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Zmiany do Statutu  

Miejskiego Klubu Pływackiego w Kołobrzegu 

 

 

§ 5 otrzymuje brzmienie: 

§5 

Klub działa zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz 

ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. 

 

§ 10 otrzymuje brzmienie: 

§10 

Klub opiera swą działalność o pomoc finansową – dotację ze strony władz podległych powiatowi i 

gminie Kołobrzeg, jak również o składki członkowskie i dotacje od sponsorów. 

 

§ 12 otrzymuje brzmienie: 

 

§12 

1. Klub realizuje powyższe cele przez: 

a) reprezentowanie interesów klubu oraz podejmowanie działań mających na celu ochronę 

tych interesów, 

b) kierowanie działalnością sportową Klubu na terenie swego działania w oparciu o 

wytyczne władz sportowych oraz władz oświatowych, 

c) prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego z pływania oraz innych dyscyplin 

sportowych w uzgodnieniu z władzami sportowymi i oświatowymi 

d) ścisłą współpracę z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, 

e) współpracę ze szkołami na terenie powiatu Kołobrzeskiego i innymi organizacjami 

mającymi na celu rozwój i popularyzację pływania, 

f) współpracę z organizacjami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne umysłowo i fizycznie, 

g) organizowanie imprez i zawodów pływackich oraz branie udziału w imprezach i 

zawodach pływackich krajowych i międzynarodowych, 

h) rozwijanie życia towarzyskiego członków Klubu, urządzanie odczytów i pogadanek na 

temat sportu i wychowania sportowego oraz organizowanie wycieczek i imprez o 

charakterze poznawczym, kulturalnym, rekreacyjnym i wychowawczym, w miarę 

posiadanych środków finansowych, 

i) organizowanie obozów szkoleniowych letnich i zimowych w celu podnoszenia poziomu 

sportowego, w miarę posiadanych środków finansowych 

j) popularyzowanie dorobku sportowego wśród członków, występowanie o nadanie 

odznaczeń i wyróżnień, w tym również dla osób fizycznych, 

k) przeciwdziałanie problemom alkoholowym poprzez organizowanie zajęć sportowych z 

pływania, 

l) wykorzystanie obiektów szkolnych i oświatowych udostępnionych dla Klubu oraz 

własnego sprzętu. 

2. Klub podejmuje działania organizacyjne i inspiratorskie w zakresie: 

a) własnej opieki lekarskiej dla sportu kwalifikowanego, 
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b) pozyskiwania bazy sportowej niezbędnej dla realizacji szkolenia, 

c) pomocy w wyposażeniu w sprzęt sportowy, 

d) rozwoju i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży, 

e) sporządzania systematycznych informacji o osiągnięciach sportowych zawodników, 

f) realizacji umów o współpracy sportowej z miastami, klubami i innymi podmiotami 

krajowymi i  międzynarodowymi, 

g) prowadzenie działalności organizacyjnej i gospodarczej w celu pozyskiwania środków 

finansowych i sponsorów 

h) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez członków i trenerów postanowień 

niniejszego statutu oraz uchwał i regulaminów 

 

§ 14 otrzymuje brzmienie: 

 

§14 

Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoprawna osoba, która ukończyła 18 lat i zgłosiła pisemną 

deklarację wstąpienia do Klubu, którą zaakceptował Zarząd Klubu. 

 

§ 15 otrzymuje brzmienie: 

§15 

1. Członkiem honorowym może być osoba, która ma dla Klubu lub rozwoju sportu szczególne 

zasługi. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. 

3. Członek honorowy ma pełne prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony od płacenia składek 

członkowskich. 

 

§ 16 otrzymuje brzmienie: 

§16 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna wspierająca działalność, cele i rozwój 

Klubu. Członek wspierający jest zwolniony od płacenia składek członkowskich. 

 

 

§ 17 otrzymuje brzmienie: 

§17 

1. Członkami uczestnikami mogą być osoby niepełnoletnie, które mogą uczestniczyć w 

działalności Klubu za zgodą prawnych opiekunów. 

