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(Nazwa, teren działania, cete i środkidziałania)
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Stowarzyszenie Kultury Fizyczne| o nazwie:
Doln osląsk ie Stowa rzyszen ie S portowcow

N

iepełnosprawnych,Ąktywn

i,,

ZWane dalej ,,Klubem" jest dobrowolnym, samorządnym, tnruałym
zrzeszeniem
mającYm na celu rozwijanie i propagowańie kultury tizycz'nej poprze
z szeroko pojęty
sPoń osob niePełnosPrawnych, wytwirzania atmosfóry zaufania iszacunku
do spońu
i rekreacji ruchowej oraz iehabilitacji ruchowej. Upowszechnienie wspołzawodnictwa

sPortowego,

a

tal<ze przyczynienie

się do integracji osob

i niepełnosprawnych poprzez runuię fizyczną.

fizycznych

&2
Siedzibą Klubu jest Wrocław.
Terenem działalnoŚci Klubu jest obs zar Rzeczypospolitej polskiej.

&3
1.

2.

Klub jest stowarzYszeniem kultury fizycznej

i

działa na podstawie przepisow
ustawy
o kulturze fizYcznej, ustawy Prawo o stowa rzyszenlach orazwłasnym Statucie.
Klub jest stoważYszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowośc

prawną.

&4
Klub moŹe bYc członkiem krajowych i międzynarodowych organ izacji podobnym
o
celu
działan ia.

&5
Czas działalnosci Klubu nie jest ogranic zony,
&6
Dla uzyskania srodkow finansowych koniecznych do realizacji celow
statutowych Klub
może prowadzic działalnosc gospoda rczą.

&7

Klub jest uprawniony do organizcwanió

w

dziedzinie kultury

i
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na teieńie
erenie wojewodzfu!"
wojewodztwA'' dznłalności
dznłalnós
spońu. Działa[nosc w tym zakresie m us| , Ovd ;j,zoód n"

z obowiązującymi w Klubie przepisami.
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&8

celem działania klubu jest prowadzenie działalnościw

sferz e zadan publicznych na
rzecz osob niepełnosprawnych poprzez rozwoj, populary
zację sportu i rekreacji osob
n iepełnosprawnych.

Jest to wyłączna działalnoścstatutowa klubu.

&9
Klub z zachowaPiem przepisow prawa realizuje swoje cele przez:
1, RePrezentowanie interesów osob niepełnosprawnych
i koordynacja działan w tym
zakresie
2, Tworzenie warunkow dla pełnego i aktywnego udziału
osob niepełnosprawnych
w zyciu społecznym.

3, Prowadzenie działalnoŚci gospoda rczej
słuzące realizacji zadan

z

przeznaczeniem całego dochodu na cete

statutowych.
Planów i kierunkow szkolenia, regulaminow

4, Organizowane
i system ów zawodów.

szkoleniowych

5. prowadzenie i organizowanie szkolenia zawodnikow.
6, Czuwanie nad nalezytym poziomem etycznym kultury fizyczneji
rekreacji.
7, SPrawowanie Wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej
nad członkami
Klubu, oraz kontroli Pzestrzegania przez nich, stitutu, postanowień, regutaminów,
przepisów i zasad uprawiania sportu i rekreacji.

8, PozYskiwanie Środkow finansowych dta prowadzenia działalności
statutowej.
9. Organizowanie pokazow i zawodów.

10. udział w imprezach zagranicznych

i krajowych.

11, Klub moze wsPierac finansowo leczenie i rehabilitację
osob niepełnosprawnych.
12, Klub moze wsPierac finansowo zakup środkowlokomocji
umozliwiających osobie
niepełnosprawnej bycie niezateżnym od osob trzecich.
&10

klub celem realizacji swych statutowych celow

w granicach prawem

dopuszczonych
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Realizując powyższe cele klub opiera się na społecznej
pracy członkow. Moze jednak
zatrudniac pracownikow do prowadzenia swyclr
spraw.

