STATUT
Bałtyckiego Stowarzyszenia Surfingu
z siedzibą w Gdańsku
Uchwalony dnia 11 marca 2017
ROZDZIAŁ 1
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA
Art. 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ Bałtyckie
Stowarzyszenie Surfingu” (zwane dalej "Stowarzyszeniem").
Art. 2
Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem BSSURF oraz wyróżniającym je
spośród innych organizacji znakiem graficznym.
Art. 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Gdańsk.
Art. 4
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla
realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Art. 5
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
Art. 6
Stowarzyszenie jest wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej
nieprowadzących działalności gospodarczej i z tego tytułu posiada osobowość
prawną.
Art. 7
Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji.
Art. 8
Stowarzyszenie używa pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie
przepisów.

ROZDZIAŁ 2
CELE STOWARZYSZENIA, KIERUNKI I ŚRODKI DZIAŁANIA
Art. 9
Do celów Stowarzyszenia należą:
•
•
•
•
•

popularyzacja i rozwój kultury fizycznej, a w szczególności wszelkich odmian
surfingu i SUP’a (Stand Up Paddle - Deska z Wiosłem),
udział w zawodach surfingowych w kraju i za granicą,
czynny udział w życiu społecznym oraz podnoszenie poziomu sportowego
członków,
współpraca ze światowymi organizacjami surfingowymi w celu realizacji ww.
celów,
współpraca z innymi stowarzyszeniami o charakterze surfingowym w celu
promocji surfingu wśród dzieci i młodzieży.

Art. 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności
pożytku publicznego poprzez:
1. Działalność odpłatna:
A. Organizowanie szkoleń sportowych z zakresu surfingu, SUP’a i ćwiczeń
pomocniczych rozwijających koordynację ruchową,
B. Udostępnianie sprzętu sportowego (deski surfingowe, deski i wiosła SUP, pianki
sportowe, sprzęt do ćwiczenia balansu i koordynacji ruchowej,
C. Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych w formie obozów
rekreacyjno - sportowych oraz szkoleniowych,
D. Organizowanie imprez sportowych.
2. Działalność nieodpłatna:
A. Organizowanie szkoleń sportowych z zakresu surfingu, SUP’a i ćwiczeń
pomocniczych rozwijających koordynację ruchową,
B. Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych w formie obozów
rekreacyjno - sportowych oraz szkoleniowych,
C. Angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży,
D. Udział członków stowarzyszenia w imprezach lokalnych, ogólnopolskich i
międzynarodowych,
E. Stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa
sportowego,
F. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych,
G. Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej, sportu z innymi stowarzyszeniami i
organizacjami,
H. Organizowanie turniejów, imprez integracyjnych oraz akcji popularyzujących sport,

I. Udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego,
J. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w
realizacji zadań sportowych,
K. Organizowanie imprez, seminariów i warsztatów sportowych,
L. Dokumentowanie wydarzeń sportowych - surfingowych poprzez zdjęcia i filmy i
ich dystrybucję w internecie, gazetach, ulotkach w kraju i zagranicą,
M. Prowadzenie witryny internetowej propagującej surfing, SUP, sportową rywalizację
oraz aktywny sposób spędzania czasu.
Art. 11
Dla prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym
swoich członków.
ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Art. 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
A. zwyczajnych,
B. wspierających,
C. honorowych.
Art. 13
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są osoby pełnoletnie, obywatele polscy
mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych.
Art.14
O przyjęciu w poczet zwyczajnych członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w
formie uchwały na podstawie pisemnego zgłoszenia kandydata.
Art. 15
Członkowie zwyczajni posiadają:
A. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
B. prawo uczestnictwa w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
C. prawo zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności
Stowarzyszenia.
A.
B.
C.
D.

Art. 16
Do obowiązków członków zwyczajnych Stowarzyszenia należy:
przestrzeganie postanowień statutowych oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
regularne opłacanie składek członkowskich,
czynny udział w działalności Stowarzyszenia.

Art. 17
Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby prawne i fizyczne
udzielające pomocy materialnej Stowarzyszeniu.
Art. 18
O przyjęciu w poczet wspierających członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w
formie uchwały na podstawie pisemnego zgłoszenia kandydata.
Art.19
Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne wybitnie zasłużone dla
Stowarzyszenia, którym godność tę nada Walne Zebranie Członków.
Art. 20
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
Art. 21
Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z obowiązku opłacania składek
członkowskich.
Art. 22
Utrata członkostwa następuje poprzez skreślenie lub wykluczenie.
Art. 23
Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących
przypadkach:
rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
śmierci członka Stowarzyszenia lub, w przypadku osoby prawnej, utraty przez nią
osobowości prawnej lub likwidacji.
Art. 24
Wykluczenia członka Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących
przypadkach:
prowadzenie działalności sprzecznej z niniejszym statutem,
popełnienia czynu dyskwalifikującego daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub
gdy swoim zachowaniem godzi ona w dobre imię Stowarzyszenia.
Art. 25
Od decyzji Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków Stowarzyszenia
przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie
30 dni od dnia otrzymania przedmiotowej decyzji.

