Statut Związku Sportowego Modelarstwa Wodnego w Polsce

Dział I
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.
§1
Związek Sportowy Modelarstwa Wodnego w Polsce, zwany dalej Związkiem, jest związkiem
sportowym w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr.127, poz. 857, z późn.
zm.), zrzeszającym kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby
prawne działające w sporcie modelarskim.
§2
1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność poza granicami
Polski.
3. Siedzibą Związku jest miasto Kraków.
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§3
Związek jest zarejestrowanym związkiem stowarzyszeń i posiada osobowość prawną.
Związek działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej w tym: ustawą z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawą o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym statutem.
Związek działa w zakresie sportu modelarskiego.
Związek może być członkiem polskich i międzynarodowych organizacji o tym samym lub
podobnym profilu działania.
Związek może używać godła, flag i barw, odznak, znaczków organizacyjnych oraz pieczęci zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Czas trwania Związku nie jest ograniczony.
Związek jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
Związek samodzielnie określa swoje cele, program działania i struktury organizacyjne oraz
uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i działaczy. Do prowadzenia swych
spraw Związek może zatrudniać pracowników.

Dział II
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Cele i sposoby ich realizacji.
§4
Celem Związku jest:
1. organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego oraz popularyzacja i rozwój sportów
modelarskich w Polsce,
2. popularyzacja i rozwój kultury fizycznej, w tym sportu, wśród dzieci i młodzieży,
3. koordynacja działalności członków w nim zrzeszonych,
4. działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji modelarstwa, a w szczególności modelarstwa
wodnego,
5. działalność na rzecz podnoszenia umiejętności dzieci i młodzieży zajmujących się modelarstwem,
a w szczególności modelarstwem wodnym,
6. działalność na rzecz integracji społeczeństwa wokół idei sportu modelarskiego,
7. promowanie idei sportowego współzawodnictwa i rywalizacji w duchu fair play,
8. ze względu na wyjątkowy charakter sportu modelarskiego integrowanie osób niepełnosprawnych
oraz osób w starszym wieku.
9. działalność szkoleniowa
10.działalność wydawnicza
§5
Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. zrzeszanie jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie, prowadzących działalność w zakresie sportu modelarskiego,
2. wspieranie działań klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych oraz innych członków
Związku,
3. szkolenie kadr trenersko–instruktorskich, animatorów oraz sędziów i innych specjalistów
związanych ze sportem modelarskim,
4. organizację zawodów, rozgrywek, turniejów, spartakiad i imprez sportowych z zakresu sportu
modelarskiego,
5. organizację i prowadzenie treningów, zajęć sportowo–lekcyjnych, obozów sportowo–
rehabilitacyjnych i turystycznych.
6. współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organami administracji państwowej
i samorządowej w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania wypoczynku
dzieci i młodzieży,
7. realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu, promocji, edukacji, kultury
narodowej, integracji europejskiej, promocji zdrowia, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu
oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
8. podejmowanie różnorodnych działań służących uzyskiwaniu środków finansowych na realizację
zadań statutowych,
9. dyscyplinowanie członków Związku,
10.rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Związku w wyniku ich działalności statutowej
w sporcie modelarskim,
11.podejmowanie innych działań, zmierzających do realizacji celów statutowych Związku.
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Dział III
Członkowie: prawa i obowiązki.
§6
Członkowie Związku dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych
§7
1. Członkami zwyczajnym Związku mogą być modelarskie kluby sportowe oraz kluby sportowe
posiadające sekcje sportu modelarskiego.
2. Członków zwyczajnych Związku przyjmuje Zarząd Związku w drodze uchwały na podstawie
pisemnego wniosku.
§8
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, której celem jest działalność w zakresie
kultury fizycznej lub sportu modelarskiego.
2. Członkostwo wspierające powstaje z chwilą wpisania na listę członków wspierających na
podstawie złożonego wniosku zatwierdzonego przez Zarząd Związku.
3. Członkiem honorowym może zostać osoba prawna, która wniosła wybitny wkład w realizację
celów Związku. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu.
§9
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. uczestniczenia poprzez swych delegatów w Zjeździe Delegatów z biernym i czynnym prawem
wyborczym,
2. korzystania z uprawnień członka wynikających ze statutowej działalności Związku,
3. zgłaszania wniosków do władz Związku,
4. otrzymywania informacji dotyczących funkcjonowania Związku.
§ 10
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do:
1. brania udziału w Zjeździe Delegatów z głosem doradczym,
2. zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Związku.

