STATUT
JACHT KLUBU „AZOTY” PUŁAWY
Tekst jednolity uchwalony na Walnym Zebraniu w dniu 11 kwietnia 2010 roku.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

2.
3.
4.
5.
6.

§1
Jacht Klub „Azoty” Puławy, zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem kultury fizycznej,
działającym na rzecz popularyzacji żeglarstwa jako formy aktywnego wypoczynku oraz
kształtowania prawidłowych postaw i cech charakteru młodzieży.
Klub działa na zasadach określonych w Statucie oraz w Ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
Klub jest członkiem Lubelskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego zachowując całkowitą
niezależność i samorządność.
Klub posiada osobowość prawną.
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą Klubu jest miasto
Puławy.
Klub podlega nadzorowi właściwego organu administracji państwowej.
§2

1. Barwami Klubu są kolory biały i niebieski.
2. Klub używa:
1) proporca klubowego,
2) odznak organizacyjnych,
3) pieczęci,
- według wzorów zatwierdzonych uchwałą Walnego Zebrania Członków Klubu/Zarządu.

Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA KLUBU
§3
Celem Klubu jest:
1) działanie na rzecz popularyzacji sportów wodnych, a w szczególności żeglarstwa jako
dyscypliny sportowej oraz propagowanie turystyki wodnej jako formy aktywnego
wypoczynku,
2) propagowanie kultury fizycznej wśród osób dorosłych, młodzieży oraz osób
niepełnosprawnych,
3) wychowywanie młodzieży w duchu koleżeństwa, odpowiedzialności i samodzielności,
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4) utrwalanie znajomości narodowej tradycji morskiej oraz krzewienie zasad etyki żeglarskiej,
5) działanie na rzecz zapobiegania i minimalizacji skutków powodzi i innych zagrożeń.
§4
Cele określone w § 3 Klub realizuje poprzez:
1) organizowanie szkoleń na podstawowe stopnie żeglarskie i motorowodne,
2) organizowanie obozów żeglarskich dla młodzieży szkolnej,
3) organizowanie zbiorowych rejsów turystyczno – wypoczynkowych i rejsów stażowych po
wodach śródlądowych,
4) organizowanie rejsów turystycznych i szkoleniowych po wodach morskich,
5) utworzenie Ośrodka Żeglarskiego stanowiącego bazę materialną dla statutowej działalności
Klubu i zarządzanie tym Ośrodkiem,
6) gromadzenie i nadzór nad eksploatacją sprzętu pływającego,
7) udostępnianie członkom Klubu sprzętu dla potrzeb indywidualnego uprawiania żeglarstwa,
8) udzielanie wszelkiej pomocy przy budowie, remontach i konserwacji sprzętu pływającego
stanowiącego prywatną własność członków Klubu, na zasadach określonych regulaminem
Klubu,
9) współpraca i działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
10) współpraca ze sztabami kryzysowymi,
11) udział w akcjach ratowniczych.

1.
2.
3.
4.

§5
Klub prowadzi podstawową działalność statutową głównie w oparciu o społeczną pracę swoich
członków.
Celem pozyskania środków finansowych niezbędnych dla wypełniania wszystkich zadań
określonych w § 4, Klub może prowadzić działalność gospodarczą.
Dla prowadzenia działalności statutowej Zarząd może powołać wyodrębnione sekcje:
szkoleniową, techniczną, żeglarstwa morskiego lub inne, według niezbędnych potrzeb.
Dla wypełniania wszystkich zadań statutowych Zarząd może zatrudniać pracowników.

