym i nieruchomym majątkiem Klubu
11) dysponowanie funduszami Klubu
12) zatrudnianie i zwalnianie dyrektora, kierownika i głównego księgowego Klubu oraz
innych zatrudnionych pracowników
13) przygotowanie i zwołanie Walnego Zebrania Członków Klubu
14) uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich
§ 24
Rada.
1. Rada składa się z 3 osób i jest wybierana przez Walne Zebranie na pięcioletnią kadencję.
2. Uchwałę w sprawie powołania lub odwołania członka Rady podejmuje Walne Zebranie
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby upoważnionych do
głosowania.
3. Mandat członka Rady trwa nadal pomimo upływu okresu kadencji, na którą został
powołany.
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4. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej.
§ 25
1. Do kompetencji Rady należy:
1) wybór Zarządu i jego odwoływanie
2) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych składanych przez Zarząd
3) opiniowanie wniosków Komisji Rewizyjnej co do udzielenia poszczególnym członkom
Zarządu absolutorium
4) zatwierdzanie budżetu Klubu
5) uchwalanie Regulaminu Zarządu
2. W umowie między członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Stowarzyszenie reprezentuje
Rada względnie pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.
3. Rada upoważnia w drodze uchwały swojego członka do reprezentacji Stowarzyszenia
opisanej w ust. 2.
§ 26
Komisja Rewizyjna.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i jest wybierana przez Walne Zebranie na
pięcioletnią kadencję.
2. Mandat członka Komisji Rewizyjnej trwa nadal pomimo upływu okresu kadencji, na
którą został powołany.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu lub
Rady.
5. Członkowie Komisji mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach
Zarządu lub Rady.
§ 27
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)

kontrola działalności statutowo – finansowej Klubu

2)

składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu oraz
stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium członkom
Zarządu

3)

wydawanie

zaleceń

pokontrolnych

w

przypadku

stwierdzenia

uchybień

lub

nieprawidłowości w działaniu Zarządu
4)

występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub posiedzenia
Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem, bądź
istotnymi interesami działań Zarządu
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ROZDZIAŁ VI
Majątek i finanse Stowarzyszenia
§ 28
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1)

wpływy z wpisowego i składek członkowskich

2)

inne wpływy z działalności statutowej

3)

dotacje i subwencje

4)

wpływy z działalności gospodarczej

5)

darowizny, zapisy i spadki

6)

sponsoring

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Składki członkowskie wpłacane są przez członków Stowarzyszenia z góry w terminie do
10 dnia każdego miesiąca.
ROZDZIAŁ VII
Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 29
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby upoważnionych do
głosowania.
§ 30
Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostaje
jego majątek.
§ 31
Rokiem obrachunkowym jest okres od dnia 01 sierpnia roku bieżącego do dnia 31 lipca
roku następnego.
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