ROZDZIAŁ 4
WŁADZE STOWARZYSZENIA
Art. 26
Władzami Stowarzyszenia są:
A. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
B. Zarząd,
C. Komisja Rewizyjna.
Art. 27
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
zawiadamia Zarząd przy użyciu poczty elektronicznej lub na piśmie, co najmniej 7 dni
przed terminem zebrania.
Art. 28
Głosowanie na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbywa
się na następujących zasadach:
A. w pierwszym terminie do odbycia posiedzenia uchwały Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich
ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych
do głosowania,
B. w drugim terminie do odbycia posiedzenia uchwały Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę
obecnych osób uprawnionych do głosowania,
C. w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia.
Art. 29
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem
Stowarzyszenia.
Art.30
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje jako:
A. Sprawozdawcze,
B. Sprawozdawczo-Wyborcze,
C. Nadzwyczajne.
Art. 31
Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez
Zarząd raz na rok.
Art. 32
Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane
jest przez Zarząd raz na cztery lata, przy czym termin, miejsce i porządek dzienny
powinny być podane do wiadomości członkom Stowarzyszenia nie później niż na 7
dni przed dniem Zebrania.

Art. 33
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może zostać zwołane w
każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
A. przez Zarząd z własnej inicjatywy,
B. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
C. na umotywowany wniosek, co najmniej 20 członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
Art. 34
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
A. uchwalanie programów i planów działania Stowarzyszenia,
B. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
dokonywanie oceny całokształtu działalności Stowarzyszenia,
C. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
D. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
E. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz określanie
funkcji członków w tych organach,
F. ustalenie wysokości składek członkowskich i wpisowego,
G. rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu,
H. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
I. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
J. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
innych organów władz Stowarzyszenia.
Art. 35
Zarząd liczy 4 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa ds. organizacyjnych,
Sekretarza i Skarbnika.
Art. 36
Członków zarządu wybiera Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w głosowaniu
tajnym, spośród członków Stowarzyszenia.
Art. 37
Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
Art. 38
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w
związku z pełnioną funkcją.
Art. 39
Zarząd zbiera się na posiedzeniu co najmniej raz na kwartał. Dopuszcza się
posiedzenie z użyciem nowoczesnych technologii (telekonferencja, Skype).
Art. 40
Posiedzenia Zarządu zwoływane są poprzez zawiadomienia dokonywane przez
Prezesa Zarządu, które nie wymagają formy pisemnej. Zawiadomienia muszą być
jednak dokonywane z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

Art. 41
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków Zarządu.
Art. 42
Do kompetencji Zarządu należy:
A.
B.
C.
D.

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia,
E. podejmowanie uchwał związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu,
F. rozstrzyganie sporów w Stowarzyszeniu.
Art. 43
A. W szczególnych przypadkach, w tym gdy zostaną naruszone postanowienia
niniejszego Statutu, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może podjąć
uchwałę o odwołaniu każdego z członków Zarządu.
B. Uchwałę, o której mowa powyżej, podejmuje się większością ¾ głosów w
obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
Art. 44
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uzupełnia skład Zarządu w przypadku,
gdy skład ten będzie niezgodny z odpowiednimi postanowieniami Statutu, a w
szczególności w przypadku śmierci lub rezygnacji członka Zarządu.
Art. 45
Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna. Zarząd
Stowarzyszenia nie ma prawa wydawać Komisji Rewizyjnej poleceń dotyczących
wykonywania przez Komisję Rewizyjną swoich statutowych kompetencji.
Art.46
Komisja Rewizyjna liczy od dwóch do trzech członków, którzy spośród siebie
wybierają Przewodniczącego.
Art. 47
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
Art. 48
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący, przy czym posiedzenia
Komisji Rewizyjnej odbywają się tak często, jak jest to konieczne, nie rzadziej jednak
niż raz w roku.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są poprzez zawiadomienia dokonywane
przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, które nie wymagają formy pisemnej.
Zawiadomienia muszą być jednak dokonywane z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem.

Art. 49
Członków Komisji Rewizyjnej wybiera i odwołuje Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia.
Art. 50
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
A. przeprowadzanie corocznych kontroli działalności statutowej i finansowej
Stowarzyszenia,
B. składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej
działalności i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
C. przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.
Art. 51
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.
Art. 52
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uzupełnia skład Komisji Rewizyjnej w
przypadku, gdy skład ten będzie niezgodny z odpowiednimi postanowieniami Statutu,
a w szczególności w przypadku śmierci lub rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej.
Art. 53
1. Komisja rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego i nie
podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym
członkowie Komisji Rewizyjnej:
A. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej,
B. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
C. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
2. Członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK I FUNDUSZE
Art. 54
Majątek Stowarzyszenia tworzą:
A. ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
B. inne prawa majątkowe,
C. środki pieniężne.
Art. 55
Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
A. wpływy ze składek członkowskich,
B. darowizn, dotacji, spadków, zapisów,
C. przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Art. 56
Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie może przeznaczyć wyłącznie
na działalność pożytku publicznego.
Art. 57
Stowarzyszenie nie może:
A. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do
jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Klubu 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. przekazywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
C. wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów
Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego
celu Klubu,
D. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Klubu, członkowie organów Klubu lub pracownicy oraz ich osoby
bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
Art. 58
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu działających łącznie.
Art. 59
Stowarzyszenie może przyjąć spadek tylko z dobrodziejstwem inwentarza.

Art. 60
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd
Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ROZDZIAŁ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art.61
Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób
uprawnionych do głosowania.
Art. 62
Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy
liczby osób uprawnionych do głosowania.
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i cel, na jaki
zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
Po zakończeniu prac likwidator występuje do organu ewidencyjnego z wnioskiem o
wykreślenie Stowarzyszenia z ewidencji.
Art.63
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

