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Statut 

Stowarzyszenia Pływania i Terapii w Wodzie „Halliwick Polska” 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Pływania i Terapii w Wodzie „Halliwick 

Polska””, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.  

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „Stowarzyszenie „Halliwick Polska””. 

 

§ 2 

 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami 

kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

 

§ 3 

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków. 

 

§ 4 

 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru sądowego. Powołane 

jest na czas nieokreślony. 

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 

swoich działań może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym 

podmiotom. 

3. Za rok obrotowy przyjmuje się rok kalendarzowy. 

 

§ 5 

 

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami 

pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach 

pełnej autonomii. 

 

§ 6 

 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności 

gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony 

do podziału między jego członków. 

2. O podjęciu działalności gospodarczej, jej przedmiocie oraz zakończeniu decyduje Zarząd 

Stowarzyszenia w formie uchwały. 

 

§ 7 

 

Stowarzyszenie posiada prawo używania znaku, oznak i pieczęci wg wzorów i zasad ustalonych 

przez Zarząd. 
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Rozdział II 

Cele i sposoby ich realizacji 

 

§ 8 

 

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności publicznej w zakresie promocji nauki 

pływania i terapii w wodzie zgodnymi z ideami koncepcji Halliwick i innych pokrewnych podejść. 

 

§ 9 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) integrację środowiska osób związanych z nauką pływania i terapią w wodzie osób 

z niepełnosprawnościami, 

b) prowadzenie szkoleń z zakresu koncepcji Halliwick oraz dbanie o poziom merytorycznego 

przygotowania osób szkolonych, zgodnie ze standardami International Halliwick Association 

(Międzynarodowego Stowarzyszenia Halliwick). 

c) prowadzenie szkoleń z zakresu innych koncepcji i metod z zakresu nauki pływania i terapii 

w wodzie, 

d) organizację seminariów, konferencji i wykładów, 

e) działalność publicystyczną, wydawniczą i wystawienniczą 

f) prowadzenie i wspomaganie działalności edukacyjnej, badawczej i naukowej 

g) działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 

h) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

i) działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, 

j) organizowanie obozów i zgrupowań sportowych, turnusów terapeutyczno-sportowych, 

k) współpracę z innymi stowarzyszeniami, instytucjami państwowymi oraz organizacjami 

pozarządowymi w kraju i zagranicą, 

l) promocję wolontariatu. 

 

Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia 

 

§ 10 

 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a. członków zwyczajnych, 

b. członków wspierających, 

c. członków honorowych. 

 

§ 11 

 

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych. 

2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia 

zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.  

 

§ 12 

 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca 

pomoc finansową, rzeczową, organizacyjną lub merytoryczną w realizacji celów 

Stowarzyszenia. 
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2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego 

pełnomocnika. 

 

§ 13 

 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek 

Zarządu lub co najmniej 6 członków Stowarzyszenia. 

 

§ 14 

 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

a. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału 

w głosowaniach, 

b. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

c. korzystania z pomocy, opieki, poradnictwa, instruktażu i innych usług i świadczeń 

Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach w granicach jego statutowej działalności, 

d. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

e. zgłaszania propozycji uchwał i postulatów oraz wniosków co do działalności Stowarzyszenia, 

f. reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz w ramach promocji jego działalności, 

g. używania znaku Stowarzyszenia na określonych przez Zarząd zasadach. 

 

§ 15 

 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  

a. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

b. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, 

c. propagowania idei Stowarzyszenia, 

d. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków, 

e. regularnego opłacania składek członkowskich. 

 

§ 16 

 

1. 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.  

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd. Warunkiem 

rozpatrzenia wniosku o przyjęcie na członka zwyczajnego lub wspierającego jest złożenie 

deklaracji i opłacenie składki członkowskiej. Wnioski o przyjęcie można składać w czterech 

terminach: 

- do 31 marca 

- do 30 czerwca 

- do 30 września 

- do 31 grudnia 

Zarząd jest zobowiązany do rozpatrzenia deklaracji w czasie 2 miesięcy po każdym 

z wymienionych wyżej terminów. 

5. Zarząd może w uzasadnionych przypadkach odmówić przyjęcia na członka zwyczajnego lub 

wspierającego. W przypadku odmowy przyjęcia na członka zwyczajnego lub wspierającego 
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wpłacona opłata członkowska ulega zwrotowi w terminie 7 dni od momentu kiedy uchwała 

Zarządu o odmowie przyjęcia jest ostateczna. 

6. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia na członka służy odwołanie. Odwołanie od 

uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia na członka wnosi się do Walnego Zebrania Członków 

za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

uchwały. W przypadku, gdy Zarząd uzna, że odwołanie zasługuje w całości na 

uwzględnienie, Zarząd może wydać nową uchwałę, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną 

uchwałę; od nowej uchwały służy odwołanie. Zarząd rozpoznaje odwołania na najbliższym 

posiedzeniu Zarządu. W przypadku nie uwzględnienia odwołania przez Zarząd, odwołanie 

jest przekazywane na Walne Zebranie Członków. Uchwała przyjęta przez Walne Zebranie 

Członków jest ostateczna. 

7. Członkowie założyciele Stowarzyszenia stają się członkami Stowarzyszenia z dniem wpisania 

Stowarzyszenia do rejestru. 

