
STATUT  

STOWARZYSZENIA MORSY KONIN 

 

WSTĘP 

Stowarzyszenie nosi nazwę  „Morsy Konin" i jest organizacją skupiającą ludzi, propagujących kąpiele    

w  niskich temperaturach i hartowanie ciała, zwłaszcza zimowe kąpiel w jeziorze. 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

Stowarzyszenie „Morsy Konin", zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem, jest powołanym na 

czas nieokreślony dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, 

działającym zgodnie z niniejszym statusem. 

§ 2. 

Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 

7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. 

 

§ 3. 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz 

Stowarzyszenia jest miasto Konin. 

 

§ 4. 

Stowarzyszenie  może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji o podobnym profilu 

działania. 

 

§ 5. 

Stowarzyszenie  nie prowadzi działalności gospodarczej. 

§ 6. 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

§ 7. 
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do realizacji swych celów 

może zatrudniać pracowników. 
 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 

 

§ 8. 

Zasadniczymi celami Stowarzyszenia są: 

a) rozpowszechnianie kultury fizycznej dla ochrony zdrowia i poprawy sprawności fizycznej i cech 

  psychofizycznych, 

b)organizowanie ruchu morsów - ludzi propagujących kąpiele w niskich temperaturach, 

c) popularyzacja hartowania ciała i kąpiel w niskich temperaturach, a w szczególności zimowych 

kąpieli w jeziorze, 

d) rozpowszechnianie i popieranie idei zwiększania tolerancji organizmu człowieka do niskich 

 temperatur, 



e) prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa nad wodami i ochrony 

 środowiska naturalnego, 

f) wymiana doświadczeń z pokrewnymi instytucjami i organizacjami, 

 integrowanie członków Stowarzyszenia 

g) promocja miast, miejscowości i gmin Powiatu Konińskiego. 

 

§ 9 

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje z zachowaniem przepisów prawa przez: 

a)  prowadzenie działalności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej  

b)organizację wspólnych kąpieli w sezonie zimowym oraz imprez Stowarzyszenia o charakterze 

całorocznym, 

c) programowanie i prowadzenie profilaktyki w zakresie ochrony zdrowia, bezpiecznych kąpieli, 

wypoczynku nad wodami, organizacja działań dotyczących ochrony środowiska naturalnego, 

d) wymianę doświadczeń, współpracę i organizowanie wspólnych przedsięwzięć z organizacjami o 

podobnym profilu działania, 

e)współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji celów  statutowych, 

prowadzenie działalności wśród członków Stowarzyszenia przez podejmowanie wspólnych form 

integracyjnych i udzielanie wzajemnej pomocy,  popularyzowanie celów statutowych, 

f) organizowanie akcji propagujących ochronę zdrowia poprzez promowanie morsowania jako 

przykładu zdrowego trybu życia,  

g) organizowanie wspólnych wyjazdów (integracja grupowa), imprez rekreacyjnych. 

 

ROZDZIAŁ III  

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§10. 

1) Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) zwyczajnych, 

 b) honorowych,                                                                                                                                     

c)wspierających. 

2) Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która zgłosiła swoją 

deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie 

pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem oraz osoba prawna.  

3) Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu  przez swojego przedstawiciela. Osoba prawna może być 

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie, który służy pomocą przy realizacji celów 

Stowarzyszenia. 

4) Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty 

złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.  

5) W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego 

miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne 

Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest 

ostateczne. 

 

§ 11. 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

 b) uczestnictwa i składania wniosków/postulatów wobec władz Stowarzyszenia, 



c) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego 

celami statutowymi,  

d) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu, 

e) brać udział w zebraniach, kąpielach, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie. 

 

§ 12. 

Członkiem zwyczajnym zostaje się przez: 

a) zgłoszenie pisemnej deklaracji o chęci do przystąpienia do Stowarzyszenia, 

b) uchwałę Zarządu o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych. 

Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia założyciele stają się jego członkami. 

§13. 

1. Członkiem honorowym zostaje się poprzez: 

a) zgłoszenie kandydatury przez Zarząd osób szczególnie zasłużonych dla Stowarzyszenia, 

b) uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków o nadaniu członkostwa honorowego, 

c) przyjęcie członkostwa honorowego przez osobę zainteresowaną. 

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego 

prawa wyborczego , a ponadto jest zwolniony  od obowiązku płacenia składek członkowskich. 

3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek  Zarządu. 

 

§14. 

1. Członkiem wspierającym zostaje się poprzez: 

a) Zgłoszenie pisemnej deklaracji o chęci do przystąpienia do Stowarzyszenia, podpisanej przez 

osobę uprawniona do reprezentowania osoby prawnej, 

b) uchwałę Zarządu o przyjęciu w poczet członków wspierających. 

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać 

do władz Stowarzyszenia  wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań 

3. Członek wspierający  zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich. 

 

§ 15. 

Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek: 

a) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia, 

b) realizować program i uchwały jego  organów, 

c) dbać o dobre imię i prawidłowy rozwój Stowarzyszenia, postępować zgodnie z jego statutem, 

d) propagować hasła idei Stowarzyszenia oraz zjednywać mu członków i sympatyków, 

e) regularnie wpłacać składki członkowskie. 

