STATUT STOWARZYSZENIA
„Klub Hokeja Podwodnego Aquarius”
ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§1
Nazwa Stowarzyszenia brzmi „Klub Hokeja Podwodnego Aquarius".
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bełchatów.
2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza
granicami kraju.
4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w
granicach przewidzianych przepisami prawa. Stowarzyszenie może tworzyć okręgi i oddziały
terenowe.
5. Stowarzyszenie zostało ustanowione na czas nieoznaczony.
6. „Klub Hokeja Podwodnego Aquarius" jest Stowarzyszeniem neutralnym pod względem
politycznym, wyznaniowym, etnicznym i rasowym.
7. Stowarzyszenie „Klub Hokeja Podwodnego Aquarius” nie prowadzi działalności gospodarczej.
§3
1. Stowarzyszenie posiada logo, którego podstawowym elementem jest sylwetka hokeisty
podwodnego umieszczonego w konturze granic państwa polskiego i poziomym znakiem
AQUARIUS BEŁCHATOWSKI KLUB HOKEJA PODWODNEGO. Miasto Bełchatów jest oznaczone
krążkiem do hokeja podwodnego.
2. Stowarzyszenie może używać pieczęci z nazwą Stowarzyszenia z zachowaniem obowiązujących w
tym zakresie przepisów.
3. Wszelkie prawa do odznaki organizacyjnej posiada Stowarzyszenie „Klub Hokeja Podwodnego
Aquarius”.
§4
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i działaczy.
2. Do realizacji swoich zadań statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać członków Zarządu na
podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
3. Decyzję o zatrudnienia Prezesa podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.
4. Decyzję o zatrudnieniu Członków Zarządu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek
Prezesa Zarządu.
ROZDZIAŁ II. CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA
§5
Celami Stowarzyszenia są:
1. Organizacja, popularyzacja i rozwój gry w hokeja podwodnego.
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2. Organizowanie życia sportowego w czasie wolnym młodzieży i osób dorosłych w oparciu o pomoc
organizacyjną i materialną sponsorów.
3. Angażowanie społeczności do różnorodnych form aktywności ruchowej związanej ze
środowiskiem wodnym, a w szczególności:
a. gry w hokeja podwodnego.
b. nurkowania swobodnego.
c. nurkowania ze sprzętem.
d. łowiectwa podwodnego.
4. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim.
5. Organizowanie zajęć dla mieszkańców zarówno regionu bełchatowskiego jak i całej Polski w celu
wszechstronnego rozwoju osobowości i sprawności fizycznej i umysłowej.
6. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
7. Kształtowanie pozytywnych cech charakterologicznych i osobowości poprzez uczestnictwo w
realizacji zadań Stowarzyszenia.
§6
Stowarzyszenie będzie realizowało swoje cele w szczególności poprzez:
1. Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami
zainteresowanymi popularyzacją i rozwojem gry w hokeja podwodnego oraz wszelkich form
nurkowania.
2. Organizowanie w sposób bezpośredni lub pośredni udziału we współzawodnictwie sportowym i
imprezach z zakresu rekreacji podwodnej (w szczególności hokeja podwodnego) w tym także
międzypaństwowych i międzynarodowych.
3. Organizowanie ogólnokrajowego systemu współzawodnictwa sportowego w tym rozgrywek
mistrzowskich i pucharowych we wszystkich kategoriach wiekowych.
4. Reprezentowanie Stowarzyszenia w Polskim Związku Płetwonurkowania oraz innych organizacjach
krajowych i międzynarodowych, które prezentują podobne cele działalności.
5. Propagowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie § 5.
6. Prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności gry w hokeja podwodnego.
7. Nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania z podstawowym i rozszerzonym sprzętem
nurkowym.
8. Popularyzowanie celów statutowych.
9. Wymianę doświadczeń oraz współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
10.Prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.
11.Prowadzenie przez Stowarzyszenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty,
wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu
§7
Dla realizacji celów określonych w § 5 i § 6 statutu Stowarzyszenie gromadzi środki finansowe pochodzące
ze składek członków Klubu Hokeja Podwodnego Aquarius, od sponsorów oraz środki pochodzące z dotacji
miejskich, powiatowych, wojewódzkich, krajowych, międzynarodowych i innych.

