
STATUT 
STOWARZYSZENIA SZKOŁA TAŃCA S-TEN

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

1.

1. Stowarzyszenie Szkoła Tańca S-TEN jest Stowarzyszeniem 
zrzeszającym członków i sympatyków tańca oraz sportów fitness, jak 
również propagujących sport wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „S-TEN”.

2.

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie:
Ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. O sporcie ( Dz. U. Z 2010r. Nr 127, poz. 
857 z pózn.  zm. ), Ustawy z dnia 7 kwietnia 1898r. - Prawo o 
Stowarzyszeniach ( Dz. U 2001r. Nr 679, poz. 855 z póz. zm. ), Ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 
2003r. Oraz Ustawy z dn. 22 stycznia 2010r. O zmianie ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych 
ustaw ( Dz. U. Nr 28, poz. 146), art. 23 oraz własnym statutem.

3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Darłowo i terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej.

4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Darłowo.

5.

1. Stowarzyszenie może być członkiem okręgowych i ogólnokrajowych 
oraz międzynarodowych organizacji i związków tanecznych oraz 
sportowych o podobnym profilu działania.

2. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych S-TEN może 
prowadzić również działalność poza granicami kraju na terenie innych 
państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.



6.

Stowarzyszenie może używać odznak i emblematów oraz pieczęci i 
znaczków własnych, a także godła i flagi Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7.

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

8.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o
celach niezarobkowych, swoją działalność opiera na pracy społecznej 
członków: do prowadzenia swych spraw zatrudnia pracowników. 
Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby 
nienależące do Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 2

Cel i środki działania

9.

Celem działalności Stowarzyszenia jest popularyzacja , rozwój i stałe 
podnoszenie poziomu tanecznego i kultury fizycznej, kształtowanie 
sportowej sylwetki poprzez taniec i fitness sportowy na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.

10.

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele nieodpłatnie, stosując różne formy
działania, a w szczególności:

a) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w 
środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie 
dogodnych warunków w tym zakresie , jako forma m.in. przeciwdziałania 
patologiom społecznym, 
b) organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
c) organizowanie imprez tanecznych, sportowych w formie zabaw i gier 
ruchowych w szkołach i innych placówkach na terenie Polski,
d) propagowanie zdrowego trybu życia, opartego na aktywności ruchowej



i prawidłowym sposobie odżywiania,
e) prowadzenie strony internetowej, zawierającej informacje o 
wydarzeniach dotyczących imprez sportowych i artystycznych, które były
udziałem Stowarzyszenia, 
f) prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych i wychowawczych 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
g) uczestnictwo z imprezach tanecznych/sportowych i kulturalnych 
organizowanych na terenie miasta Darłowa i w okolicach,
h) organizowanie i uczestnictwo w różnego rodzaju sekcjach i zespołach o
charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym i turystycznym,
i) prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, rekreacji i 
rehabilitacji ruchowej.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele odpłatnie, stosując różne formy 
działania, a w szczególności:

a) prowadzenie działalności w zakresie tańca, sportu i rekreacji ruchowej,
ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych i wychowawczych 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) planowanie i organizowanie zawodów tanecznych oraz fitness, 
połączonych z rekreacją ruchową o randze krajowej i międzynarodowej,
c) uczestnictwo w imprezach sportowych i kulturalnych, organizowanych 
na terenie miasta Darłowa i w okolicach,
d) organizowanie i uczestnictwo w różnego rodzaju sekcjach i zespołach o
charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym i turystycznym,
e) organizowanie i uczestnictwo w zlotach, festynach, turniejach, 
konkursach oraz innych masowych imprezach w sferze kultury fizycznej,
f) organizowanie i prowadzenie obozów sportowo-rekreacyjnych,
g) organizowanie konwencji tanecznych, fitness oraz inncyh 
przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji działalności 
statutowej,
h) prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, rekreacji i 
rehabilitacji ruchowej.

11.

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe, ze współdziałaniu z 
klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi, 
przedsiębiorcami, pozyskując środki finansowe i materialne dla realizacji 
swoich zadań statutowych.

ROZDZIAŁ 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki



12.

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Adeptów
3. Honorowych
4. Wspierających.

13.

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, 
które mają pełną zdolność do czynności prawnych, nie są pozbawione 
praw publicznych oraz złożą publiczną deklaracje oraz wpłacą wpisowe i 
zostaną przyjęci przez Zarząd do Stowarzyszenia.
2. Członkowie założyciele zostają automatycznie członkami z chwilą 
zarejestrowania.
3. Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą ich 
przedstawicieli ustawowych.
4. Wysokość wpisowego i składek członkowskich ustala Zarząd w drodze 
uchwały.