RozDzlAŁ

II

członkowie klubu ich prawa i obowiązki
&12

1,

2,

3,

Członki eY zw,YczajnYm Klubu mogą byc pełnoletnie
osoby fizyczne,
deklarację członkowską pisemni" i- pzedstawi ich (rekomenduje) ktore złożą
co najmniej
dwoch członkow Stowa rzyszenia.

Małoletni w wieku od 16-18 lat, ktorzy mają ograniczonązdolność
do czynności
PrawnYch mogą nalezec do Klubu, XorzyŚtać z czynnego i biernego' prawa
wYborczego, W tYm że w składzie Zarząóu większoŚc
,"u.rą stanowić osoby
o pełnej zdolności do czynności prawnych.
Małoletni Ponizej 16 lat mogą,
-

Klubu bez Prawa

ń

za

zgodą przedstawicieli ustawowych nalezeć do

udziału
głosowaniu na walnych
korzystania z czynnego i biernegó prawa wyborczego.

4,

zebraniach oraz bez

osoby prawne mogą byc członkami wspierającymi.
&13

się

Członkostwo Klubu nabyr,va
przez przyjęcie kandydatury
stowarzyszenia zwykłą większoscią głosow w drołze uchwały.

przez

Zarząd

&14

1.
a)
b)

Członkowie Klubu zobowiązani są.
Swoją Postawą iaktYwnym działaniem przyczyniac się do wzrostu
roli
oraz podnoszenia poziomu sportowego klubu.-

i

znaczenia

Przestrzegac Postanowień Statutu, regulaminow oraz przepisow
obowiązujących
w zakresie uprawiania sportu i rekreacji.

c)

Dbac o jego dobre imię.

d)

Regularnie opłacac składki.

5tltut DSSN Aktywni Wrocław

2,
a)

Członek zwYcza]nY Klubu ma prawo brac udział w życiu Stowarzyszenia,

w szczegolności:

przysługuje mu bierne i
czynne prawo wyborcze.

b)

WnioskowaĆ We wszYstkich sprawach dotyczących celow
Stowarzyszenia.

c)

korzystac

Klubu.
3.

z

uprawnien członkowskich wynikających

i

funkcjonowania

ze statutowej

działalności

Członkowie wsPierający posiadają wszystkie prawa członkow zwyczajnych
z wyjątkieą praw wybo rczych.

&15

1, OsobY

Pra\^/ne

mo9ą zostac członkami wspierającymi poprzez złożenie
w tej kwestii stosowną

oŚwiadczenia woli Zarządowi Klubu, ktory podejmuje
uchwałę.

2.

W takim samYm trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego
Klubu.

3.

Formę

Klubu.

i

rodzaj wsPierania Klubu członkowie wspierający ustalają

z

Zarządem

&16

skreslenie z listy członkow klubu następu je przez:

1. Rezygnację pisemną złożonąna ręce Zarządu.
2. Wykluczenie przez Zarząd:
a) Za działalnoŚc Sprzecznąze statutem orazuchwałami Klubu.
b) Nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach klubu.

c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przezdwa okresy.
d) Utratę praw publicznych.
3, Od uchwaĘ Zarządu w Przedmiocie wykluczenia członkow, przysługuje odwołanie
do Walne9o Zgromadzenia Członkow w terminie 14 dni od doręczenia
Uchwały.
uchwała walnego zgromadzenia jest ostateczna.
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Ill

władze klubu
&17

V,lładzami Klubu są:

1. Walne Zgromadzenie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna.

Członkow.

&18

kadencja wszystkich władzwybieranych klubu tnnra
cĄery lata.
&19
UchwałY wszYstkich władz.Klubu zapadajązwykłą
większością głosow przy obecności
co najmniej PołoWY członkow uprawnionych OÓ głbsowania jeśli
dalsze postanowienia
statutu nie stanowią inaczej.

&20

Najwyzsząwładzą klubu jest watne zgromadzenie członkow.