2. Członkom uczestnikom przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych Klubu 

z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym 

Zebraniu. 

3. Prawo głosu stanowiącego, wybierania i bycia wybieranym do władz Klubu oraz czynnego i 

biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu posiada jeden z prawnych opiekunów 

członka uczestnika. 

4. Po osiągnięciu pełnoletniości przez członka uczestnika, automatycznie staje się on członkiem 

zwyczajnym, przejmując prawa i obowiązki swojego opiekuna prawnego, a opiekun prawny 

przestaję być członkiem Klubu. 
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§ 18 otrzymuje brzmienie: 

§18 

1. Członków zwyczajnych, wspierających, członków uczestników przyjmuje Walne Zebranie, a w 

okresach pośrednich Zarząd Klubu. 

2. Przyjęcie do Klubu następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia (Deklaracji) z 

równoczesnym zobowiązaniem się do przestrzegania statutu i regulaminów Klubu. 

 

§ 19 otrzymuje brzmienie: 

§19 

Członkowie nie mogą bez pisemnej zgody władz Klubu być członkami lub reprezentować innego 

Klubu pływackiego. 

 

§ 22 otrzymuje brzmienie: 

§22 

Każdy członek Klubu ma prawo do: 

1) Wyboru i wybieralności do władz Klubu, brania czynnego udziału w Walnym Zebraniu, 

zgłaszania wniosków, z wyjątkiem członków, o których mowa w §16 i w §17 ust. 1 

2) brania udziału w pracach poszczególnych sekcjach sportowych 

3) Korzystania z lokalu, urządzeń sportowych oraz wyposażenia Klubu zgodnie z 

harmonogramem treningowym zatwierdzonym przez Zarząd, 

4) Korzystania z wszelkich innych ulg i uprawnień wynikających z działalności Klubu. 

5) Brania udziału w zawodach sportowych, zebraniach, kursach, wycieczkach oraz innych 

imprezach organizowanych przez Klub. 

6) Noszenie odznaki klubowej i występowania w barwach Klubu. 

7) Odwoływania się od decyzji Zarządu lub Rady Trenerów do Walnego Zebrania z wyjątkiem 

wypadków, w których statut takiego odwołania nie przewiduje. 

 

§ 24 otrzymuje brzmienie: 

§24 

1. Członkowstwo w Klubie ustaje w przypadku: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji członka Zarządowi Klubu, 

b) skreślenia z listy członków w razie postępowania sprzecznego ze statutem, regulaminami 

i uchwałami władz Klubu, ujawnieniu naruszenia obowiązków członkowskich lub śmierci, 

c) nieopłacenia składek członkowskich za okres 3 miesięcy z wyłączeniem członków, o 

których mowa w §15 

d) wykluczenia członka z Klubu w przypadku istotnego naruszenia postanowień statutu lub 

regulaminów Klubu. Wykluczenie orzeka Zarząd na piśmie wraz z uzasadnieniem. 

e) rozwiązania Klubu. 

2. Członek może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Klubu na podstawie 

uchwały, na czas ściśle określony, w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu, 

regulaminów lub uchwał Klubu. 

3. Członek honorowy może być pozbawiony przyznanego tytułu i uprawnień przez Walne 

Zebranie, na wniosek Zarządu, w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu, 

regulaminów i uchwał klubu. 
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§ 25 otrzymuje brzmienie: 

§25 

1. Władzami Klubu są: 

a) Walne Zebranie Członków Klubu 

b) Zarząd 

c) Komisja Rewizyjna 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się na Walnym 

Zebraniu Członków Klubu, w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały w tej 

sprawie. 

3. Walne Zebranie Członków Klubu jako najwyższa władza Klubu zwoływane jest wyłącznie 

przez Zarząd z wyjątkiem §26 ust. 3 

 

§ 26 otrzymuje brzmienie: 

§26 

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przynajmniej raz na 4 lata przez Zarząd. 

