
STATUT STOWARZYSZENIA 
 

SZCZECIŃSKO-POLICKI KLUB „MORSY” im. Zbyszka Ulatowskiego 
 
 

WSTĘP 

Stowarzyszenie: Szczecińsko-Policki Klub „MORSY” im. Zbyszka Ulatowskiego  
zwane w dalszej części Statutu „Klub” jest organizacją ludzi propagujących: 

- całoroczne, w szczególności zimowe, kąpiele w otwartych zbiornikach wodnych, 
- zwiększanie wytrzymałości na warunki atmosferyczne, 
- hartowanie ciała, 
- całoroczną różnorodną aktywność fizyczną. 

 
ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 
Klub działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. 
 

§2 
Terenem działalności Klubu jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Szczecin. 
 

§3 
1. Stowarzyszenie może być członkiem stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych. Dla realizacji celów 

statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. 
2. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 

swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 
3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności 

wykonywane z pełnioną funkcją. 
4. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie 

reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w jej uchwale lub pełnomocnik powołany uchwałą 
Walnego Zgromadzenia Członków. Osoba reprezentująca Stowarzyszenie powoływana jest na czas 
określony, nie dłuższy niż kadencja Komisji Rewizyjnej. 

 
ROZDZIAŁ II - CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

§4 
Celem Klubu jest: 

1. propagowanie całorocznych kąpieli w otwartych zbiornikach wodnych, 
2. zwiększanie tolerancji przystosowania organizmu człowieka do niskich temperatur powietrza i wody, 
3. zdobywanie poparcia dla masowego uczestnictwa w całorocznych kąpielach w wodach otwartych 

i hartowania ciała,‘ 
4. propagowanie aktywności fizycznej w każdych warunkach atmosferycznych i o każdej porze roku, 
5. nawiązywanie kontaktów z podobnymi klubami i organizacjami w Polsce i zagranicą. 

 
§5 

5. Klub swoje cele realizuje poprzez: 
a. organizację wspólnych spotkań członków Klubu celem wspólnej rozgrzewki i kąpieli, 
b. udział w imprezach, spotkaniach, zlotach organizowanych przez inne kluby i organizacje na terenie kraju 

i za granicą, 
c. organizację imprez ogólnodostępnych promujących aktywność fizyczną i kąpiele przez cały rok. 

6. Dla realizacji swoich celów Klub może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego. 
 

ROZDZIAŁ III - CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA i OBOWIĄZKI 

§6 
1. Członkiem Klubu może być każda osoba fizyczna lub prawna. 
2. Osoba prawna może być jedynie Sympatykiem lub Członkiem Wspierającym, a członkiem zwyczajnym: 

a. osoba fizyczna po ukończeniu 18 roku życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży 
pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęta na podstawie uchwały Zarządu, 

b. małoletni poniżej 18 lat, za zgodą przedstawiciela ustawowego, który akceptuje cele Klubu i pragnie się 
przyczynić się do jego dalszego rozwoju, jak również zgłosił pisemną deklarację członkowską, 
a następnie został przyjęty na podstawie uchwały Zarządu 

3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, korzystać z czynnego 
i biernego prawa wyborczego, lecz nie mogą wchodzić w skład Władz Klubu wyszczególnionych w §12 pkt 1. 
lit. b-d. 

4. Małoletni w wieku poniżej 16 lat nie mają prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zgromadzeniach, 
czynnego i biernego prawa wyborczego oraz wchodzenia w skład Władz Klubu. 

 



§7 
1. Członkowie Klubu dzielą się na: 

a. Zwyczajnych 
b. Honorowych 
c. Wspierających 
d. Sympatyków 

2. Członek zwyczajny Klubu ma prawo: 
a. czynnego i biernego wyboru Władz Klubu, 
b. uczestnictwa i składania wniosków na Walnym Zgromadzeniu (osobiście lub upoważniając innego Członka), 
c. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Klubu, 
d. udziału w zebraniach, wykładach, wyjazdach oraz imprezach organizowanych przez Klub, 
e. zgłaszania wniosków co do działalności Klubu. 

3. Członkowie Honorowi i Wspierający nie będący członkami zwyczajnymi i Sympatycy nie posiadają czynnego 
i biernego prawa wyborczego, ale mają prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu 
oraz posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni, w zakresie ustalonym przez Zarząd Klubu.  
Wobec członków małoletnich mają zastosowanie postanowienia §6 pkt 3-4. 

  
§8 

Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek: 
1. brać czynny udział w działalności Klubu, realizować program i uchwały jego władz, 
2. wnosić wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia, 
3. dbać o dobre imię i prawidłowy rozwój Klubu, postępować zgodnie z jego Statutem oraz regulaminami, 
4. propagować idee Klubu, pozyskiwać sponsorów oraz zjednywać mu członków i Sympatyków, 
5. regularnie opłacać składki członkowskie, 
6. uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach. 