1,

Walne Zgromadzenie moze być, sprawozdawcze, sprawozdawczo-wybo
rcze lub
nadaruYczajne. Zgromadzenie Sprawozdawcze zwołu je
Zarząd co najmniej jeden
raz na dwanaŚcie miesięcy. Walne Zgromadzenie Sprawó zdawcźo-Wy'borcze
zwołuje Zarząd co cł rY lata, przed u[ływem kadencji
ustępującego Zarządu.
NadzwYczajne Watne Zgromadzenie_mozó oye zwołanó pr.i=
Zarząd z własnej
inicjatywy araz na wniosek: komisji Rewizyjn'.1 lro
co najmniej 1 12 ogolnej liczby
członkow Klubu. Komisja Rewizyjni ma rownie prawo
zwołania Nad zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia . Zaząd powiadamia czionkow
o Walnym Zgromadzeniu

listami PoleconYmi lub w kazdy-inny skuteczny
przed terminem rozpoczęcia obrad.

,|o.ob co najmniej czternaście dni

W WalnYm Zgromadzeniu winna

2.

uczestn iczyc co najmniej połowa członkow
uPrawnionYch do głosowania w pierwszym teiminie,
a w drugim terminie, ktory
byc
wyznaczony
godzinę
o
pozniejiego
samego
Tloze
dnia może ono skutecznie
obradowac bez względu na liczbę'członkow.

3.

W Waln Ym Zgromadzeniu mogą uczestniczyc członkowie
zwy
z głosem doradczYm, członkowie wspieraią"i izaproizeni

4.
a)

Do kompetencji Walneg

o

Zgromadzenia

Uchwalanie programu działania Klubu

nalezy:
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b)

RozPatryWanie

c)

uchwalanie regulaminu obrad walne go zgromadzenia.

d)

udzielenie absolutorium ustępującemu zaządowi.

e)

wybor prezesa, członkow zarządu i komisji Rewizyjnej.

0

uchwalan ie zmian statutu.

g)

Podejmowanie uchwał w sprawie powĄlwania pżez Klub sekcji spońowych.

h)

Rozpatrywanie skarg członkow klubu na działalnosć zaządu.

i)

RozPatrywanie odwołań od uchwał Zaządu wniesionych przezczłonkow Klubu.

j)

Podjęcia uchwaĘ w sprawie rozwiązania Klubu.

5.

UchwałY Walneg o Zgromadzenia zapadajązwykłą większością głosow członków.

6.

Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyj nej oraz
rozwiązanie Klubu Wymaga bezwzględnej większoŚci przy obecnosói połowy
członkow Klubu uPrawnionych do głosowania, w pienruszym terminie, w drugim
terminie wymog obecności ponad połovqy członkow nie obowiązuje.

l

zatwierdzanie sprawoz dan Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

1. Zarząd składa się
Zgromadzenie.

z trzech do

il,

członkow wybranych przezwatne

2.

Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika

3.
4.
5.

prezesa powołuje i odwołuje walne zgromadzenie
na czteroletnią kadencję.

Zarządu.

ido

dwoch członkow

Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
Do kompetencji Zarządu należy:

a) Przyjmowanie nowych członków Klubu.
b) Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działania w jego imieniu.
Dolnoćląr.l. stowar:y3zsn
c) Kierowanie bieża_cą pracą Klubu.
'*n"*{ łł.ll1:o'*::*
d)

Zwoływanie Walnego

e)

ustalanie wysokościskładek członkowskich.

1.

Zgromadzenia.

Komisja Rewizyjna składa
Walne Zgromadzenie.

, ićlT.ffiil,"l 5ifi siJ,J.
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2.
3.

Do kompetencji Komisji Rewizyj nej należą:

a)

Kontrola biezącej pracy Klubu.

b)

Składanie wniosku w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu.

c)

WYstępowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i pozostałych członkow.

