STATUT
Klubu Sportowego „YOUCANWAKE”
w Warszawie
Rozdział I
Nazwa, teren działania, charakter prawny
§1
1. Stowarzyszenie pod nazwą Klub Sportowy „YOUCANWAKE” w skrócie
„YOUCANWAKE”, zwane w dalszej części Statutu „Klubem”, jest organizacją
pozarządową, działającą na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.
2. Klub prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie, o
którym mowa w §7.
3. Cały uzyskiwany przez Klub dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego, o
której mowa w ust. 2, jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
§2
Klub jest zawiązane na czas nieograniczony.
§3
1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Klubu jest Miasto Stołeczne Warszawa.
3. Dla właściwego realizowania swoich celów Klub może prowadzić działalność
również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Klub może przystępować do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach działania.
§4
Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, posiada osobowość prawną i podlega
wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy.
§5
1. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą
o systemie oświaty oraz niniejszym statutem.
2. Klub może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych.
§6
Klub używa pieczęci, godła, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cel i środki działania
§7
Klub realizuje zadania w zakresie:
1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ze szczególnym uwzględnieniem
sportów wodnych.
2. Upowszechniania sportu oraz aktywizacji sposobów spędzenia czasu wolnego dla
osób dorosłych, dzieci i młodzieży.
3. Rozwoju i popularyzacji, tworzenia miejsc oraz infrastruktury do uprawiania
sportów, o których mowa w ust. 1.
4. Zapewnienia warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla
uczestnictwa zawodników Klubu w rywalizacji sportowej.
5. Rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi
sportu, ze szczególnym uwzględnieniem sportów wodnych oraz wspierania
organizacyjnego i rzeczowego osób fizycznych, które podejmują takie działania.
6. Współpracy z władzami samorządowymi w kierunku poprawy bezpieczeństwa oraz
rozwoju sportu, ze szczególnym uwzględnieniem sportów wodnych wśród dzieci,
młodzieży oraz osób dorosłych.
7. Podnoszenia poziomu sportowego i przygotowania zawodników do osiągania
wysokich wyników.
8. Organizowania i tworzenia warunków dla rozwoju sportów, o których mowa w ust. 1.
9. Edukacji i szkoleń w zakresie bezpiecznego uprawiania sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem wodnych.
10. Rozwijania wśród osób uprawiających sport, ze szczególnym uwzględnieniem
uprawiania sportów wodnych, kultury i zasad ekologii.
11. Działania na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa w sporcie, ze szczególnym
uwzględnieniem sportów wodnych.
12. Propagowania i promowania w Polsce i za granicą wiedzy na temat sportu, ze
szczególnym uwzględnieniem sportów wodnych.
§8
Sposoby realizacji celów Klubu, o których mowa w §7:
1. Popularyzowanie i rozwijanie sportów, ze szczególnym uwzględnieniem sportów
wodnych.
2. Zrzeszanie wakeboardzistów oraz miłośników sportów wodnych.
3. Budowa, utrzymanie, organizowanie i prowadzenie infrastruktury do uprawiania
sportów, ze szczególnym uwzględnieniem sportów wodnych.
4. Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu sportu.
5. Pomoc zawodnikom i potencjalnym kandydatom na zawodników w zdobywaniu
licencji zawodniczych i stopni sędziowskich.
6. Organizowanie działań turystycznych i krajoznawczych, jako czynnego sposobu
spędzania czasu wolnego.
7. Szkolenia, prelekcje i działalność edytorską z zakresu bezpieczeństwa ruchu
wodnego oraz eksploatacji łodzi oraz wyciągów do sportów wodnych.
8. Udzielanie porad technicznych z zakresu eksploatacji łodzi oraz wyciągów do
sportów wodnych w ramach szkolenia zawodników i członków Klubu.
9. Propagowanie zdrowej rywalizacji (Fair Play).
10. Prowadzenie działalności służącej wychowaniu komunikacyjnemu dzieci i
młodzieży, popularyzowaniu młodzieżowych sportów wodnych oraz otaczanie

młodych zawodników i działaczy szczególną opieką sportową i wychowawczą.
11. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych sposobu spędzania
wolnego czasu jako alternatywy dla uzależnień, a w szczególności zainteresowanie
ich sportem, ze szczególnym uwzględnieniem sportów wodnych.
12. Realizacja działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom – profilaktyka poprzez
sport.
13. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym
charakterze i zakresie działania.
14. Nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym
profilu działania w celu wymiany doświadczeń i kontaktów sportowej rywalizacji.
15. Integrowanie środowiska sportowego.
16. Występowanie z wnioskami i postulatami do właściwych służb i straży oraz urzędów
i instytucji gospodarczych.
17. Organizowanie życia klubowego, w interesie i według potrzeb ogółu swoich
członków.
18. Kultywowanie i dokumentowanie historii oraz tradycji Klubu.
19. Inne działania umożliwiające realizowanie celów statutowych.
§9
1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich
członków i działaczy, pomocy rodziców uczniów i sponsorów.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających.
§ 11
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele,
którzy złoża pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd
Klubu.
2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być również małoletni w wieku 16-18 lat.
3. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą
ich przedstawicieli ustawowych.
§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem
wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o
stowarzyszeniach.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd
Klubu.