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOSTWO STOWARZYSZENIA
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§8
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które:
1. Akceptują cele Stowarzyszenia i gotowe są współdziałać na rzecz ich realizacji jako członkowie
zwyczajni.
2. Przysłużyły się na rzecz Stowarzyszenia jako członkowie honorowi.
3. Szczególnie przysłużyły się Stowarzyszeniu poprzez popularyzację, rozwój i promocję
Stowarzyszenia oraz hokeja podwodnego w Polsce i na Świecie jako Prezesi Honorowi.
§9
1. Członkowie zwyczajni korzystają z wszystkich praw członków Stowarzyszenia takich jak:
a. posiadają możliwość sprawowania każdej funkcji w Stowarzyszeniu.
b. biorą udział w Zebraniach Ogólnych z głosem stanowiącym.
c. biorą udział w Walnych Zgromadzeniach Członków z głosem stanowiącym.
d. posiadają prawo do noszenia odznaki Stowarzyszenia.
2. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
a. prezentowania postawy godnej członka Stowarzyszenia.
b. propagowania idei Stowarzyszenia.
c. aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia.
d. regularnej obecności na zebraniach ogólnych oraz na Walnych Zgromadzeniach Członków.
e. terminowego uiszczania składek członkowskich.
§ 10
1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków osobom, które szczególnie
zasłużyły się we wspieraniu Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie Członków może nadać osobom fizycznym na wniosek Zarządu tytuł Prezesa
Honorowego za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia, jego rozwoju oraz rozpowszechniania
hokeja podwodnego w Polsce i na Świecie.
§ 11
1. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje poprzez wypełnienie deklaracji
członkowskiej i złożenie podpisu. Zarządu podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków
Stowarzyszenia w formie uchwały Zarządu.
2. W przypadku osób niepełnoletnich przyjęcie w poczet członków następuję poprzez wypełnienie
deklaracji członkowskiej i złożenie podpisu przez Rodzica lub Prawnego Opiekuna.

§ 12
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
1. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie z upływem 30 dni od daty jego doręczenia Zarządowi.
2. Śmierci członka Stowarzyszenia.
3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia w szczególności w
przypadku:
a. narażania autorytetu i prestiżu Stowarzyszenia
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b. zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy
c. nieusprawiedliwionej nieobecności na czterech zebraniach
4. Decyzje o wykluczeniu podejmuje Zarząd, powiadamiając na piśmie lub poprzez środki
komunikacji elektronicznej wraz z uzasadnieniem Komisję Rewizyjną oraz zainteresowanego.
5. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się w
ciągu 30 dni do Komisji Rewizyjnej.
6. W przypadku rozbieżnych decyzji Zarządu i Komisji Rewizyjnej o wykluczeniu członka ze
Stowarzyszenia, Zarząd ma prawo odwołać się do decyzji Walnego Zgromadzenia Członków.
7. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków o wykreśleniu członka ze Stowarzyszenia jest decyzja
ostateczną.
8. W przypadku podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków o wykreśleniu członka ze
Stowarzyszenia jest on zobowiązany do rozliczenia się ze składek członkowskich wynikających z §
9 pkt 2.e oraz z pobranego przez członka sprzętu należącego do Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ IV. ORGANY STOWARZYSZENIA
§13
Organami Stowarzyszenia są:
1.
2.
3.
4.

Walne Zgromadzenie Członków.
Zarząd Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna.
Komisja Dyscyplinarna
§14

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym.