Rozdział III
WŁADZE KLUBU
§6
Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków Klubu, zwane dalej Walnym Zebraniem,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
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§7
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
2. W Walnym Zebraniu mogą brać udział wszyscy członkowie Klubu.
3. Walne Zebranie może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
§8
1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd jeden raz w roku.
2. Informacje o miejscu, terminie i porządku każdego Walnego Zebrania podaje Zarząd do
wiadomości wszystkich członków co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego
Zebrania.
§9
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zebrania,
2) na wniosek samego Zarządu Klubu,
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) na pisemny wniosek co najmniej 20% członków Klubu uprawnionych do głosowania.
2. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu winno zawierać informację na czyj wniosek i
w jakiej sprawie jest ono zwołane.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie załatwia tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

§ 10
Walne Zebranie prowadzi Przewodniczący wybrany przez to Zebranie.
Do ważności Walnego Zebrania niezbędna jest obecność przynajmniej połowy członków Klubu
uprawnionych do głosowania tj. członków niezalegających z opłatą składek członkowskich w
chwili otwarcia Walnego Zebrania.
Walne Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków.
Uchwały na Walnym Zebraniu są podejmowane zwykłą większością głosów członków
uprawnionych do głosowania, w trybie głosowania jawnego. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy, na
wniosek Zarządu Klubu lub członka Klubu, Walne Zebranie może zadecydować o przyjęciu
tajnego głosowania.
Wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu tajnym, według regulaminu wyborów,
uchwalonego przez Walne Zebranie.
Uchwały w sprawach zmiany statutu, rozwiązania lub likwidacji Klubu, wymagają większości 2/3
głosów członków uprawnionych do głosowania przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby
członków uprawnionych do głosowania.
Z obrad Walnego Zebrania spisuje się protokół podpisany przez Przewodniczącego i Protokolanta.
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Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium
Zarządowi,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego budżetu oraz programu działania Klubu,
3) podejmowanie uchwał określających cele i sposoby działania Klubu,
4) uchwalanie statutu Klubu oraz wszelkich zmian w obowiązującym Statucie,
5) wybór władz Klubu,
6) podejmowanie decyzji w sprawach zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości
wchodzących w skład majątku Klubu,
7) rozstrzyganie wniosków w innych sprawach dotyczących dysponowania majątkiem Klubu,
które nie leżą w kompetencji Zarządu,
8) rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu,
9) nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego Klubu,
10) rozwiązanie Klubu i jego likwidacja,
11) decydowanie we wszystkich sprawach, które nie leżą w kompetencji innych organów Klubu.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

§ 12
Zarząd jest najwyższą władzą Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami.
Zarząd składa się z 5 do 9 członków, wybranych przez Walne Zebranie na okres 4 lat.
Zarząd wybiera spośród siebie:
1) Komandora,
2) Vice Komandora,
3) Sekretarza,
4) Skarbnika.
Zarząd winien ukonstytuować się najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów.
W razie ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu w czasie kadencji, Zarząd ma prawo
dokooptować do swego grona nowych członków, którzy będą pełnić funkcje w Zarządzie do
najbliższego Walnego Zebrania.
Uzupełnienie składu Zarządu w drodze kooptacji nie może przekroczyć 1/3 składu osobowego.

§ 13
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu.
2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Komandor lub Vice Komandor.
3. Posiedzenia Zarządu są ważne przy obecności przynajmniej połowy jego członków,
4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów
i podlegają ogłoszeniu. Ogłoszenie uchwał następuje poprzez ich wywieszenie w siedzibie Klubu
i zamieszczenie ich treści na Klubowej stronie internetowej.
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5. Kierownicy sekcji oraz inne osoby nie będące członkami Zarządu mogą uczestniczyć w
posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
6. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Komandor lub Vice Komandor
i członek Zarządu sporządzający protokół.

