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STOWARZYSZENIA  

SKOK PO REKORD  
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ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1  

1. Stowarzyszenie Skok po rekord, zwane dalej SPR, jest stowarzyszeniem, zrzeszającym 

sympatyków wrocławskiego i dolnośląskiego sportu, a szczególnie pływania. Impulsem do 

założenia SPR były działania Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Juvenia” Wrocław 

i Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego, zmierzające do upamiętnienia 

wrocławskich pływaków ze szczególnym uwzględnieniem postaci Marka Petrusewicza i pobicia 

przez niego rekordu świata w pływaniu w 1953 r. we Wrocławiu. 

2. SPR przestrzega zasady równości wobec swoich członków. Żaden członek SPR nie może być 

dyskryminowany ze względu na płeć, wyznawaną religię, światopogląd, kolor skóry, a także 

pochodzenie. SPR wobec krajów stosuje zasadę neutralności.  

§ 2  

1. Siedzibą SPR jest Wrocław.  

2. Terenem działania SPR jest Rzeczpospolita Polska  

3. SPR może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, 

z poszanowaniem tamtejszego prawa.  

4. SPR posiada osobowość prawną i jest zawiązany na czas nieograniczony.  

§ 3  

SPR współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi 

i innymi instytucjami. SPR może być członkiem wskazanych w zdaniu poprzedzającym organizacji, 

na zasadach pełnej autonomii.  

§ 4  

1. SPR opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.  

2. Do prowadzenia swoich działań SPR może zatrudniać pracowników i powoływać biura oraz 

sekcje.  
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§ 5  

1. Sekcje powołuje i rozwiązuje Zarząd SPR.  

2. Sekcją kieruje koordynator wyznaczony przez Zarząd SPR.  

3. Koordynator Sekcji kieruje działalnością Sekcji, realizuje plany działalności uchwalone przez 

Zarząd oraz podejmuje decyzje w sprawach nie podlegających kompetencjom Władz SPR lub w 

sprawach wydelegowanych koordynatorowi Sekcji przez te Władze.  

4. Sekcje działają zgodnie ze Statutem SPR i na podstawie Regulaminu Sekcji uchwalonego przez 

Zarząd SPR.  

5. Sekcje prowadzą gospodarkę finansową zgodnie z uchwałami Zarządu SPR.  

§ 6  

SPR używa znaków, odznak i pieczęci według wzorców zatwierdzonych przez właściwe organy.  
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ROZDZIAŁ II  

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA  

§ 7  

Celami SPR są:  

1) Popularyzowanie wiedzy o historii i aktualnych działaniach dolnośląskiego i wrocławskiego 

sportu ze szczególnym uwzględnieniem pływania; 

2) Upamiętnienie dokonań dolnośląskich i wrocławskich pływaków. 

3) Wzniesienie i odsłonięcie pomnika „Skok po rekord” upamiętniającego postać Marka 

Petrusewicza - pierwszego polskiego rekordzisty świata w pływaniu. 

4) nauka, edukacja i wychowanie młodzieży poprzez kulturę fizyczną, sport i historię,  

5) promocja kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,  

6) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uprawianie sportu,  

7) kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, 

8) opieka i pomoc dla byłych i obecnych sportowców, a szczególnie pływaków.  

 

SPR realizuje swe cele poprzez:  

1) wspomaganie inicjatyw związanych z propagowaniem historii dolnośląskiego 

i wrocławskiego sportu oraz postaci Marka Petrusewicza, 

2) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i publicystycznej, 

3) prowadzenie zbiórek, kwest i organizacji innych form pozyskiwania funduszy na budowę 

pomnika „Skok po rekord” i realizację innych celów statutowych, 

4) reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich jego 

członków, 

5) organizowanie zawodów sportowych, imprez kulturalnych i rekreacyjnych,  

6) organizowanie kursów, szkoleń, prelekcji, odczytów i spotkań, zarówno w formach 

stacjonarnych, jak i w formie komunikacji elektronicznej, 

7) organizowanie działalności charytatywnej i samopomocowej, 

8) rozwijanie kontaktów krajowych i międzynarodowych oraz współpraca z instytucjami, 

organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, zrzeszeniami oraz samorządami, 

9) wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla członków SPR, 

10) działalność obejmującą zadania związane ze sferą zadań publicznych, a w szczególności 

zadania w zakresie: 

a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 
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b) ochrony i promocji zdrowia;  

c) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;  

d) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

e) krajoznawstwa oraz wypoczynku i rekreacji;  

f) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

g) działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych; 

h) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; 

i) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

11) podejmowanie innych środki i przedsięwzięć dla realizacji celów statutowych. 