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie zwoływane jest corocznie, w pierwszym kwartale, przez 

Zarząd. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w zależności od potrzeb, w sprawach 

istotnych i pilnych, przez: 

a) Zarząd, 

b) przez Komisję Rewizyjną, 

c) Zarząd lub Komisję Rewizyjną w zależności do kogo został skierowany wniosek 2/3 liczby 

członków Klubu, 

w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

 

§ 27 otrzymuje brzmienie: 

§27 

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy: 

1) Uchwalenie programu pracy oraz generalnych kierunków działalności Klubu 

2) Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

3) Udzielanie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej 

4) Wybór i odwołanie władz Klubu 

5) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach zawieszenia, skreślenia lub nałożenia 

kar na zawodnika. 

6) Nadawanie godności członka honorowego. 

7) Uchwalanie zmian w statucie. 

8) Podejmowanie uchwał o rozwiązanie Klubu. 

9) Zatwierdzanie regulaminów Walnego Zebrania, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

10) Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd lub członków podczas 

zebrania lub nie należących do kompetencji Zarządu Klubu. 

 

§ 30 otrzymuje brzmienie: 

§30 



str. 5 

 

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia swoich członków, 

co najmniej 14 dni przed datą Zebrania, a materiały dotyczące tematyki zebrania winny być 

udostępnione członkom najpóźniej 7 dni przed terminem zebrania. 

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Zebrania, Zarząd lub Komisja 

Rewizyjna, zawiadamia swoich członków, do 14 dni przed datą Zebrania, a materiały 

dotyczące tematyki zebrania winny być udostępnione członkom najpóźniej 4 dni przed 

terminem zebrania. 

3. Zawiadomienia, o których mowa §30 ust. 1, 2 wysyłane są na adres e-mail podany w 

deklaracji lub w innej formie. 

 

§ 34 otrzymuje brzmienie: 

§34 

Prawo stawiania wniosków na Walnym Zebraniu ma, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz członkowie 

klubu, z wyjątkiem członków, o których mowa w §16 i w §17 ust. 1 

 

§ 36 otrzymuje brzmienie: 

§36 

1. Zarząd Klubu składa się z 3 – 5 członków wybranych na Walnym Zebraniu na okres 4 lat. 

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 w terminie 14 dni winien ukonstytuować się skład Zarządu - 

V-ce Prezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz innych funkcyjnych członków wg potrzeb Klubu. 

4. Zarząd może być odwołany przez Walne Zebranie Członków w trakcie trwania kadencji. 

5. W przypadku ubycia 3 lub więcej członków Zarządu w trakcie trwania kadencji, pozostali 

członkowie zwołują, w terminie do 14 dni od dnia złożenia rezygnacji przez trzeciego członka 

Zarządu, Walne Zebranie w celu wyboru nowego Zarządu Klubu. 

6. Zarząd może podać się do dymisji uchwałą, która zapada zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej 3 członków Zarządu. 

7. Klub reprezentuje na zewnątrz Prezes lub upoważnieni przez niego członkowie Zarządu. 

 

§ 37 otrzymuje brzmienie: 

§37 

1. Zarząd może uzupełnić swój skład o nowych członków Zarządu w przypadku ubycia członków 

wybranych na Walnym Zebraniu, jednak nie więcej niż o dwóch w trakcie trwania 4 letniej 

kadencji. 

2.  W przypadku ubycia Prezesa, Członkowie Zarządu w terminie 14 dni, zwołują Walne 

Zebranie, które wybiera nowego Prezesa i nowy Zarząd. 

 

§ 38 otrzymuje brzmienie: 

§38 

1. Zarząd zbiera się, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, wg. potrzeb lub w przypadku złożenia 

wniosku do Zarządu przez Komisję Rewizyjną lub przez 2/3 liczby członków klubu. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków 

Zarządu. W przypadku równej ilości głosów, decydujący głos ma Prezes lub Vice Prezes. 