§ 15
1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływane przez Zarząd. W
okresie między jego Zgromadzeniami władzę Stowarzyszenia sprawuje Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie Członków tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub z inicjatywy
Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 50% ogółu członków zachowując 30 dniowy okres
zawiadomienia.
§ 16
Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
2. Uchwalanie statutu, podejmowanie uchwał o zmianach w statucie oraz rozwiązaniu się
Stowarzyszenia.
3. Wybieranie i odwoływanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej
spośród członków Walnego Zgromadzenia.
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4. Ustalanie składu ilościowego Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji
Dyscyplinarnej.
5. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz
Komisji Dyscyplinarnej za dany rok kalendarzowy.
6. Udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji
Rewizyjnej.
7. Uchwalanie i zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków, Zarządu, Komisji Rewizyjnej
oraz Komisji Dyscyplinarnej.
8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
9. Rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków zgłaszanych przez Zarząd i członków Stowarzyszenia.
10. Nadawanie godności Prezesa Honorowego.
11. Rozpatrywanie odwołania członków od decyzji Zarządu Stowarzyszenia dotyczących wykreślenia
ze Stowarzyszenia.
§ 17
Każdemu członkowi Stowarzyszenia uczestniczącym w walnym Zgromadzeniu Członków przysługuje
jeden głos.
§ 18
Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne jeśli w pierwszym terminie uczestniczy w nim co
najmniej połowa plus jeden z uprawnionych członków. W przypadku gdy w pierwszym terminie w
Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczy mniej uprawnionych niż jest wymagane, Zarząd zwołuje
ponownie Walne Zgromadzenie Członków. W drugim terminie Walne Zgromadzenie Członków jest
prawomocne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych członków.
§ 19
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia może odbyć się na wniosek Zarządu jeśli
wszyscy członkowie Stowarzyszenia zostali o nim poinformowani pisemnie lub poprzez elektroniczne
środki komunikacji – sms, e-mail, wiadomość w portalach społecznościowych lub komunikatorach
internetowych na co najmniej 14 dni przed jego terminem.
§ 20
W szczególnych wypadkach możliwe jest by Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia odbyło
się korespondencyjnie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, komunikatory
internetowe etc.) jeśli członkowie Stowarzyszenia zostali o nim poinformowani pisemnie lub poprzez
elektroniczne środki komunikacji – sms, e-mail, wiadomość w portalach społecznościowych lub
komunikatorach internetowych na co najmniej 14 dni przed jego terminem wraz z padaniem
sposobu, źródła komunikacji na odległość np. Skype.
§ 21
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, chyba że statut
stanowi inaczej.
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§ 22
Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu.
§ 23
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, których podmiotem jest powołanie lub odwołanie
członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Komisji Dyscyplinarnej zapadają większością bezwzględną.
§ 24
Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd, wybrany w głosowaniu tajnym lub jawnym przez
Walne Zgromadzenie Członków.
§ 25
1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków.
2. W skład Zarządu mogą wchodzić:
a. Prezes
b. Wiceprezesi
c. Sekretarz
d. Skarbnik
e. Członkowie
§ 26
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd jest obowiązany przedkładać Walnemu Zgromadzeniu Członków co najmniej raz w roku
sprawozdania z prowadzonej działalności.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu uprawnieni są Prezes jednoosobowo lub dwaj
członkowie Zarządu działający łącznie.
4. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów należą do kompetencji Zarządu.
5. Zarząd powołuje oddziały i komisje tematyczne.
6. Zarząd występuje z wnioskami w sprawach:
a. dotacji dla realizacji programów państwowych oraz samorządowych
b. inwestycji sportowych w zakresie modernizacji i doposażenia sprzętowego
c. szkolenia i doszkalania kadr trenersko-instruktorskich
d. produkcji i budowy sprzętu sportowego zgodnie z potrzebami
7. Zarząd kieruje majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
8. Zarząd podejmuje decyzje w sprawie organizacji imprez sportowych.
9. Zarząd podejmuje uchwały o przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia oraz o ustaniu
członkostwa w tym wykreślenia członka ze Stowarzyszenia.
10. Zarząd ustala wysokość składki członkowskiej.
11. Zarząd przyznaje nagrody i wyróżnienia.
12. Zarząd wnioskuje do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołanie jej posiedzenia.
13. Prezes jest dla pracowników Stowarzyszenia kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów
Kodeksu Pracy.
14. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes
Zarządu, Wiceprezes Zarządu lub osoba wskazana przez Prezesa Zarządu.
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15. Głosowanie Zarządu nad uchwałą może zostać przeprowadzone korespondencyjnie za pomocą
środków porozumiewania się na odległość (telefon, komunikatory internetowe etc.), a o jego
wynikach zostają wysłane wiadomość do wszystkich członków Stowarzyszenia poprzez
elektroniczne środki komunikacji takie jak sms, e-mail, wiadomość w portalach
społecznościowych lub komunikatorach internetowych.
16. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos
Prezesa.
17. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
18. Członek Zarządu nie może pełnić jednocześnie funkcji członka Komisji Rewizyjnej czy Komisji
Dyscyplinarnej.
§ 27
Członkostwo w Zarządzie Stowarzyszenia ustaje:
1. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o odwołaniu członka z
Zarządu.
2. Przyjęcia pisemnej rezygnacji członka Zarządu przez Zarząd.
3. Śmierci.
4. Utarty praw publicznych
5. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe, ścigane z oskarżenia
publicznego.
6. Walne Zgromadzenie Członków może podjąć uchwałę o odwołaniu członka Zarządu w przypadku
rażącego lekceważenia przez niego obowiązków wynikających z pełnionej funkcji.
7. W miejsce członka Zarządu, którego członkostwo ustało przed upływem kadencji, na którą został
wybrany, Walne Zgromadzenie Członków wybiera nowego członka Zarządu spośród członków
uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 28
Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 członków, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub
jawnym przez Walne Zgromadzenie Członków.
§ 29
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.
2.
3.
4.

Kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia.
Przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia
Rozpatrywanie wniosków członków Stowarzyszenia dotyczących działalności Stowarzyszenia
Składanie pisemnych sprawozdań z wyników swojego działania Walnemu Zebraniu Członków

5. Możliwość żądania od każdego członka ustępującego wszelkich dokumentów związanych z
działalnością Stowarzyszenia oraz składania wyjaśnień
6. Prawo zawieszania członka w pełnieniu jego funkcji, w razie odmowy udostępnienia dokumentów
lub złożenia wyjaśnień.
7. Możliwość zwoływania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków.
8. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić jednocześnie funkcji członka Zarządu czy Komisji
Dyscyplinarnej.

7|Statut Stowarzyszenia

Klub Hokeja Podwodnego

„Aquarius”

§ 30
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
§ 31
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
§ 32
1. W przypadku przekroczenia liczby 100 członków Stowarzyszenia rolę Walnego Zgromadzenia
Członków może przejąć Zjazd Delegatów.
2. Delegaci wybierani są w proporcji 1/10 w grupach tworzonych zgodnie z odrębnym regulaminem.
3. Kadencja delegatów na Zjazd trwa 5 lat.
4. Zjazd obraduje co najmniej raz w roku.
§ 33
1. Stowarzyszenie może tworzyć struktury terenowe w postaci Oddziałów.
2. Struktury terenowe powoływane są jeśli co najmniej 15 osób zgłosi swój akces do działalności w
Stowarzyszeniu poza siedzibą Stowarzyszenia.
3. Decyzje o powołaniu Oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów na
wniosek zainteresowanych.
4. Oddziały działają zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, a ich decyzje mogą dotyczyć
jedynie spraw członków oddziałów oraz posiadanych środków finansowych.
5. Władzami na szczeblu Oddziałów terenowych są:
a. Zarząd Oddziału
b. Komisja Rewizyjna
c. Komisja Dyscyplinarna
6. Skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej oddziału terenowego nie może liczyć
mniej niż 2 osoby.
7. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Komisja Dyscyplinarna oddziału terenowego wybierane są na dwuletnią
kadencję przez Walne Zgromadzenie Członków KHP AQUARIUS zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I ROZSTRZYGANIE SPORÓW
§ 34
Organy jurysdykcyjne Stowarzyszenia mają prawo stosowania kar dyscyplinarnych wobec członków
Stowarzyszenia, trenerów, sędziów oraz działaczy sportowych, dopuszczających się naruszeń
określonych przepisów i zasad obowiązujących w Stowarzyszeniu, a także nie stosujących się do
orzeczeń organów jurysdykcyjnych Stowarzyszenia.
§ 35
1. Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne.
2. Organem jurysdykcyjnym orzekającym w Pierwszej Instancji jest Komisja Dyscyplinarna, której
kadencja trwa 4 lata.
3. Nadzór administracyjny nad Komisją Dyscyplinarną sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.
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4. Komisja Dyscyplinarna składa się z 2 do 5 członków, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym
lub jawnym przez Walne Zgromadzenie Członków.
5. Komisja Dyscyplinarna orzeka w składzie minimum 2 osobowym.
6. Wiceprzewodniczącego powołuje Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej spośród jej członków.
7. Organem odwoławczym od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej jest Zarząd Stowarzyszenia.
8. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne prowadzone jest przeciwko członkowi Zarządu, organem
odwoławczym jest Walne Zgromadzenie Członków.
§ 36
Członkostwo Komisji Dyscyplinarnej ustaje wskutek:

1. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o odwołaniu członka Komisji
Dyscyplinarnej.
2. Przyjęcia pisemnej rezygnacji Członka Komisji Dyscyplinarnej przez Zarząd.
3. Śmierci.
4. Utarty praw publicznych.
5. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe, ścigane z oskarżenia
publicznego.
6. Członek Komisji Dyscyplinarnej nie może pełnić jednocześnie funkcji członka Zarządu czy Komisji
Rewizyjnej.
§ 37
1. Za popełnione wykroczenie dyscyplinarne nakłada się na obwinionego kary dyscyplinarne.
2. Kary dyscyplinarne dzielą się na:
a. kary zasadnicze
b. kary dodatkowe
3. Kary nakładane na członków, trenerów, sędziów oraz działaczy sportowych Stowarzyszenia to:
a. kary zasadnicze
upomnienie
kara pieniężna
ostrzeżenie
nagana
dyskwalifikacja na czas określony
pozbawienie licencji na czas określony lub dożywotnio
b. kary dodatkowe
wykluczenie na czas określony z udziału w treningach
wykluczenie na czas określony z udziału w turniejach zakaz
piastowania określonych funkcji w Stowarzyszeniu
podanie orzeczenia do publicznej wiadomości

§ 38
1. Po zakończeniu postępowania Komisja Dyscyplinarna wydaje orzeczenie, które ogłasza, a
następnie doręcza wraz z uzasadnieniem sporządzonym w terminie 14 dni od ogłoszenia stronom
postepowania, pouczając je o sposobie i terminie odwołania.
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2. W terminie 14 dni od doręczenia stronie orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej przysługuje prawo
wniesienia odwołania do organu II instancji za pośrednictwem Komisji Dyscyplinarnej.
3. Jeżeli w terminie określonym w pkt 1 niniejszego paragrafu strona nie złoży odwołania, orzeczenie
jest prawomocne.
4. Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej uznaje się jako doręczone jeśli zostało wysłane na adres
korespondencyjny bądź adres email wskazany w deklaracji członka Klubu Hokeja Podwodnego
Aquarius.
§ 39
Po rozpatrzeniu odwołania właściwy organ II instancji ogłasza orzeczenie, którym zmienia lub
utrzymuje w mocy orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej i doręcza je wraz z uzasadnieniem
sporządzonym w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia stronom postepowania.
ROZDZIAŁ VI. MAJĄTEK I DOCHODY STOWARZYSZENIA
§ 40
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią składki członkowskie, środki finansowe nieruchomości i
ruchomości nabyte przez Stowarzyszenie w toku jego działalności.
2. Środki majątkowe Stowarzyszenia mogą pochodzić z:
a. subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów.
b. przychodów z majątku ruchowego, nieruchomości i praw majątkowych, a także w formie
odsetek od środków Stowarzyszenia zdeponowanych na rachunkach bankowych w walucie
polskiej lub obcej.
c. innych wpływów w tym także z ofiarności publicznej
3. W majątku Stowarzyszenia można wyodrębnić fundusze Stowarzyszenia, określić ich
przeznaczenie i zasady zarządu.
§ 41
1. Środki posiadane i pozyskiwane przez Stowarzyszenie mogą być wykorzystywane na realizację
celów statutowych.
2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i innych zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich form działania Stowarzyszenia o ile darczyńca lub spadkobierca nie zastrzegł inaczej.
§ 42
Stowarzyszenie może zlecać prowadzenie swoich spraw majątkowych i realizacje bieżącej działalności
wraz z dysponowaniem majątkiem Stowarzyszenia w zakresie wyznaczonym przez Zarząd, osobom
fizycznym lub prawnym.
ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 43
1. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd ulega rozwiązaniu.
3. Do likwidatora stosują się odpowiednie postanowienia Statutu o Zarządzie.
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§ 44
1. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia może być przeznaczony na:
a. cele realizacji podobnych do statutowych zadań Stowarzyszenia
b. zasilenie innych organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz
podobnych celów.
2. Przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji Stowarzyszenia określa Walne Zgromadzenie
Członków, zgodnie z postanowieniami pkt 1.
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