 

Po uchwaleniu przez odpowiednie organy SPR może prowadzić działalność statutową odpłatną i 

działalność gospodarczą. 
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ROZDZIAŁ III  

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW  

§ 9  

Członkami SPR mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem 

wspierającym SPR. SPR posiada członków:  

1) zwyczajnych,   

2) wspierających,   

3) honorowych.  

§ 10  

1. Członkiem zwyczajnym SPR może być osoba fizyczna, która utożsamia się z celami SPR i chce 

swoją osobistą pracą je realizować oraz złoży pisemną deklarację członkowską. Małoletni 

poniżej 16 lat mogą być członkami SPR za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.  

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd w drodze uchwały podjętej nie później niż w ciągu 

trzech miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji.  

§ 11  

1. Członkiem wspierającym SPR może być osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, 

rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów SPR.  

2. Przyjęcia nowych członków wspierających dokonuje Zarząd w drodze uchwały podjętej nie 

później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji, w której określona jest 

forma deklarowanej pomocy na rzecz SPR.  

§ 12  

1. Członkiem honorowym SPR może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność 

i rozwój SPR lub jego celów statutowych.  

2. Nadanie godności członka honorowego następuje poprzez przyjęcie uchwały przez Walne 

Zebranie Członków, na wniosek Zarządu lub co najmniej 30% członków SPR.  
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§ 13  

Członkowie zwyczajni mają prawo:  

1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz SPR, z uwzględnieniem art. 3 ust. 

2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,  

2) brania udziału z głosem stanowiącym podczas Walnego Zebrania Członków z 

uwzględnieniem art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,  

3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez SPR,  

4) zgłaszania wniosków dotyczących całokształtu działalności SPR 

§ 14  

Członkowie zwyczajni SPR zobowiązani są do:  

1) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu,   

2) aktywnego udziału w działalności SPR i realizacji jego celów,  

3) respektowania uchwał władz SPR, systematycznego opłacania składek członkowskich na 

rzecz SPR, w terminie i wysokości ustalonej przez Zarząd SPR,  

4) dbania o dobre imię SPR i jego godne reprezentowanie na zewnątrz, a swoją postawą 

i działaniami do przyczyniania się do realizacji celów statutowych SPR. 

§ 15  

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, 

mogą jednak na zaproszenie władz SPR brać udział z głosem doradczym w statutowych 

władzach SPR, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.  

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania niniejszego Statutu oraz uchwał władz SPR.  

3. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania niniejszego Statutu oraz dbania o dobre 

imię SPR.  

§ 16  

Członkostwo w SPR ustaje w przypadku:  

1) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do SPR złożonej do Zarządu,  

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,  

3) wykluczenia członka z SPR,  

4) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu.  
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§ 17  

1. Wykluczenie członka SPR następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej w głosowaniu 

jawnym w przypadku:  

1) nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków 

lub uchwał Zarządu podjętych w ramach przysługujących im kompetencji,  

2) działania członka na szkodę SPR i jego dobrego imienia,  

3) nieusprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składki członkowskiej przez okres 

przekraczający trzy miesiące,   

4) braku aktywnej działalności członka na rzecz SPR.  

2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka z SPR, zainteresowanemu przysługuje prawo 

odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w 

terminie 14 dni od daty skutecznego poinformowania wykluczonego o tym fakcie. Za skuteczny 

sposób powiadomienia uznaje się korespondencję pocztową w formie elektronicznej (e-mail) lub 

tradycyjnej. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała 

Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.  

3. W przypadku, kiedy wskutek zaistnienia zdarzeń opisanych w §16 oraz §17 ust. 1 niniejszego 

Statutu liczba członków zwyczajnych SPR zmniejszy się poniżej 7, Zarząd jest zobowiązany do 

podjęcia działań zmierzających do uzyskania w terminie 1 miesiąca od zaistnienia ww. zdarzeń 

deklaracji o chęci przystąpienia nowego członka, tak aby łączna liczba członków spełniała 

ustawowy wymóg 7 osób.  
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ROZDZIAŁ IV  

WŁADZE STOWARZYSZENIA  

§ 18  

Władzami SPR są:  

1) Walne Zebranie Członków,  

2) Zarząd,  

3) Komisja Rewizyjna.  