3. Z posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół. 
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§ 39 otrzymuje brzmienie: 

§39 

Zebranie Zarządu zwołuje: 

1) Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni od dnia 

złożenia wniosku 

2) większość członków zarządu w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku 

 

§ 40 otrzymuje brzmienie: 

§40 

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy: 

1) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 

2) Podejmowanie uchwał w zakresie przyjmowania i skreślania członków Klubu, 

3) Uchwalanie programów działania i planów finansowych oraz przyjmowanie do akceptacji 

sprawozdań finansowych 

4) Uchwalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich, 

5) Ocena działalności Klubu i członków,  

6) Podejmowanie uchwał w sprawach finansowych, 

7) Zarządzanie majątkiem i finansami Klubu, 

8) Zatwierdzanie kalendarza zawodów i imprez sportowych, 

9) Zatwierdzanie preliminarzy, 

10) Akceptowanie wniosków Zarządu o podejmowaniu działań dotyczących zdobywania 

środków finansowych i sponsorów,  

11) Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności sekcji dyscyplin sportowych 

działających w Klubie, 

12) Powoływanie i odwoływanie: Vice prezesa, Skarbnika, Sekretarza, członka Zarządu, 

13) Wydawanie w ramach statutu, przepisów, zarządzeń, uchwał, regulaminów 

wewnętrznych Klubu 

14) Zawieszenie w prawach, względnie wyprowadzenie ze składu Zarządu, członków klubu 

lub zawodników w przypadku rażącego naruszenia statutu, regulaminów lub uchwał 

Klubu. 

15) Ustalanie form współpracy Klubu z innymi klubami i organizacjami sportowymi, 

16) Podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego 

Zebrania 

17) Podejmowanie innych działań zatwierdzonych przez wszystkich członków zarządu w 

odpowiedniej uchwale Zarządu i będących w jego kompetencji 

18) Opracowanie sprawozdań z działalności Klubu dla władz sportowych oraz walnego 

Zebrania. 

 

 

§41 - wykreślony 

 

§ 42 otrzymuje brzmienie: 

§42 
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W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej, trenerzy oraz zaproszeni 

przez Zarząd goście. Członkowie Zarządu biorą udział z głosem decydującym, zaś pozostali obecni z 

głosem doradczym. 

 

§ 43 otrzymuje brzmienie: 

§43 

1. W przypadku ustąpienia Prezesa, pozostali członkowie Zarządu zwołują Walne Zebranie 

celem wyboru nowego Prezesa, w terminie 14 dni od złożenie pisemnej rezygnacji. 

2. W razie ustąpienia Vice Prezesa, Skarbnika lub Sekretarza, Zarząd winien dokonać nowego 

ukonstytuowania w terminie 14 dni od złożenie pisemnej rezygnacji. 

 

§ 44 otrzymuje brzmienie: 

§44 

1. Zarząd ma prawo do nakładania kar na członków w szczególności za: 

a) naruszenia postanowień statutu 

b) naruszenia uchwał i regulaminów Klubu 

c) występowanie w barwach innego klubu bez pisemnej zgody Zarządu 

2. Członkowie zdyskwalifikowani lub zawieszeni tracą wszelkie prawa przewidziane w statucie. 

3. Od uchwał Zarządu, zawieszających członków, przysługuje prawo odwołania do Walnego 

Zebrania.  

4. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania nałożonej kary. 

 

§ 45 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

§45 

4. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz posiada wyłączne 

prawo stawiania wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi. 

 

§ 46 otrzymuje brzmienie: 

§46 

1. W ramach działalności klubu, Walne Zebranie może powołać sekcje dla poszczególnych 

dyscyplin sportowych. 

2. Działalność sekcji reguluje Zarząd w osobnych regulaminach i uchwałach. 

 

§ 47 otrzymuje brzmienie: 

§47 

Zarząd może powołać Radę Trenerów jako organ doradczy z prawem głosu w sprawach 

szkoleniowych. Rada Trenerów działa zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd 

Klubu. 

 

§ 48 otrzymuje brzmienie: 

§48 

Organizacje i etatyzację biura określa Zarząd wg obowiązujących przepisów i aktualnych 

potrzeb. 

§ 50 otrzymuje brzmienie: 

§50 
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1. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków Zarządu i Prezesa. 

2. Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku Klubu wymagają odpowiedniej 

uchwały Zarządu. 

 

 