 

§ 17 

 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a. dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce 

Zarządu, 

b. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

c. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 

d. wykluczenia przez Zarząd z powodu: 

- nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, 

przez okres przekraczający 12 miesięcy, 

- rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz 

Stowarzyszenia, 

- działań na szkodę Stowarzyszenia i godzących w jego dobre imię, 

- wykorzystywania członkostwa do celów promowania własnej działalności w sposób 

nieuzgodniony z Zarządem. 

2. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd 

umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. 

3. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. 

4. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej 

uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 18 

 

Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zebranie Członków. 

b. Zarząd. 

c. Komisja Rewizyjna. 

 

§ 19 

 

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu 

głosowania tajnego. 
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2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 

uzupełnienie ich 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. 

 

§ 20 

 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym 

terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze 

postanowienia statutu stanowią inaczej. 

 

§ 21 

 

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. 

 

Walne Zebranie Członków 

 

§ 22 

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co cztery lata, 

jako sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu 

i proponowanym porządku obrad co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania. 

Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie 

później niż na 30 dni od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. 

4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

a. z własnej inicjatywy, 

b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej, 

c. na pisemny wniosek co najmniej 10% ogólnej liczby członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty 

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

 

§ 23 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

b. uchwalanie zmian statutu, 

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 

d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

e. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 

i. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych 

władz Stowarzyszenia, 

j. ustalanie wysokości składek członkowskich, 

k. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji. 
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Zarząd 

 

§ 24 

 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 

Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, 

wiceprezesa i skarbnika. 

3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany 

wiceprezes lub wskazany członek Zarządu. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. Mogą odbywać się przy użyciu nowych technologii 

komunikacyjnych, np. telekonferencja. 

 

§ 25 

 

Do kompetencji Zarządu należy: 

a. kierowanie bieżącymi pracami Stowarzyszenia, 

b. zwoływanie Walnego Zebrania, 

c. realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 

d. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, 

e. ustalanie proponowanej wysokości składek członkowskich, 

f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, 

g. opracowanie i zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych Stowarzyszenia, niezastrzeżonych 

dla innych władz, 

h. ustalanie wzorów znaku, odznak i pieczęci Stowarzyszenia oraz zasad ich używania, 

i. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, 

j. zarządzanie majątkiem, planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia, 

k. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 26 

 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym 

posiedzeniu komisji. 

3. W razie ustąpienia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w okresie kadencji, obowiązki 

przejmuje członek Komisji Rewizyjnej, który pełni tę funkcję do najbliższego Walnego 

Zebrania Członków. 

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 

 

§ 27 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, 

b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, 

c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności 

Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia, 

d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi, 
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e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub odwołanie 

bezczynnego członka Zarządu, 

f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

 

§ 28 

 

1. Komisja Rewizyjna będąc organem kontrolnym, nadzorującym, kolegialnym nie podlega 

organom zarządzającym w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych organów wybieralnych 

Stowarzyszenia. 

3. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej. 

4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby: 

a. będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 4 jest nieważne. Wystąpienie 

okoliczności, o których mowa w ust. 4 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną 

rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy. 

 

Rozdział V 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

 

§ 29 

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe oraz 

zgromadzone środki pieniężne. 

2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są: 

a. składki członkowskie, 

b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, 

c. dotacje, subwencje, 

d. przychodów z działalności statutowej, 

e. środków otrzymanych od sponsorów, 

f. przychodów z ewentualnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie na 

podstawie odrębnych przepisów, 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd. 

 

§ 30 

 

1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz 

udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym 

prezesa Stowarzyszenia lub wiceprezesa. 

2. Stowarzyszenie w poszczególnych sprawach może być reprezentowane przez osoby 

upoważnione przez Zarząd na piśmie. 

3. Zarząd ustala zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Stowarzyszenia. 

4. Osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia nie może 

zaciągać zobowiązań, w których sama jest stroną. 
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§ 31 

 

Stowarzyszenie nie może: 

1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do 

jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 

pozostają w związku małżeńskim 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". 

2. Przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób 

bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli 

przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 

osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia. 

4. Nabywać na szczególnych zasadach towary lub usługi od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

5. Działalność odpłatna pożytku publicznego nie stanowi działalności gospodarczej. 

6. Wynagrodzenia w odniesieniu do owej działalności nie mogą być wyższe od tych jakie 

wynikają z kalkulacji odpowiednich kosztów tej działalności. 

7. Wynagrodzenia osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej 

działalności odpłatnej nie mogą przekraczać 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za rok poprzedni. 

 

Rozdział VI 

Sposób reprezentacji 

 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, 

uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym prezes lub wiceprezes. 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 32 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest uprawnione do podejmowania wiążących uchwał 

dotyczących wprowadzania zmian w statucie oraz rozwiązania Stowarzyszenia, jeśli obecnych jest 

co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania a w drugim terminie bez względu na 

liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. 

 

§ 33 

 

1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powoła 

komisję likwidacyjną, która zgodnie z przepisami prawa i uchwalonymi wytycznymi 

przeprowadzi likwidację. Funkcje członków komisji likwidacyjnej mogą pełnić członkowie 

Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wskazuje przeznaczenie 

majątku Stowarzyszenia pozostałego po pokryciu zobowiązań. 