§ 19  

Wybieralne Władze SPR wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym lub 

jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.  

§ 20  

Uchwały wszystkich władz SPR zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w 

drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia  

Statutu stanowią inaczej.  

§ 21  

Wybieralne władze SPR wybierane są na czas nieokreślony.  

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW  

§ 22  

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą SPR.  

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz do roku jako Sprawozdawcze Walne 

Zebranie Członków.  

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:  
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1) z jego inicjatywy,  

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

3) na pisemny wniosek, co najmniej 30% ogólnej liczby członków zwyczajnych SPR.  

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane przed upływem miesiąca od daty 

zgłoszenia wniosku lub żądania i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

W przypadku zaniechania przez Zarząd zwołania Walnego Zebrania Nadzwyczajnego w ciągu 

dwóch tygodni od otrzymania takiego wniosku, do zwołania Walnego Zebrania Nadzwyczajnego 

zobowiązana jest Komisja Rewizyjna SPR.   

§ 23  

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:  

1) uchwalanie Statutu i jego zmian,  

2) wybieranie i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,  

3) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wpisowego oraz terminu uiszczenia i 

wysokości składki członkowskiej lub upoważnienia Zarządu do takich ustaleń,  

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz SPR,  

5) udzielanie członkom Zarządu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  

7) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu SPR i przeznaczeniu jego majątku,  

8) nadawanie godności członka honorowego,  

9) ostateczna interpretacja postanowień Statutu,  

10) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych 

władz SPR.  

§ 24 

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem uchwał w sprawach: 

1. nadania lub pozbawienia członkostwa honorowego SPR 

2. zmiany statutu 

3. likwidacji SPR 

które wymagają większości 2/3 członków obecnych na zebraniu. 
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§ 25 

Prezes Zarządu powiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków 

przez podanie informacji do wiadomości co najmniej na 14 dni przed planowanym dniem obrad. Za 

skuteczny sposób powiadomienia uznaje się korespondencję pocztową w formie elektronicznej (e-

mail) lub tradycyjnej. W powiadomieniu określa się pierwszy i drugi termin obrad. 

§ 26  

1. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego porządku obrad.  

2. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu, po czym 

Walne Zebranie Członków wybiera spośród obecnych Przewodniczącego oraz 

Protokolanta.  

§ 27  

1. W Walnym Zebraniu biorą udział:  

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni SPR, z zastrzeżeniem par. 13 pkt 2 Statutu,  

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.  

2. Każdy członek zwyczajny otrzymuje jeden mandat uprawniający go do oddania jednego głosu. 

3. Członek może brać udział w Walnym Zebraniu Członków osobiście lub przez pełnomocnika.  

4. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zebraniu Członków winno być udzielone pod rygorem 

nieważności na piśmie i winno być złożone najpóźniej przed rozpoczęciem jego obrad.  

§ 28  

1. Obrady Walnego Zebrania Członków są protokołowane. 

2. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz Protokolant.  

ZARZĄD  

§ 29  

1. Działalnością SPR kieruje Zarząd.   

2. Zarząd składa się z co najmniej 3 członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu..  

3. O wielkości i zmianach w składzie Zarządu decyduje Walne Zebranie Członków.  

4. W przypadku zmniejszenia składu Zarządu poniżej limitu ustalonego przez Walne Zebranie 

Członków, Zarządowi przysługuje prawo dokooptowania do swego grona nowych członków 
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w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby członków Zarządu. Dokooptowanie członków Zarządu 

musi być zatwierdzone przez najbliższe Walne Zebranie. W przypadku nie zatwierdzenia, 

Walne Zebranie dokonuje wyboru uzupełniającego. 

§ 30  

1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym lub jawnym 

w zależności od uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków.  

2. Bierne prawo wyborcze do Zarządu, w tym na stanowisko Prezesa, przysługuje osobom, które 

nie są skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo 

skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.   

