
STATUT
Konińskie Towarzystwo Pływackie „ISKRA”

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Konińskie Towarzystwo Pływackie „ISKRA”, zwane w dalszej części 
statutu  „ISKRA” Konin.

§ 2
„ISKRA” Konin obejmuje swoją działalnością wszystkich miłośników ruchu, osoby pragnące czynnie 
uprawiać sporty wodne a w szczególności pływanie.

§ 3
1. Terenem działania „ISKRA” Konin jest miasto Konin i okolice,
2. Siedzibą władz  „ISKRA” Konin jest: Miasto Konin,
3. Stowarzyszenie nie będzie prowadziło działalności gospodarczej. 
4. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłanej i odpłanej działalności pożytku 

publicznego.

§ 4
„ISKRA” Konin jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego 
prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5
„ISKRA” Konin może być członkiem innych organizacji społecznych lub sportowych.

§ 6
1. „ISKRA” Konin opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 1, dla prowadzenia swych spraw i realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Pracownikiem Stowarzyszenia może być członek Stowarzyszenia lub osoby nienależące do 

Stowarzyszenia.
4. Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności 

wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 7
Celem „ISKRA” Konin jest:

1. umożliwianie czynnego uprawiania pływania na obiektach sportowych, jeziorach,
2. stałe podnoszenie poziomu sportowego,
3. udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym, organizowanie imprez i szkoleń.
4. walka z uzależnieniem poprzez czynne uprawianie sportu(alkoholizm, narkomania)

§ 8
„ISKRA” Konin realizuje swoje cele poprzez:

1. szkolenie dorosłych, młodzieży i dzieci w zajęciach pływackich,
2. organizowanie imprez lokalnych,
3. organizowanie pogadanek w szkołach i placówkach,
4. gromadzenie środków materiałowych i gospodarowania nimi zgodnie z potrzebami „ISKRA” 

Konin,
5. współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie realizacji zadań statutowych,
6. prowadzenie działalności propagandowej i informacyjnej,
7. podejmowanie innych nie wymienionych w pkt. 1-6 czynności zgodnie z przepisami prawa 

i zmierzających do realizacji celów statutowych.



Rozdział III
Członkowie „ISKRA” Konin ich prawa i obowiązki

§ 9
1. Członkowie  „ISKRA” Konin dzielą się na:

a). Członków Zwyczajnych,
b). członków Wspierających,
c). Członków Honorowych.
d). Członków Zawodników,

2. Członków, to jest osoby fizyczne i prawne przyjmuje Zarząd „ISKRA” Konin na podstawie 
deklaracji złożonej pisemnie lub elektronicznie.

§ 10

1. Członkami Zwyczajnymi „ISKRA” Konin są jego założyciele oraz inne osoby przyjęte przez 
Zarząd.

2. Członkiem  Zwyczajnym  „ISKRA” Konin   może  być obywatel  Polski  jak  również 
cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw 
publicznych.

3. Członkami zawodnikami „ISKRA” Konin mogą być osoby, które złożą deklarację, przyjęte 
przez Zarząd oraz uiszczać będą składkę członkowską. Małoletni w wieku poniżej 16 lat mogą 
być członkami zawodnikami jedynie za zgodą przedstawicieli ustawowych.

4. Członkom zawodnikom przysługują te same prawa i obowiązki co Członkom Zwyczajnym 
z wyjątkiem postanowień §13 ust. 1. i 2. 

5. Członkiem Zwyczajnym nie może być osoba, której niepełnoletnie dziecko jest zawodnikiem 
pływającym w barwach innego klubu.

6. Jeśli w przypadku Członka Zwyczajnego wystąpiła sytuacja z punktu 5 to następuje zmiana 
jego członkostwa z Członka Zwyczajnego na Członka Wspierającego.

§ 11

1. Członkiem Wspierającym „ISKRA” Konin może być osoba prawna lub fizyczna, która dla 
poparcia działalności „ISKRA” Konin złoży deklarację i zadeklaruje stałą składkę chyba, że 
Zarząd postanowi inaczej.

2. Członek Wspierający – osoba prawna, działa w „ISKRA” Konin za pośrednictwem swego 
przedstawiciela.

§ 12
1. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków „ISKRA” Konin na wniosek 

Zarządu „ISKRA” Konin, osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla „ISKRA” Konin.
2. Członek Honorowy posiada prawa Członka Zwyczajnego z wyjątkiem głosowania z głosem 

stanowiącym, biernego i czynnego wyboru do władz oraz zapisów §24. Członek Honorowy 
zwolniony jest z płacenia składek członkowskich.