§ 14
1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) organizowanie i kierowanie całokształtem działalności Klubu, uwzględniając Statut i uchwały
Walnego Zebrania,
2) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) zarządzanie majątkiem i środkami finansowymi Klubu,
4) ustalanie wysokości składek, ulg i zwolnień od składek,
5) składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu z działalności Klubu,
6) opracowywanie planów działalności Klubu,
7) opracowywanie projektów rocznych budżetu i realizacja zatwierdzonego budżetu,
8) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu pracowników Klubu,
9) nadawanie oraz pozbawianie członkostwa Klubu,
10) podejmowanie decyzji o zawieszeniu w prawach członka Klubu,
11) przygotowywanie i zwoływanie Walnego Zebrania,
12) rozstrzyganie sporów między członkami Klubu.
2. Dla ważności oświadczeń składanych przez Zarząd w imieniu Klubu na zewnątrz, w wyniku
których nabywane są prawa bądź zaciągane są zobowiązania, zarówno majątkowe jak i
niemajątkowe, wymagane jest współdziałanie Komandora oraz jednej osoby spośród:
Vice Komandora, Sekretarza lub Skarbnika.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 15
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu, odrębnym od innych władz Klubu i nie
podlega im w zakresie wykonywania czynności kontrolnych.
Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz 1 do 3
członków, wybranych przez Walne Zebranie na okres 4 lat.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów wykonawczych
Klubu.
Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu w dowolnym czasie, nie
rzadziej jednak niż jeden raz w roku.
Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności przed Walnym Zebraniem.
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Rozdział IV
CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.
§ 16
Wyróżnia się trzy kategorie członków Klubu:
1) członkowie zwyczajni,
2) członkowie wspierający,
3) członkowie honorowi.
§ 17
1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każdy obywatel polski lub obywatel innego kraju, który
zgłosił chęć przystąpienia do Klubu w formie pisemnej deklaracji i zostanie przyjęty uchwałą
Zarządu.
2. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia nowego członka, Zarząd decyduje na najbliższym posiedzeniu
a o podjętej decyzji niezwłocznie zawiadamia zainteresowanego. Od decyzji odmownej w sprawie
przyjęcia do Klubu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania.
3. Osoba która nie ukończyła 18 lat, może zostać członkiem Klubu za zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych.
§ 18
1. Członkiem wspierającym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wyraziła chęć wspierania działalności
Klubu przez:
1) opłacanie składki członkowskiej,
2) aktywne popieranie działalności Klubu,
3) pomoc organizacyjną, materialną lub finansową.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia członka wspierającego podejmuje Zarząd, na podstawie pisemnej
deklaracji.
§ 19
1. Członkiem honorowym Klubu może zostać każda osoba, która położyła wybitne zasługi dla dobra
Klubu.
2. Członkowie honorowi korzystają ze wszystkich uprawnień statutowych nie mając obowiązku
opłacania składek członkowskich.
§ 20
1. Członek zwyczajny Klubu ma prawo:
1) czynnie uczestniczyć w Walnych Zebraniach,
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2) brać udział w głosowaniach nad uchwałami Walnego Zebrania z głosem stanowiącym, o ile w
momencie otwarcia Walnego Zebrania nie zalega z opłatą składek członkowskich,
3) wybierać i być wybieranym do władz Klubu (czynne i bierne prawo wyborcze), o ile w
momencie otwarcia Walnego Zebrania nie zalega z opłatą składek członkowskich,
4) korzystać ze sprzętu będącego własnością oraz w dyspozycji Klubu z zachowaniem
stosownych regulaminów,
5) posługiwać się barwami i znakami Klubu, o których mowa w § 2, ust.2.
2. Członek zwyczajny, który ukończył 16 rok życia ale nie ukończył 18 roku życia może brać udział
w głosowaniach nad uchwałami Walnego Zebrania oraz w wyborach władz Klubu, nie posiada
jednak biernego prawa wyborczego tj. nie może być wybierany do władz Klubu.
3. Członek zwyczajny, który nie ukończył 16 roku życia a także każdy inny członek zwyczajny, który
w momencie otwarcia Walnego Zebrania zalega z opłatą składek członkowskich może być
uczestnikiem Walnego Zebrania jedynie z głosem doradczym, nie posiada czynnego ani biernego
prawa wyborczego i nie może głosować nad uchwałami Walnego Zebrania.
§ 21
1. Członek Klubu ma obowiązek brania czynnego udziału w działalności i pracach Klubu, a w
szczególności powinien:
1) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał Walnego Zebrania i Zarządu,
2) wspierać własną pracą działalność Klubu,
3) regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez władze Klubu,
4) przestrzegać zasad etyki i etykiety żeglarskiej.
2. Członkowie Klubu ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na skutek
nieprawidłowej eksploatacji powierzonego mienia, wynikające z niedbalstwa i nieprzestrzegania
zasad dobrej praktyki żeglarskiej.
3. Sposób wyceny wartości powstałej szkody oraz termin i sposób jej naprawienia określają stosowne
regulaminy korzystania z mienia stanowiącego własność Klubu. W przypadkach nie objętych
regulaminami decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd.
§ 22
1. Członek wspierający uczestniczy w Walnych Zebraniach osobiście lub poprzez swojego
przedstawiciela.
2. Członek wspierający może brać udział w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym, nie posiada
jednak czynnego ani biernego prawa wyborczego.
§ 23
Członek honorowy ma wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego bez konieczności opłacania
składek członkowskich ani wykonywania innych prac na rzecz Klubu
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§ 24
1. Za wzorową postawę i wyniki w pracy, członek Klubu może otrzymać:
1) dyplom uznania,
2) nagrodę rzeczową,
3) godność honorowego członka Klubu.
2. Wyróżnienia dyplomem uznania i nagrody rzeczowe przyznaje Zarząd. Decyzje o przyznaniu
nagród Zarząd ogłasza na najbliższym Walnym Zebraniu.
3. Godność honorowego członka Klubu nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