3. Kandydatów na członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa, może zgłosić każdy członek 

zwyczajny najpóźniej do zamknięcia listy kandydatów podczas Walnego Zebrania Członków. 

4. Prezes Zarządu wybierany jest w odrębnym głosowaniu, w pierwszej kolejności spośród 

zgłoszonych kandydatów. Prezesem Zarządu zostaje wybrany kandydat, który otrzymał  więcej 

niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej 

większości, przeprowadza się ponowne głosowanie. W ponownym głosowaniu wyboru 

dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno 

największą liczbę głosów. W takim przypadku Prezesem Zarządu zostaje wybrany kandydat, 

który uzyskał większą liczbę głosów. 

5. Wiceprezes Zarządu wybierany jest w odrębnym głosowaniu, w drugiej kolejności spośród 

zgłoszonych kandydatów. Wiceprezesem Zarządu zostaje wybrany kandydat, który otrzymał 

więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej 

większości, przeprowadza się ponowne głosowanie. W ponownym głosowaniu wyboru 

dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno 

największą liczbę głosów. W takim przypadku Wiceprezesem Zarządu zostaje  wybrany 

kandydat, który uzyskał większą liczbę głosów. 

6. Członkiem Zarządu, zostaje wybrany kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie 

oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, przeprowadza 

się ponowne głosowanie. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch 

kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W 

takim przypadku Członkiem Zarządu zostaje  wybrany kandydat, który uzyskał większą liczbę 

głosów. 
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7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z 

pełnioną funkcją. W umowach między Klubem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Klub 

reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w jej uchwale.  

§ 31  

Do kompetencji Zarządu należy:  

1) kierowanie bieżącą pracą i realizacja celów SPR,  

2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,  

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami SPR,  

4) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,  

5) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia SPR do innych organizacji,  

6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,  

7) opracowywanie programów i planów działania SPR,  

8) opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z działalności 

Zarządu,  

9) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia i wykluczenia członków zwyczajnych 

i wspierających SPR oraz prowadzenie ewidencji członków SPR,  

10) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania majątku SPR,  

11) powoływanie i rozwiązywanie Sekcji SPR,  

12) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników oraz ustalania 

wysokości wynagrodzenia, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 4 ustawy – Prawo 

o stowarzyszeniach,  

13) na podstawie otrzymanego upoważnienia Walnego Zebrania Członków ustalanie wysokości 

wpisowego dla członków SPR oraz wysokości i terminu uiszczania składki członkowskiej,  

14) uchwalanie regulaminu Zarządu.  

§ 32  

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który zwołuje posiedzenia Zarządu.   

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 1 rok. 

3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 

członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

4. Głosowania Zarządu poza posiedzeniami stacjonarnymi mogą odbywać się z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 
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5. Zarządowi Klubu przysługuje prawo powoływania organów opiniodawczo - doradczych 

Zarządu oraz przekazywania tym organom uprawnień w zakresie realizacji zadań 

statutowych Klubu. Członkowie tych organów powoływani są imiennie przez Zarząd Klubu. 

Zakres działania tych organów określa Zarząd Klubu. 

 

§ 33  

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:   

1) śmierci członka,  

2) rezygnacji członka Zarządu zgłoszonej na piśmie,  

3) odwołania.   

2. Odwołania członka Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością 

głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, po uprzednim 

umożliwieniu złożenia wyjaśnień przez danego członka Zarządu.   

§ 34  

1. W przypadku rezygnacji, śmierci lub niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu, 

Komisja Rewizyjna w terminie do 30 dni od dnia zwolnienia stanowiska zwołuje Nadzwyczajne 

Walne Zebranie Członków w celu wyboru nowego Prezesa. Do czasu wyboru nowego Prezesa 

Zarządu funkcję Prezesa Zarządu pełni Wiceprezes Zarządu.   

2. W przypadku zmniejszenia składu Zarządu i braku możliwości jego uzupełnienia zgodnie z 

§ 29 pkt. 4 niniejszego Statutu, Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie 

Członków, w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.   

3. Można odstąpić od zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków do przeprowadzenia 

wyborów, jeżeli w terminie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3, 

przewidziane jest przeprowadzenie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków.  

KOMISJA REWIZYJNA  

§ 35  

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością SPR.   

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków na 

czas nieokreślony.. 

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

4. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący, który zwołuje jej posiedzenia. 