§ 11
Członkowie zwyczajni Związku są zobowiązani do:
1. przestrzegania Statutu, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w sporcie modelarskim
oraz powszechnie obowiązującego prawa,
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2. do aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu modelarskiego, a także
realizacji zadań statutowych Związku,
3. opłacania składki członkowskiej i innych świadczeń na rzecz Związku wynikających z przepisów
wewnętrznych,
4. dbania o dobre imię Związku,
5. realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Związku.
§ 12
Członkowie wspierający i honorowi są zobowiązani do:
1. przestrzegania postanowień Statutu oraz powszechnie obowiązującego prawa,
2. realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Związku,
3. dbania o dobre imię Związku.
§ 13
Członkowie Związku za naruszenie postanowień Statutu i innych przepisów wewnątrzzwiązkowych
podlegają odpowiedzialności organizacyjnej i dyscyplinarnej.
§ 14
1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
a) wystąpienia ze Związku na własne żądanie, zgłoszone na piśmie do Zarządu Związku, z
upływem 30 dni od daty jego zgłoszenia,
b) likwidacji lub rozwiązania Członka Związku z datą wykreślenia z właściwego rejestru,
c) wykluczenia Członka Związku na podstawie uchwały Zarządu Związku,
d) rozwiązania Związku.
2. Wykluczenie członka zwyczajnego ze Związku dokonywane jest na podstawie uchwały Zarządu
Związku i może nastąpić w przypadku:
a) nieuczestniczenia w pracach i działalności Związku przez okres 6 miesięcy,
b) zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,
c) działalności sprzecznej z prawem,
d) działalności rażąco sprzecznej ze Statutem Związku oraz uchwałami władz Związku,
e) działania na szkodę Związku.
3. Wykluczenie członka wspierającego i honorowego ze Związku dokonywane jest na podstawie
uchwały Zarządu Związku i może nastąpić w przypadku:
a) działalności sprzecznej z prawem, Statutem Związku oraz uchwałami władz Związku,
b) działania na szkodę Związku.
§ 15
1. Od uchwały Zarządu Związku w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków lub
wykluczenia ze Związku przysługuje stronie prawo odwołania się do najbliższego Walnego
Zebrania Delegatów. Odwołanie wnosi się co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania
Delegatów.
2. Decyzja podjęta przez Walne Zebranie Delegatów w przedmiocie rozpatrzenia odwołania, o
którym mowa w ust. 1, jest ostateczna.
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Dział IV
Władze Związku.
§ 16
1. Władzami Związku są:
a) Walne Zebranie Delegatów,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 17
1. Kadencja władz trwa 4 lata.
2. Wybór Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu a także Komisji Rewizyjnej odbywa się
w głosowaniu jawnym. Na wniosek Członka Zwyczajnego lub Członka Zarządu głosowanie może
być utajnione.

1.
2.

3.
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§ 18
Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Delegatów.
Walne Zebrania Delegatów dzielą się na:
a) sprawozdawczo-wyborcze,
b) sprawozdawcze,
Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Delegatów odbywa się raz na cztery lata.
Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów odbywa się corocznie.
Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest:
a) z inicjatywy Zarządu,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych.
7. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów są tylko te sprawy, dla
których zostało zwołane.

§ 19
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:
a) uchwalanie kierunków działalności Związku,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności
Związku,
c) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie Związku,
d) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach wykluczeń członków Związku,
e) zatwierdzanie wysokości stawki członkowskiej,
f) uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego,
g) ostateczna interpretacja postanowień statutu,
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h) podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których statut nie określa właściwości
pozostałych władz Związku,
i) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku.
2. Dodatkowo do kompetencji sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Delegatów należy:
a) głosowanie nad udzielaniem absolutorium ustępującemu Prezesowi oraz poszczególnym
członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
b) wybór w oddzielnym głosowaniu Prezesa Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz
pozostałych Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
§ 20
W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:
1. z głosem stanowiącym – delegaci Członków Zwyczajnych wybrani przez właściwe władze, według
zasad określonych w ust. 3,
2. z głosem doradczym:
a) członkowie wspierający i honorowi,
b) członkowie pozostałych władz, nie będący delegatami,
c) zaproszeni goście.
3. Mandaty delegatów na Walne Zebranie Delegatów przypadają członkom zwyczajnym Związku w
następującej liczbie:
a) klubom sportowym – po 2 mandaty,
b) uczniowskim Klubom Sportowym – po 1 mandacie.

1.

2.

3.

4.