§ 13
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne, które popierają cele
Klubu, zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu i zostaną przyjęte przez
Zarząd.
§ 14
Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Uczestniczenia bezpośrednio lub - w przypadku członków wspierających będących
osobami prawnymi - poprzez swoich przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu z
głosem doradczym, bez czynnego i biernego prawa wyborczego.,
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
§ 15
Członkowie wspierający są obowiązani do przestrzegania statutu i uchwał władz oraz
regularnego spełniania na rzecz Klubu zadeklarowanych w deklaracji członkowskiej,
świadczeń.
§ 16
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.
§ 17
1. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1) Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2) Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy.
c) działania na szkodę Klubu,
d) zalegania z płatnością składek członkowskich przez okres 6 miesięcy po
uprzednim wezwaniu do ich uiszczenia (stosuje się odpowiednio do świadczeń
członków wspierających),
e) śmierci członka lub – w przypadku członków wspierających będących osobami
prawnymi – utraty osobowości prawnej
3) Likwidację Klubu
2. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej
członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od dnia jej
doręczenia wraz z uzasadnieniem.

Rozdział IV
Władze Klubu
§ 18
1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Klubu,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz wybieralnych trwa cztery lata.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Klubu
w głosowaniu jawnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w
Walnym Zebraniu Klubu opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.
4. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, o ile
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§ 19
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i
nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd
raz na cztery lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek 1/3 ogółu członków zwyczajnych Klubu.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca
od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 lub podjęcia uchwały, o której
mowa w ust. 4 pkt 1 i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Zarząd powinien powiadomić na piśmie o terminie i proponowanym porządku obrad
nie później niż 7 dni przed terminem. Powiadomienie może odbyć się również za
pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile członek wyraził zgodę na ten tryb
powiadamiania oraz podał do wiadomości Zarządu swój adres e-mail.
7. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków
zmieniony lub rozszerzony.
§ 20
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla ustępującego
Zarządu Klubu,
4) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
6) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
7) uchwalanie statutu i dokonywanie zmian statutu,
8) podejmowanie uchwał o przynależności klubu do innych organizacji,
9) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
10) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego
Zebrania Klubu, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

2. Walne Zebranie Klubu jest zdolne do podejmowania uchwał:
1) w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania,
2) w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w
zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie
wspierający oraz osoby zaproszone przez Zarząd.
§ 21
1. Zarząd Klubu składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
2. Liczbę członków Zarządu na daną kadencję określa uchwała Walnego Zebrania
Klubu.
3. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
na dwa miesiące.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy
członków, w tym Prezesa lub Sekretarza.
5. Zarząd działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu
§22
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu, a w tym:
1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu,
3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych o charakterze doradczym,
5. przyjmowanie i skreślanie członków,
6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
składanie sprawozdań z działalności Klubu.
§ 23
1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu
Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem
bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
3. Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu
w ciągu 30 dni od dnia doręczenia uchwały o zawieszeniu wraz z uzasadnieniem.
§24
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Klubu.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne
Zebranie Klubu.

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu
pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami,
postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Klubu,
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w
działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu
Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium
ustępującemu Zarządowi,
4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał i przedsięwzięć
Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą
spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
6. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu,
względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach
stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu
działań Zarządu.
§25
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z
jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze
Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej podejmuje
Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
3. Zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego
Zebrania Klubu w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały o zawieszeniu wraz z
uzasadnieniem.
4. Odwołać członka Komisji Rewizyjnej z jej składu może wyłącznie Walne Zebranie.
§ 26
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - w trakcie kadencji
członkom organu władzy, który uległ uszczupleniu przysługuje prawo dokooptowania
nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może
przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru.
Rozdział V
Wyróżnienia i kary
§ 27
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany
przez Zarząd Klubu
§28
1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu - prawo
wymierzania następujących kar:
1) upomnienia,

2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
4) skreślenia z listy członków, stosownie do treści § 17 ust. 1 pkt 2 lit a-d statutu.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się
do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z
uzasadnieniem.
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.
Rozdział VI
Majątek i fundusze Klubu
§29
Na majątek i fundusze Klubu mogą się składać:
1. Ruchomości i nieruchomości.
2. Wpływy ze składek wpisowych i członkowskich.
3. Wpływy z imprez organizowanych przez Klub.
4. Wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
5. Dotacje.
6. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego.
7. Środki finansowe przekazane od organów administracji publicznej i jednostek
samorządu terytorialnego na wykonanie zleconych zadań własnych.
8. Darowizny, spadki, zapisy.
9. Wpływy od sponsorów.
10. Dochody z lokat i z obrotu papierami wartościowymi.
11. Dochody z ofiarności publicznej.
§30
Klub nie może:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do
członków Klubu, członków organów Klubu, pracowników Klubu oraz osób, z którymi
pracownicy, członkowie pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
albo 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,
2. 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,
3. wykorzystywać swego 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,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów i 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.

§31
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu
oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagany podpis
Prezesa Zarządu Klubu lub Sekretarza Zarządu Klubu.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka
Zarządu Klubu.
Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu
§ 32
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 33
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być
przeznaczony majątek Klubu.
3. Likwidator, powołany uchwałą Walnego Zebrania Klubu, po zakończeniu prac
składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz
z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.