Strona 15 

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na 1 rok. 

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

7. Głosowania Komisji Rewizyjnej poza posiedzeniami stacjonarnymi mogą odbywać się 

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

 

§ 36  

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

1) kontrola działalności SPR ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod 

względem celowości, rzetelności i gospodarności działań,  

2) badanie i kontrola ksiąg, dokumentów i rachunków SPR,  

3) występowanie z wnioskami oraz żądanie wyjaśnień od Zarządu w sprawach wynikających 

z ustaleń kontrolnych,  

4) sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków wraz 

z oceną działalności Zarządu,  

5) zatwierdzenie sprawozdania finansowego SPR,  

6) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium członkom Zarządu,  

7) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadkach określonych 

w Statucie.  

8) Udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.   

§ 37  

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym lub 

jawnym w zależności od uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków.  

2. Kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej może zgłosić każdy członek zwyczajny najpóźniej 

do zamknięcia listy kandydatów podczas Walnego Zebrania Członków  

3. Członkami Komisji Rewizyjnej zostają wybrani kandydaci, którzy osiągnęli najwięcej głosów 

spośród osób kandydujących. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów pomiędzy 

kandydatami, w sytuacji, gdy ich równoczesny wybór nie jest możliwy z uwagi na ustaloną liczbę 

członków Komisji Rewizyjnej, przeprowadza się pomiędzy nimi drugie głosowanie. W takim 

przypadku członkiem Komisji zostaje wybrany kandydat, który uzyskał większą liczbę głosów.  

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.   
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§ 38  

1. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek:   

1) śmierci członka,  

2) rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej zgłoszonej na piśmie,  

3) odwołania.   

2. Odwołania członka Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków bezwzględną 

większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych o głosowania, po 

uprzednim umożliwieniu złożenia wyjaśnień przez danego członka Komisji Rewizyjnej.   

§ 39  

1. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej, Zarząd niezwłocznie zwołuje 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających 

skład Komisji Rewizyjnej w miejsce tych, których mandat wygasł. § 25 stosuje się odpowiednio..  

2. Zarząd może odstąpić od zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w celu przeprowadzenia 

wyborów, jeżeli w terminie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, 

przewidziane jest przeprowadzenie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków.  
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ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA  

§ 40  

1. SPR prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. SPR może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej SPR służy 

realizacji celów statutowych. 

3. Majątek SPR stanowią: nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe, środki pieniężne 

zgromadzone na rachunku bankowym SPR i fundusze, które służą wyłącznie do realizacji 

statutowych celów SPR. 

4. Na fundusze SPR składają się: 

a) wpłaty wpisowego i składki członkowskie, 

b) świadczenia dokonywanie na rzecz Klubu przez członków wspierających 

c) dotacje, 

d) darowizny, 

e) zbiórki, 

f) zapisy i spadki, 

g) dochody z organizowanych imprez, szkoleń i obozów oraz za wynajem obiektów, 

h) dochody z prowadzonej przez Klub działalności gospodarczej 

i) dochody z udziału w spółkach oraz innych przedsięwzięciach gospodarczych. 

5. Dochody SPR przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych. 

6. Funduszami i majątkiem SPR zarządza Zarząd. 

7. Do składania oświadczeń woli w imieniu SPR, w tym w sprawach z zakresu praw i obowiązków 

majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub Wiceprezes Zarządu 

samodzielnie. 

8. Wszystkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku SPR, za wyjątkiem zbycia 

nieruchomości, wymagają stosownej uchwały Zarządu.  
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ROZDZIAŁ VI  

ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPR  

§ 42  

1. Uchwałę o rozwiązaniu SPR podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 

2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych o głosowania.   

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia majątku 

SPR pozostałego po likwidacji SPR wymagają dla swej ważności podjęcia ich większością 2/3 

głosów w obecności co najmniej polowy członków SPR uprawnionych do głosowania.  

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu SPR Walne Zebranie Członków określa sposób jego 

likwidacji oraz przeznaczenia majątku SPR.   

4. W sprawach dotyczących rozwiązania SPR nieuregulowanych w Statucie mają odpowiednie 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.   

 

ROZDZIAŁ VII  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 43  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o 

stowarzyszeniach.  

§ 44  

Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Członków.  