§ 21
Sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebrania Delegatów zwoływane są przez
Zarząd Związku w drodze uchwały, który ustala również termin, miejsce i proponowany porządek
obrad.
O terminie, miejscu i porządku obrad sprawozdawczego i sprawozdawczo-wyborczego Walnego
Zebrania Delegatów Zarząd Związku zawiadamia członków zwyczajnych i Komisję Rewizyjną na co
najmniej 21 dni przed terminem Zebrania.
Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się listownie lub środkami komunikacji
elektronicznej z potwierdzeniem odbioru oraz przez umieszczenie komunikatu na stronie
internetowej Związku. Termin i tryb zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, uważa się za
zachowany, jeżeli komunikat na stronie internetowej Związku został zamieszczony przed jego
upływem.
Zarząd Związku, w terminie co najmniej na 14 dni przed datą Zebrania, dostarcza wszystkim
członkom materiały dotyczące zwołanego Zebrania. Do dostarczenia materiałów stosuje się
odpowiednio ust. 3.

§ 22
1. Walne Zebranie Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku
obrad, których projekt przedkłada Zarząd Związku.
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2. Do prawomocności uchwał Walnego Zebranie Delegatów niezbędna jest obecność 2/3 delegatów
w pierwszym terminie oraz niezależnie od ilości delegatów w drugim terminie, o ile termin ten
został podany w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebranie Delegatów.
3. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że
niniejszy statut stanowi inaczej.
4. Zmiany statutu i rozwiązanie Związku wymagają większości 2/3 głosów w obecności co najmniej
połowy liczby delegatów, niezależnie od terminu obrad.
5. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.
§ 23
1. Zarząd składa się z 4 – 7 osób, w tym:
a) prezesa,
b) zastępcy prezesa,
c) sekretarza,
d) skarbnika.
2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Związku, zawierania
umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Związku uprawniony jest jednoosobowo Prezes
Zarządu lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
§ 24
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w ciągu roku.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby
członków, w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.
§ 25
1. Zarząd kieruje pracami Związku.
2. Do kompetencji Prezesa należy zwoływanie zebrań Zarządu, a także podejmowanie bieżących
decyzji. Podczas nieobecności Prezesa Związku jego uprawnienia przejmuje wyznaczona przez
niego osoba: Wiceprezes lub Sekretarz Związku.
3. W przypadku ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo
wyboru spośród członków Zarządu nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego
Walnego Zebrania Delegatów .
§ 26
Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów,
c) zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów,
d) ustalanie zasad wyboru delegatów członków zwyczajnych na Walne Zebranie Delegatów,
e) uchwalanie planów pracy i budżetu Związku,
f) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g) dokonywanie okresowej oceny działalności sportowej, finansowej i organizacyjnej Związku,
h) ocena działalności członków Związku,
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i)
j)

przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
ustalanie innych opłat związanych z uczestnictwem członków w działalności statutowej
Związku,
k) ustalanie regulaminu pracy Zarządu,
l) podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa w innych organizacjach sportowych,
m) wykonywanie prawomocnych decyzji dyscyplinarnych.
n) tworzenie wewnętrznych komisji i nadzór nad nimi.
§ 27
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
a) przyjęcia pisemnej rezygnacji,
b) pozbawienia praw publicznych,
c) uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu z władz,
d) śmierci.
2. W wypadku zmniejszenia się liczby członków z wyboru, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji
członków do swego składu, jednak liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3
liczby członków władz pochodzących z wyboru.

§ 28
1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 4 członków, w tym przewodniczącego.
2. Członkowie Komisji:
a) nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2
członków.
§ 29
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych, nie rzadziej niż raz na rok, kontroli działalności Związku,
b) przedkładanie Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdania ze swojej działalności,
c) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,
d) wnioskowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów ,
e) delegowanie swojego członka do udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
f) nadzorowanie realizacji uchwał Walnego Zebrania Delegatów.

§ 30
1. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku:
a) śmierci,
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b) przyjęcia pisemnej rezygnacji,
c) pozbawienia praw publicznych,
d) uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu.
2. W wypadku zmniejszenia się liczby członków z wyboru, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo
kooptacji członków do swego składu, jednak liczba dokooptowanych członków nie może
przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Dział V
Majątek Związku.

1.
2.

3.
4.

§ 31
Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i inne prawa majątkowe.
Na fundusze Związku składają się:
a) opłaty związane z uczestnictwem w systemie współzawodnictwa sportowego Związku,
b) wpływy z zawodów organizowanych przez Związek,
c) roczne składki członkowskie,
d) inne wpływy z działalności statutowej, dotacje, darowizny, środki pochodzące z fundacji.
Dochody Związku przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych.
Zabrania się:
a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub
pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz
pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
dalej „osobami bliskimi”.
b) Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego,
c) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.
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Dział VI
Postanowienia końcowe.
§ 32
Uchwała o rozwiązaniu Związku określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek.
§ 34
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem rejestracji w organie rejestrowym.
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