 

§ 16. 

Utrata praw członkowskich następuje przez: 

a) dobrowolnej rezygnacji  zgłoszonej pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia,  po uprzednim 

uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,  

 b) wykreślenie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia za zaleganie przez okres 6 miesięcy ze składką 

 członkowską, jeśli zarząd stowarzyszenia uzna opóźnienie za nieusprawiedliwione,  

c)  ubezwłasnowolnienie prawomocnym orzeczeniem sądu, 

 śmierć członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 

d) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów                       

i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia. 

 



 

ROZDZIAŁ IV 

 WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

§17. 

1.Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b)  Zarząd Stowarzyszenia, 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja wszystkich władz trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym. 

3. W skład władz mogą wchodzić wyłącznie członkowie Stowarzyszenia i pełnią oni swą funkcję 

społecznie. 

 

§ 18. 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.                                                                                   

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa  lata jako 

sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, 

miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.  

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu Komisja Rewizyjna):  

z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej,  na pisemny wniosek 1/3 liczby członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia.  

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia 

wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.  

6. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie  Stowarzyszenia 

7. Z głosem doradczym biorą udział: 

 przedstawiciele członków wspierających,  zaproszeni goście. 

8. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, na podstawie każdorazowo według 

przygotowanego porządku  obrad.  

9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego 

Walnego Zebrania. 

10. Jeżeli statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, 

w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do 

głosowania. Walne Zgromadzenie, podczas którego nie zbierze się quorum w I terminie może 

podejmować prawomocne uchwały jako zwołane w II terminie, bez względu na ilość obecnych,                

po upływie 30 minut po godzinie wyznaczonej dla I-go terminu. 

 

§ 19. 

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności  należy: 

a) ustalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,                                              

b) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,  

c) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i ich odwoływanie,                                                                                       

d) uchwalanie statutu stowarzyszenia i jego zmiana, 

e) wykluczanie i skreślanie z listy honorowych, wspierających członków Stowarzyszenia, 

f) uchwalanie wysokości składek członkowskich, 

g) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do wojewódzkich i krajowych stowarzyszeń, 

h) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku, 

i) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, 

j) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym statutem oraz w innych sprawach 



niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów. 

 

§ 20. 

1. Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany przez Walne Zebranie. 

2. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków. 

 

§ 21.                                                                                                                                                                                 

1. Wybrani przez Walne Zgromadzenie członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa, 

Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. 

2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa w miarę potrzeby, nie 

rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy. 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w drodze uchwały. 

4. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy składu członków Zarządu, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa. 

 

§ 22. 

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego 

Zgromadzenia, a w szczególności: 

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycznymi i 

uchwałami Walnego Zebrania, 

c) wyznaczanie pełnomocników, 

d)  przyjmowanie i skreślanie z listy członków, 

e) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 

f) decydowanie o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych, 

g) realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 

h) zwoływanie Walnych Zebrania, 

 

§ 23. 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy 

Przewodniczącego oraz Członka                                                                                                                               

3. Wybrani przez Walne Zebranie członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie 

Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. 

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być żaden z członków Zarządu. 

5. Uchwały Komisji, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, 

w obecności co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej. W razie równej liczby 

głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

6. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, lecz nie 

rzadziej niż raz w roku. 

7. Członkowie Komisji powoływani są na okres 2 lat. 

8. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku rezygnacji, utraty członkostwa oraz 

odwołaniu w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie. W przypadku wygaśnięcia mandatu, skład 

Komisji Rewizyjnej może zostać uzupełniony przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. 

 

 

§ 24. 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola działalności Stowarzyszenia, w szczególności gospodarki finansowej, 



2) wydawanie zaleceń pokontrolnych, 

3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu z całokształtu swojej działalności, 

członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w zebraniach Zarządu z głosem  doradczym,                      

4) zatwierdzanie rocznego sprawozdanie finansowego sporządzonego przez Zarząd, 

5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia 

absolutorium dla ustępującego Zarządu. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

 MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 

§ 25. 

Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

nieruchomości, ruchomości, fundusze. 

 

§ 26. 

Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 

- składki członkowskie, 

-  dotacje, subwencje, darowizny, granty, 

- dochody z wynikające z ofiarności publicznej,                                                                                                               

- dochody z majątku Stowarzyszenia. 

 

§ 27. 

Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach majątkowych wymagane jest łączne  działanie 

przynajmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa. W pozostałym zakresie Stowarzyszenie może 

reprezentować każdy członek Zarządu. 

 

ROZDZIAŁ VI.                                                                                                                                                         

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 

§ 28. 

Zmiana Statutu wymaga: 

-  uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 1/4  

członków uprawnionych do głosowania.                                                                                                                         

 

§ 29. 

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania a  podjętej 

większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków.  

2. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia winna określić sposób likwidacji Stowarzyszenia 

oraz cel, na jaki przeznacza się majątek. 

 

§ 30. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się obowiązujące przepisy  prawa. 

 

 

 