§9 
1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub 10 członków zwyczajnych 

osobom szczególnie zasłużonym dla Klubu. Członkostwo honorowe może być nadawane za szczególne 
zasługi dla Klubu także osobom będącym członkami zwyczajnymi. 

2. Tytuł Członka Wspierającego nadaje na czas określony Zarząd Klubu osobom fizycznym lub prawnym 
znacząco wspierającym Klub finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie. 

3. Członkowie Honorowi, Wspierający i Sympatycy zwolnieni są  z obowiązku płacenia składek członkowskich. 
4. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. 
 

§ 10 
Sympatykiem mogą zostać: 

1. Osoby, także prawne, popierające aktywność fizyczną, całoroczne, w szczególności zimowe, kąpiele 
w wodach otwartych. 

2. Członkowie rodzin członków zwyczajnych, honorowych i wspierających, którzy nie biorą czynnego udziału 
w zajęciach Klubu oraz osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą brać czynnego udziału 
w realizacji celów statutowych, a które w pełni identyfikują się z celami Stowarzyszenia. 

 
§11 

Utrata praw członkowskich następuje wskutek: 
1. pisemnej rezygnacji Członka Klubu z członkostwa, złożonej do Zarządu, 
2. pisemnego wniosku o zawieszenie członkostwa na czas określony, ze względu na sytuację zdrowotną 

lub wyjazd, zaakceptowanego przez Zarząd, 
3. wykreślenia uchwałą Zarządu Klubu za zaleganie przez co najmniej 6 miesięcy z opłacaniem składek 

członkowskich, 
4. wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego z powodu niewypełnianie 

obowiązków, działalności sprzecznej z ideami Klubu w tym w szczególności spowodowanie szkody 
w mieniu Klubu, 

5. ubezwłasnowolnienie lub utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, 
6. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

 
ROZDZIAŁ IV- WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§12 
1. Władzami Klubu są: 

a. Walne Zgromadzenie Członków 
b. Zarząd Klubu 
c. Komisja Rewizyjna 
d. Sąd Koleżeński 

2. Kadencja wszystkich władz określonych w pkt 1 lit. b-d trwa 4 lata. Wybór władz wymienionych w pkt 1 lit. b-
d odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym 
przedmiocie. 

3. W skład władz mogą wchodzić wyłącznie pełnoletni członkowie Klubu i pełnią oni swą funkcję społecznie, 
z zastrzeżeniem zapisów w §3. 



4. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej 
liczby członków uprawnionych do głosowania, z wyłączeniem uchwał Walnego Zgromadzenia 
wyznaczonego w drugim terminie, które zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę osób 
uprawnionych do głosowania oraz z wyłączeniem zapisów w §19. 

5. Członek Klubu, który nie może osobiście uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu może udzielić 
pełnomocnictwa innemu członkowi do głosowania w jego imieniu. 

6. W przypadku, gdy skład władz określonych w pkt 1 lit. b-d zmniejszy się w czasie trwania kadencji, 
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, 
który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 
 

§13 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.  

Walne Zgromadzenie Członków może być Zwyczajne i Nadzwyczajne 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku kalendarzowym jednakże nie później niż do 31 marca. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:  
a. uchwalanie kierunków i programu działania Klubu na rok bieżący, 
b. udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
c. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego, 
d. wybór i odwoływanie członków Władz Klubu i zatwierdzanie regulaminów ich działalności oraz 

uzupełnianie składu pozostałych Władz Klubu w razie utraty członkostwa lub rezygnacji z funkcji przez 
osoby wchodzące w ich skład, 

e. rozpatrywanie odwołań członków Klubu, od postanowień Władz Klubu wyszczególnionych w §12 pkt. 1 lit. 
b-d, w szczególności w sprawie wykluczenia z grona członków, 

f. uchwalanie zmian w Statucie, 
g. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez władze Klubu, 
h. nadawanie członkostwa honorowego oraz pozbawianie go na wniosek Zarządu Klubu. 

3. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenia i powiadamia członków Klubu o terminie, 
miejscu i programie obrad co najmniej 14 dni przed terminem zebrania w każdy sposób, w tym 
w szczególności poprzez ogłoszenie wywieszone w budynku Klubu. Walne Zgromadzenie może być 
wyznaczone w drugim terminie, także w tym samym dniu, nie wcześniej niż 15 minut od pierwszego terminu. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane celem omówienia zagadnień ważnych dla Klubu 
i nie cierpiących zwłoki przez: 
a. Zarząd Klubu, 
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
c. na wniosek co najmniej 25% ogółu członków. 
Wnioski, o których mowa w pkt 4 lit. b - c składa się Zarządowi Stowarzyszenia. 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia 
wniosku i obraduje nad zagadnieniami, dla których zostało zwołane. Postanowienia pkt 3 stosuje się 
odpowiednio. 

6. Komisja Rewizyjna lub członkowie stanowiący 50% członków Klubu mają prawo do zwołania 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia, jeżeli w ciągu 4 tygodni od przedstawienia Zarządowi stosownego wniosku 
zebranie nie zostanie zwołane. 