&23

W razie zmniejszenia się składu władz Klubu wymienionych w &17 pkt. 2,3 w czasie
trwania kadencji, uzupełnienie ich składu moze nastąpic w drodze ich kooptacji.

tj

KooPtacji dokonują pozostali członkowie organu
Zaządu, Komisji Rewizyjnej,
ktorego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więc ej niżjedńego
członka składu organu.
&24
Funkcji we władzach Klubu wymienionych w &17 pkt.2,3 nie moznałączyc.
&25
1

.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą byc spokrewnieni, spowinowaceni,
PozostawaĆ w podległościsłuzbowej, związku małzenskim lub we wspolnym

pozyciu z członkami zarządu.

2.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą byc skazani wyrokiem prawomocnym za
Przestępstwo umyŚlne ściganie oskarzenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.

z

3.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywac z tytułu pełnienia funkcji zwrot
uzasadnionych kosźow lub vqynagrodzenie w wysokości nie wyzszej niz
przeciętne miesięczne vvynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone
przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

4.

Członkowie Zarządu Klubu nie mogą byc skazani wyrokiem prawomocnym za
Przestępstwo umyslne sciganie z oskarzenia publicznego lub przestępstwo

skarbowe.

RozDzIAŁ lV
Majątek KIubu
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3' Do reprezentowania

uPo\Ą/aznlonYch duroch

klubu

ora.z zaciągania

członio* Ź.r=io;

ł;

majątkovvych jest
^zobowiązań
prezes,
włceprezes lub skarbnik.

&27

w ramach obowiąulących p<replsssl
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pra)żłak}ub może prowadzic
działalnosć
oo.ń,5ov z tej Jii"i.lnościpriurn'.".one
są w całosci

&28
Klub nie moze udzielac

Pożyczek
|1o.z.ao ezpieczać zobowiązań majątkiem klubu
w stosunku do jego członków,
człontoń ;g;;il,;fi;$wnikow
z ktorymi członkowie, członkowie organow=
oraz osob,
oraz pracownicy klubu pozostają
w związku małzeńskim, We wsPolnym

pozyciu albo w stosunku pokrewienstwa
Powinowactwa w linii Prostej, pokĆwieństwa
lub
lub powinowactwa w linii
bocznej do
tytułu pi,yrposobienia, opieki
lub kurateli,
i,ni

:#ffi3;.'jił:ffi:Lifri-r
2'

3'

4'

,

Klub nie.moze Przek azwa.Cmajątku
na rzeczich członków, członkow
organow lub
Pracownikow oraz ich osob oristltn, na
zasadach innych .ii , stosunku
do osob
przekazanie to następuje
F;;ii'
bezpłatnie
lub na
ffil:i:*.ńń=n'::::r;:'

Klub niu

Y?.:"_ Yk"izvstyyv19 majątku na żeczczłonkow, członkow organow lub
Pracownikow
oraz ich osób bliskicń
tzecich, chYba, że to vlYkorzyrt.ni" na zasadach innych ńii * stosunku do osob
bezpośr;d.iwynika z celu statutowego.

klub nie moze dokonac zakupow
towarow lub usług. od podrniotów,
uczestniczą członkowie klubu,'członkowie
w
jego org.no* lub pracownicy których
oraz ich
inny.ń ńiz w stósinku io osou
ń!.i.n lub po cenach
;;::ł[T;:!

ff-'.T::ach
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towazyszenie

Zmiana Statutu i Rozwiązanie
Ktubu
&29
1.

?.

klub rozv'tiązuje się na podstawie
uchwały
Pzypadkach przewidzianych w prząsacn walneg
prawa.

o

porlowców N iepełnos
s^Dolnośląskie
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uchwałę o rozwiązywaniu klubu
walne zgromadzenie określasposob
Jego likwidacii i wskize inne-siowarzvrrilL';::iir;ńce
cele statutowe na rzecz
osób niePełnbsPrawnYch,
ktoremu piŹ"irrany zostanie majątek
Klubu.
rozwiązywanego
statutem mają zas

Ketotictt
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