14.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia 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 Stowarzyszenia.
3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych 
przez Stowarzyszenie, na zasadach określonych w Regulaminie i 
pozytywnej weryfikacji przez Zarząd.
4. Reprezentowania Stowarzyszenia w zawodach i imprezach sportowych 
po uzgodnieniu tego faktu z Zarządem.
5. Korzystania z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach 
określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

15.

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:



1. Branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.
2. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz 
Stowarzyszenia.
3. Przyczynianie się swoim udziałem do realizacji zadań statutowych 
Stowarzyszenia.
4. Godne reprezentowanie Stowarzyszenia.
5. Dbanie o majątek Stowarzyszenia.
6. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Zarząd 
Stowarzyszenia.
7. Przestrzeganie zasad fair play.

16.

1. Członek honorowy nie posiada biernego ani czynnego prawa 
wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w 
statutowych władzach S-TEN, poza tym posiada wszystkie prawa członka 
zwyczajnego.
2. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie 
zasłużone dla Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek 
członkowskich i korzystania z praw przysługujących członkom 
zwyczajnym.
 

17.

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, 
które popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują pomoc materialno- 
finansową dla Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający mają prawo do :
a) Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych
Zebraniach Stowarzyszenia, mając jedynie głos doradczy. Nie posiadają 
czynnego i biernego prawa wyborczego.
b) Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia.

18.

1. Adeptami są osoby pełnoletnie i niepełnoletnie biorące udział w 
zajęciach szkoleniowych i zawodach sportowych prowadzonych przez S-
TEN.
2. Adepci niepełnoletni mogą uzyskać członkostwo w S-TEN oraz 
uczestniczyć w jej działalności za pisemną zgodą swoich przedstawicieli 
ustawowych lub opiekunów.
3. Adepci mają prawo i obowiązki członków zwyczajnych z tym, że nie 
posiadają głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa 



wyborczego na Walnym Zebraniu Członków.

19.

Tryb nadawania członkostwa:
1. Kandydat na członka zwyczjnego składa Zarządowi pisemną deklarację
przystąpienia do Stowarzyszenia.
2. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się na mocy  uchwały Zarządu,
z dniem jej podjęcia. Uchwałę w sprawie nabycia członkostwa, Zarząd 
podejmuje w terminie 14 dni  od daty złożenia deklaracji.
3. Od uchwały Zarządu, odmawiającej przyjęcia w poczet członków 
Stowarzyszenia, przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania
Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji . Odwołanie 
składa się na piśmie w siedzibie Stowarzyszenia.
4. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
5. Członkostwo wspierającej nadaje Zarząd na wniosek kandydata.
6. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek 
Zarząd.

20.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:
 Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu, po 
uprzednim uregulowaniu zobowiązań odnośnie S-TEN.
 Śmierć członka.
 Skreślenie z listy członków na mocy Uchwały, podjętej w głosowaniu 
jawnym, większością 2/3 członków, w obecności co najmniej połowy 
członków Zarządu w przypadku :
a) umyślnego, rażącego naruszenia postanowień statutu
b) działania na szkodę Stowarzyszenia
c) nieopłacenia składek przez okres roku bez uzasadnienia 
d) nie brania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez 
okres 6 miesięcy.
4.  Rozwiązanie się Stowarzyszenia.

21.

Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie 
do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. 
Odwołanie składa się w formie pisemnej. Decyzja Walnego Zebrania jest 
ostateczna. 



ROZDZIAŁ 4 

Władze Stowarzyszenia

22.

Władzami Stowarzyszenia są :
 Walne Zebranie Członków,
 Zarząd,
 Komisja Rewizyjna,

23.

 Walne  Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 Walne Zebranie Członków mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. 

24.

 Kadencja władz jest bezterminowa i kończy się z chwilą odwołania 
przez Walne Zebranie Członków.
 Wybór władz następuje w głosowaniu jawnym.

25.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykła większością 
głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

26.

Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia zwołane są 
przez Zarząd raz na rok.
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
 Uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej 
działalności Stowarzyszenia.
 Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej
 Uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu 
Stowarzyszenia. 
 Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 Nadawanie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia. 



 Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 Podejmowanie uchwał o zmianie statutu, uszczupleniu majątku i 
rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 Rozpatrywaniu  i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady 
Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

2. O formie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia 
Zarząd zawiadamia członków tydzień przed zebraniem w formie ustnej.
3. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym 
terminie przy obecności ½ członków uprawnionych do głosowania, a w 
drugim terminie zwołanym nie później niż 30 dni od dnia pierwszego, bez
względu na liczbę obecnych.
4. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem 
doradczym osoby osoby zaproszone przez Zarząd.
5. Walne Zebranie każdorazowo wybiera Prezydium w składzie dwóch 
osób, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
6. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący. Z obrad Walnego 
Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i 
Sekretarz.
7. Członkowie Prezydium odpowiadają za zgodność przebiegu obrad 
Walnego Zebrania z postanowieniami statutu.

27.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd 
Stowarzyszenia:
 z własnej inicjatywy, 
 na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 na wniosek 1/3 ogółu członków .
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w ciągu 
miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad 
sprawami, dla których zostało zwołane.
3. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
Stowarzyszenia mogą być wyłącznie sprawy, dla których zostało ono 
zwołane, chyba, że na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu jest obecnych 
¾  członków Stowarzyszenia i wyrażą zgodę rozpatrzenie spraw nie 
objętych porządkiem obrad.

28.

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się od 2 do 5 osób wybieranych przez
Walne Zebranie Stowarzyszenia, którzy spośród siebie wybierają Prezesa.
 2. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej 
jednak niż raz na 6 miesięcy.
 Do ważności uchwał niezbędna jest zgoda ½ członków Zarządu.



 Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku 
równej liczby głosów za i przeciw uchwale głos Prezesa ma charakter 
rozstrzygający.
 Członkowie zarządu OPP nie mogą być osobami skazanymi 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe.

29.

Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą

działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności:

 Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego 
imieniu.
 Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
 Uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych.
 Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych. 
 Przyjmowanie i skreślanie członków oraz prowadzenie ich ewidencji. 
 Zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.
 Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia. 
 Rozstrzyganie sporów Stowarzyszenia. 

30.

Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach 
lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych 
obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł 
zaufanie członków Stowarzyszenia. 
  

31.

 Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności 
Stowarzyszenia.
 Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 4 członków wybieranych przez 
Walne Zebranie Stowarzyszenia.
 Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą  być zarówno członkami 
Zarządu. 
 Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:



a) Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej 
finansowej Stowarzyszenia.

b) Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień
w działalności, określenie terminów ich usunięcia.
c) Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym 
Zebraniu Stowarzyszenia oraz stawianie wniosków o udzielenie lub 
odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi. 
d) Składanie zastrzeżeń co do projektowanych ustaw, postanowień i 
przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują 
one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia.
e) Wystąpienie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
Stowarzyszenia, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu 
w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź 
istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.
 Członkowie Komisji Rewizyjnej :
a) Nie mogą być  członkami organu zarządzającego ani pozostawać z 
nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
b) Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
c) Mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot 
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

32.

Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony we czynnościach lub 
odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa 
niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków 
Stowarzyszenia. 

33.

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej- 
władzom tym przysługuje 
prawo dokooptowania nowych członków spośród członków 
Stowarzyszenia. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć ½ 
członków pochodzących z wyborów 

ROZDZIAŁ 5 



Wyróżnienia i kary 

34.

 Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia są wyróżnienia i 
nagrody 
 Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin 
uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia. 

35.

 W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Stowarzyszenia – 
Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia następujących kar. 
a) upomnienie,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres 6 miesięcy,
d) wykluczenie,
 Od uchwały Zarządu  o ukaraniu, członkowi Stowarzyszenia 
przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w 
terminie 30 dni.
 Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia o ukaraniu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 6 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

36.

 Na majątek i fundusz Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie,
b) dotacje budżetowe,
c) fundusze pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności 
publicznej,
d) dochody z własnej działalności gospodarczej 
e) inne wpływy uzyskane z działalności statutowej
f) z odpłatnej działalności pożytku publicznego

 Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem 
organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub 
pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz 
pracownicy organizacji pozostają w zawiązku małżeńskim, we wspólnym 



pożyciu 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”.
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, 
członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych 
niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to 
następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia 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.
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów , w których uczestniczą 
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich 
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po 
cenach wyższych niż rynkowe.

  Cały dochód osiągany w toku działalności Stowarzyszenia 
przeznaczony zostanie działalność statutową.

37.

Do składania oświadczeń woli w imieniu S-TEN,  w tym w sprawach 
majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających 
łącznie bądź Prezes Zarządu działający samodzielnie.

ROZDZIAŁ 7 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

38 .

Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania 
Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co 
najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały 
Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy 
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
  Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa typ likwidacji oraz 
cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.
 Po zakończeniu likwidacji, likwidator składa organowi ewidencyjnemu 
wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z ewidencji Krajowego Rejestru 
Sądowego 



 

 