3. Członkostwa Honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu „ISKRA” 
Konin.

§ 13
Członek Zwyczajny „ISKRA” Konin ma prawo:

1. biernego i czynnego wyboru do władz „ISKRA” Konin.
2. uczestniczenia, wnioskowania i głosowania na zebraniach członków Klubu w tym na Walnych 

Zebraniach,
3. brania czynnego udziału w działalności statutowej „ISKRA” Konin określonych regulaminem 

uchwalonym przez Zarząd „ISKRA” Konin,
4. noszenie loga „Iskra” Konin i reprezentowanie jego barw.



§ 14
Członek Wspierający ma prawo zgłaszania wniosków dotyczących działalności „ISKRA” Konin.

§ 15
Do obowiązków Członków Zwyczajnych „ISKRA” Konin należy:

1. branie czynnego udziału w działalności „ISKRA” Konin,
2. stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów, uchwał i decyzji Władz „ISKRA” Konin,
3. dbanie o dobro i rozwój „ISKRA” Konin,
4. chronienie własności „ISKRA” Konin jak i wspólnego dobra wszystkich jego członków oraz 

zwalczanie przejawów marnotrawstwa,
5. poszanowanie barw „ISKRA” Konin,
6. regularne opłacanie składek członkowskich,
7. propagowanie kultury fizycznej w szczególności sportów wodnych, pływania.

§ 16
Do obowiązków Członków Wspierających należy:

1. terminowe wpłacanie zadeklarowanej składki,
2. przyczynianie się do realizacji celów statutowych „ISKRA” Konin.

§ 17
Członkostwo w „ISKRA” Konin ustaje na skutek:

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi „ISKRA” Konin,
2. uchwałą Zarządu z listy członków z powodu nieopłacenia składek członkowskich za okres 3 

miesięcy pomimo pisemnego upomnienia,
3. wykluczenie na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, Uchwały Zarządu „ISKRA” Konin,

bądź Uchwały Walnego Zebrania, za działanie na szkodę „ISKRA” Konin,
4. śmierci.
5. gdy członek nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres jednego roku lub 

zalega z płatnością składek przez sześć miesięcy i mimo wezwania świadczenia tego nie 
spełnia.

§ 18
1. W przypadku naruszenia postanowień statutu „ISKRA” Konin lub uchwał i decyzji jego władz,

na członków „ISKRA” Konin mogą być nakładane poprzez Zarząd „ISKRA” Konin kary 
dyscyplinarne:

◦ zawieszenie w prawach członka „ISKRA” Konin,
◦ wykluczenie

2. Od udzielonej kary dyscyplinarnej służy członkowi „ISKRA” Konin prawo do wniesienia 
odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o udzieleniu kary, do Sądu 
Koleżeńskiego.

§ 19
1. Członkowie „ISKRA” Konin za aktywny udział w realizacji statutowych zadań „ISKRA” 

Konin mogą otrzymać wyróżnienia w formie:
• listu pochwalnego,
• dyplomu uznania,
• nagrody rzeczowej.

2. Wyróżnienia przyznaje zarząd „ISKRA” Konin w formie uchwał.

Rozdział IV
Władze „ISKRA” Konin

§ 20
1. Władzami „ISKRA” Konin są:

a) Walne Zebrania Członków,
b) Zarząd „ISKRA” Konin,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.



2. Zarząd „ISKRA” Konin oraz Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński powołuje się na czas 
nieokreślony, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od 
każdorazowej uchwały Walnego Zebrania.

3. Członkowie władz pełnią swoją funkcję honorowo. 
4. Jeżeli postanowienie statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością 

głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej 1/2 liczby osób 
uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych członków. 
W przypadku jednakowej liczby głosów za i przeciw, głos decydujący należy na Walnym 
Zebraniu do Przewodniczącego zebrania, w Zarządzie do Prezesa, w Komisji Rewizyjnej do 
Przewodniczącego, w Sądzie Koleżeńskim do Przewodniczącego.

5. We Władzach mogą zasiadać jedynie Członkowie Zwyczajni KTP Iskra – w przypadku utraty 
przez członka statusu Członka Zwyczajnego, automatycznie przestaje być on członkiem Władz.

§ 21
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą „ISKRA” Konin i może być zwyczajne 

lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd „ISKRA” Konin raz w roku, 

a sprawozdawczo-wyborcze w razie potrzeby.

§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1. uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej „ISKRA” Konin,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego,
3. udzielanie absolutorium  Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. wyboru członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
5. zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz preliminarza budżetowego,
6. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku nieruchomego „ISKRA” 

Konin, 
7. nadawanie i pozbawienie godności Członka Honorowego,
8. rozpatrywanie odwołań od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z „ISKRA” Konin, 
9. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z wykonania przez Zarząd zaleceń pokontrolnych,
10. podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu  „ISKRA” Konin,
11. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz „ISKRA” 

Konin,

§ 23
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, z wyjątkiem spraw 
określonych w § 40 i § 41 statutu „ISKRA” Konin.