 
§14 

1. Zarząd Klubu jest wybierany przez Walne Zgromadzenie. 
2. Zarząd Klubu składa się z maksymalnie 5 osób: 

a. Prezesa 
b. Vice-Prezesa 
c. Sekretarza 
d. dwóch Członków 

3. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 
a. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
b. kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego 

Zgromadzenia Członków, 
c. uchwalanie planów działalności merytorycznej, preliminarzy i budżetu, 
d. sporządzanie sprawozdań finansowych, bilansów, propozycji podziału i przeznaczenia zysku 

bilansowego i przedstawianie ich Komisji Rewizyjnej do zatwierdzenia, 
e. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich, mając na uwadze potrzeby Klubu, oraz stan 

majątkowy członków Klubu, 
f. występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami o nadanie i pozbawienie członkostwa honorowego, 
g. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu, 
h. decydowanie o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych, 
i. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykreślania z listy członków Klubu, 
j. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 
k. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu z całokształtu swojej działalności, 
l. uchwalanie regulaminów Klubu, 



m. ustalanie funkcji członka w Zarządzie z wyłączeniem Prezesa, 
n. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego będącego własnością 

Klubu, 
o. zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań, 
p. nadawanie tytułu członka wspierającego, 
q. ustalania zakresu praw członków honorowych, wspierających i sympatyków. 

4. W celu aktywizacji członków, podziału zadań lub rozpracowania poszczególnych zagadnień ekonomicznych, 
prawnych, organizacyjnych związanych z działalnością statutową Zarząd może powoływać zespoły, sekcje, 
grupy, komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia poszczególnych prac. 
Powołane zespoły na żądanie Zarządu składają sprawozdania ze swej działalności oraz wnioski. 

5. Zarząd działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. 
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku. 
7. W czasie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, jego funkcję obejmuje na ten czas 

Vice-Prezes, a w dalszej kolejności Sekretarz. 
 

§15 
1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zgromadzenie. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z: 

a. Przewodniczącego 
b. Vice-Przewodniczącego 
c. Sekretarza 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
a. przeprowadzenie, co najmniej 1 raz w roku kontroli statutowej i finansowej działalności Klubu, 
b. zatwierdzanie sprawozdań finansowych, bilansów, podziału i przeznaczenia zysku bilansowego, 
c. wydawanie poleceń pokontrolnych, 
d. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu z całokształtu swojej działalności, 
e. udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym, 
f. ustalanie funkcji członka w Komisji Rewizyjnej z wyłączeniem Przewodniczącego, 
g. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądania wyjaśnień, 
h. przedstawianie uwag i wniosków Walnemu Zgromadzeniu Członków, 
i. składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, zatwierdzony przez Walne 
Zgromadzenie. 

5. W celu wykonywania swoich czynności Komisja Rewizyjna ma prawo przeglądania wszelkich dokumentów 
i ksiąg, żądania wyjaśnień. 

 
§ 16 

1. Sąd Koleżeński jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków. 
2. Sąd Koleżeński składa się z: 

a. Przewodniczącego 
b. Vice-Przewodniczącego 
c. Sekretarza 

3. Sąd Koleżeński ma prawo ustalać funkcje członka Sądu z wyłączeniem Przewodniczącego. 
4. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory wynikłe między członkami, rozpatruje przypadki postępowania członków 

sprzecznego ze Statutem, dokonuje wykluczenia z grona członków. 
5. Sąd Koleżeński działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin zatwierdzony przez Walne 

Zgromadzenie. 
6. Wniosek do Sądu Koleżeńskiego może zgłosić każdy członek Klubu. 
 

ROZDZIAŁ V - SPRAWY FINANSOWE I REPREZENTACJI 

§17 
1. Majątek Klubu stanowią: 

a. nieruchomości 
b. ruchomości 
c. fundusze 

2. Na fundusze Klubu składają się: 
a. składki członkowskie 
b. dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy 
c. dochody z własnej działalności, w tym z odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz majątku Klubu. 

 
§18 

Do reprezentowania Stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań finansowych i podpisywania umów wymagane 
jest łączne działanie przynajmniej 2 członków Zarządu, w tym Prezesa. W pozostałych sytuacjach Klub może 
reprezentować za zgodą Zarządu Klubu każdy z jego członków. 
 
 
 



ROZDZIAŁ VI - ZMIANA STATUTU, LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA 

§19 
1. Zmiana Statutu wymaga: 

a. uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy 
członków, 

b. zawiadomienia Sądu Rejestrowego o zmianie Statutu. 
2. Klub może być rozwiązany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów 

w obecności, co najmniej połowy członków. 
3. U chwała w sprawie rozwiązania Klubu winna określić sposób likwidacji, osobę likwidatora Klubu oraz 

sposób rozporządzenia majątkiem stowarzyszenia. 
 

§20 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się obowiązujące przepisy ustawy Prawo 
o Stowarzyszeniach. 
 