1.

2.
3.

4.

§ 25
Za naruszanie postanowień Statutu oraz obowiązujących regulaminów Zarząd może nakładać na
członków Klubu następujące kary:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenie w prawach członka,
4) skreślenie z listy członków,
5) wykluczenie z Klubu.
Skreślenie z listy członków może nastąpić na mocy uchwały Zarządu w związku z zaleganiem z
opłatą składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 24 miesiące,
Wykluczenie z Klubu może nastąpić na mocy uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów z
powodu:
1) prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, pozbawiającego członka Klubu praw
publicznych,
2) popełnienia przez członka Klubu czynu niegodnego żeglarza i obywatela.
Od uchwały Zarządu w sprawie zawieszenia w prawach członka, skreślenia z listy członków lub
wykluczenia z Klubu członkowi przysługuje prawo odwołana do Walnego Zebrania. Odwołanie
wnosi się za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia członkowi uchwały o
zawieszeniu w prawach członka lub o wykluczeniu z Klubu i w terminie 30 dni od podjęcia
uchwały o skreśleniu z listy członków. Odwołanie rozpoznaje się na najbliższym Walnym
Zebraniu.
§ 26

Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia z Klubu zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
2) skreślenia z listy członków,
3) wykluczenia,
4) śmierci członka Klubu.
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Rozdział IV
MAJĄTEK KLUBU

§ 27
1. Majątek Klubu składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszów.
2. Majątek Klubu powstaje:
1) ze składek członków zwyczajnych i członków wspierających,
2) z wpływów z działalności statutowej,
3) z dochodów z działalności gospodarczej,
4) z darowizn, spadków i zapisów,
5) ze sprzedaży i innych dochodów z majątku własnego,
6) z wpłat z ofiarności publicznej.
3. Wysokość składek członkowskich na następny rok kalendarzowy oraz termin ich płatności ustala
corocznie Zarządu, w terminie do końca miesiąca listopada roku poprzedniego.
§ 28
1. Dochody Klubu przeznaczone są w całości na realizację celów statutowych i nie mogą być
przeznaczone do podziału między członków Klubu.
2. Rachunkowość Klubu prowadzona jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o
rachunkowości.
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Rozdział V
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

§ 29
1. Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej większością
2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby członków uprawnionych do głosowania,
2. Wniosek o zmianę statutu nie może być wnioskiem nagłym, lecz musi wpłynąć do Zarządu
najpóźniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.

1.

2.

3.
4.

§ 30
Likwidacja Klubu może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zebrania, powziętej
większością 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
Wniosek o likwidację nie może być wnioskiem nagłym, lecz musi wpłynąć do Zarządu najpóźniej
na jeden miesiąc przed terminem Walnego Zebrania i musi być umieszczony w porządku
dziennym.
Przy uchwale Walnego Zebrania o likwidacji, winna być powzięta uchwała o przeznaczeniu
majątku Klubu.
Uchwała o przeznaczeniu majątku wymaga zatwierdzenia przez organ rejestrowy.

Protokolant

Przewodniczący
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