§ 24
W Walnym Zebraniu Członków udział biorą z głosem stanowiącym wszyscy Członkowie 

Zwyczajni.
Zarząd lub Walne Zebranie Członków decyduje o udziale w Walnym Zebraniu z głosem 

doradczym członków Honorowych, Wspierających, przedstawicieli władz i zaproszonych gości. 
Walne Zebranie decyduje o dopuszczeniu bądź nie wszelkich pełnomocnictw zgłoszonych na 

Zebraniu.

§ 25
Walne Zebranie Członków zwołuje się poprzez zawiadomienie Członków Zwyczajnych za pomocą 
listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie 
poprzez wiadomości SMS wysłanych na co najmniej 14 dni przed jego terminem. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się skrócenie terminu zawiadomienia o Walnym Zebraniu do 7 dni.



§ 26
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej „ISKRA” Konin,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków „ISKRA” Konin uprawnionych do 
głosowania.

2. Nadzwyczajne Zebranie zwołane jest przez Zarząd „ISKRA” Konin, w terminie 30 dni od 
zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami do których zostało zwołane.

§ 27
1. Zarząd „ISKRA” Konin składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Dla podejmowania zobowiązań dotyczących spraw zwykłego zarządu upoważniony jest Prezes 

Zarządu lub Skarbnik. Do zaciągania innych zobowiązań konieczne jest działanie dwóch 
Członków Zarządu w tym Prezesa lub Skarbnika.

3. Zarząd wybiera z pośród siebie: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika, Członka 
zarządu.

§ 28
Do kompetencji Zarządu „ISKRA” Konin należy:

1. reprezentowania „ISKRA” Konin na zewnątrz i działania w jego imieniu,
2. kierowanie działalnością „ISKRA” Konin zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami 

Walnego Zebrania,
3. zarządzanie majątkiem „ISKRA” Konin w ramach zatwierdzonego budżetu,
4. przyjmowanie i skreślanie członków,
5. wykluczanie członków,
6. uchwalanie regulaminów korzystania z obiektów i sprzętu „ISKRA” Konin,
7. rozpatrywanie innych spraw nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów 

„ISKRA” Konin.
8. uchwalanie wysokości składek członkowskich.
9. uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

§ 29
1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 członków, spośród których wybiera Przewodniczącego, 

Sekretarza i Członka Komisji.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz „ISKRA” Konin.

§ 30
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności „ISKRA” Konin ze 
szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, 
gospodarności i rzetelności,

2. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności „ISKRA” Konin, wydanie zaleceń 
oraz żądanie wyjaśnień,

3. zgłaszanie wniosków o udzielenie przez Walne Zebranie absolutorium ustępującemu Zarządowi
oraz składanie sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wskazany przez innego członka komisji, ma prawo 
brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 31 został usunięty
§ 32

1. Sąd Koleżeński składa się z 2 do 3 członków, spośród których wybiera się Przewodniczącego, 
Sekretarza i Członka Sądu Koleżeńskiego.

2. Sąd Koleżeński powołany jest do rozpatrywania sporów wynikłych pomiędzy członkami 
w obrębie „ISKRA” Konin, a także odwołań od udzielonych kar dyscyplinarnych z 
wykluczeniem z „ISKRA” Konin włącznie.

3. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego jest ostateczne za wyjątkiem orzeczeń w sprawie wykluczenia 
z „ISKRA” Konin.



§ 33
W przypadku gdy skład władz „ISKRA” Konin ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 
uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, 
który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek, fundusze i gospodarka finansowa

§ 34
Na majątek „ISKRA” Konin składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 35
Składka członkowska jest niepodzielna i jest opłacana za każdy miesiąc  w różnej wysokości 
uzależnionej od ilości treningów w danym miesiącu (okresie). W ramach opłaconej najniższej składki 
członkowskiej zapewnia się co najmniej jedną godzinę zajęć tygodniowo.

§ 36
Na fundusze „ISKRA” Konin składają się:

1. wpływy ze składek członkowskich,
2. wpływy z innej działalności statutowej,
3. dotacje, darowizny, subwencje i zapisy.

§ 37
„ISKRA” Konin gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 38 – został usunięty

§ 39
Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie się „ISKRA” Konin

§ 40
Zmiana statutu i rozwiązanie się „ISKRA” Konin wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej 
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 41
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu „ISKRA” Konin, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu
majątku „ISKRA” Konin i powoła Komisję Likwidacyjną.

§ 42
Wszelkie zmiany, poprawki i uzupełnienia niniejszego statutu wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.
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