
STATUT
Klub Żeglarski „SZTAKSEL” 

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

§ 1

Stowarzyszenie  nosi  nazwę  –  Klub  Żeglarski  „SZTAKSEL”  w  skrócie:
K.Ż. „SZTAKSEL” i zwany dalej Klubem.

§ 2

Klub Żeglarski jest społeczną organizacją powołaną do rozwoju kultury fizycznej, rekreacji
ruchowej i profilaktyki zdrowotnej poprzez uprawianie żeglarstwa i innych sportów wodnych.

§ 3

Terenem działania Klubu jest obszar miasta i gminy Pełczyce, a siedzibą władz Klubu jest
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach przy ulicy Starogrodzkiej 12.

§ 4

Klub Żeglarski „SZTAKSEL” jako stowarzyszenie jest zarejestrowane  i z tego tytułu posiada
osobowość prawną.

§ 5

Działalność  Klubu  Żeglarskiego  „SZTAKSEL”  opiera  się  na  pracy  społecznej  ogółu
członków.

§ 6

Klub w chwili uzyskania osobowości prawnej:
1) staje się pełnoprawnym członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego i działała zgodnie

z jego statutem i uchwałami,
2)  używa bandery P.Z.Ż.
3)  używa godła, flagi i barwy Miasta i Gminy Pełczyce,
4)  używa pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych w zachowaniem obowiązujących w

tym zakresie przepisów zatwierdzonych przez właściwe organy.

1



ROZDZIAŁ II

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

Celem Klubu Żeglarskiego jest:
1. Popularyzacja i rozwój żeglarstwa amatorskiego.
2. Zrzeszenie osób uprawiających sport żeglarski.
3. Czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego i wychowawczego wśród

żeglarzy i działaczy.
4. Organizacja  zawodów, imprez  sportowych i  turystycznych  w zakresie  żeglarstwa i

sportów wodnych.
5. Stwarzanie warunków członkom Klubu i osobom trzecim w zakresie bezpieczeństwa

na wodzie.

§ 8

Reprezentowanie  interesów  członków  Klubu  Żeglarskiego  wobec  organów  władzy  i
administracji państwowych oraz innych organizacji i stowarzyszeń.

§ 9

Współdziałanie  z instytucjami  w realizacji  terenowego programu upowszechnienia kultury
fizycznej i aktywnego wypoczynku.

§ 10

Klub  Żeglarski  realizując  swoje  statutowe  zadania  może  współdziałać  z  różnymi
organizacjami i instytucjami.

§ 11

Klub Żeglarski opiera swoją działalność przede wszystkim na aktywności społecznej ogółu
członków.  Zasady  tej  nie  narusza  angażowanie  osób  fizycznych  do  wykonywania  prac
specjalistycznych.
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ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych

§ 13

Członkiem zwyczajnym Klubu może być:
1. Osoba  pełnoletnia  o  obywatelstwie  polskim,  która  złożyła  pisemną  deklarację

członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.
2. Osoba pełnoletnia innego państwa, która złożyła pisemną deklarację członkowską i

zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.
3. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 uczestniczenia w walnym zebraniu Klubu z głosem stanowiącym oraz wybierać i
być wybieranym do władz Klubu,

 wybierać  i  być  wybieranymi  na  delegatów  na  zebrania  Okręgowego  Związku
Żeglarskiego,

 zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Klubu,
 korzystać z obiektu, urządzeń, sprzętu sportowego Klubu na zasadach określonych

w Regulaminie Klubu,
 brać czynny udział we wszystkich formach działalności Klubu.

§ 14

4. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
 przestrzeganie postanowień statutu, regulaminu klubu oraz uchwał władz klubu,
 opłacanie  składek  członkowskich  klubu  i  innych  świadczeń  uchwalonych  na

Walnym Zebraniu Członków,
 czynny udział w pracach na rzecz Klubu,
 przejawienie troski o majątek klubu,
 propagowanie celów Klubu Żeglarskiego „SZTAKSEL”.

§ 15

1. Członkiem wspierającym Klubu może być osoba prawna, która popiera działalność
klubu  i  zdeklaruje  opłacanie  składek  członkowskich  lub  innych  zdeklarowanych
świadczeń.

2. Przyjęcie  w poczet członków wspierających Klubu następuje po złożeniu pisemnej
deklaracji i uchwale Zarządu Klubu.

3. Członkowie wspierający mają prawo:
 brać udział w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym,
 zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu,
 korzystać z uprawnień wynikających z działalności Klubu.
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4. Do obowiązków członków wspierających Klubu należy:
 propagowanie  i  popieranie  działalności  Klubu  w  granicach  celów  statutowych

Klubu,
 opłacanie składek członkowskich oraz wywiązywanie się z innych zadeklarowanych

świadczeń,
 przestrzeganie postanowień statutu.

§ 16

1. Członkiem honorowym może być  osoba szczególnie  zasłużona w urzeczywistnieni
celów statutowych Klubu.

2. Nadanie  godności  Członka  Honorowego  Klubu  następuje  na  podstawie  uchwały
Walnego Zebrania Członków Klubu.

3. Prawa i obowiązki takie same jak dla członków zwyczajnych.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE KLUBU ŻEGLARSKIEGO „SZTAKSEL”

§ 17

1. Władze Klubu to:
a) Walne Zebranie Członków Klubu
b) Zarząd Klubu
c) Komisja Rewizyjna
d) Komisja Dyscyplinarna – Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz trwa cztery lata.

§ 18

1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne  zebranie  Klubu  jest  prawomocne  w  przypadku  obecności  w  pierwszym

terminie,  co najmniej  ½ liczby uprawnionych do głosowania,  a w drugim terminie
podanym w zawiadomieniu bez względu na ilość uprawnionych członków.

4. Zwyczajne Walne Zebranie klubu zwoływane jest:
a) co dwa lata sprawozdawcze
b) co cztery lata sprawozdawczo-wyborcze.
5. Zwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd. O terminie, miejscu i

porządku zebrania zawiadamia członków nie później niż 14 dni przed datą zebrania.
6. Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Klubu  jest  zwoływane  przez  Zarząd  Klubu  na

wniosek:
a) uchwały Zarządu klubu
b) żądania-wniosku komisji rewizyjnej
c) wniosku  podpisanego  przez  co  najmniej  ½ ogólnej  liczby  członków  zwyczajnych

Klubu
d) uchwały Zarządu Okręgowego Związku Żeglarskiego.
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7. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie do 30 dni od
daty  zgłoszenia  uchwały,  żądania-wniosku  i  obraduje  nad  sprawami  dla  których
zostało zwołane.

8. W walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym:
 członkowie Klubu wspierający i honorowi,
 przedstawiciele władz wojewódzkich ZOZŻ
 osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b) dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu i Zarządu,
c) udzielenie lub odmówienie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi

na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d) wybór zarządu,  komisji  rewizyjnej,  komisji  dyscyplinarnej  – sąd koleżeński

oraz delegatów na Walne Zebranie GOZŻ,
e) uchwalenie statutu Klubu lub zamian w statucie,
f) podejmowanie  uchwał  w  sprawach  wniesionych  przez  zarząd,  komisję

rewizyjną oraz członków,
g) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji walnego zebrania,
h) podejmowanie uchwał o rozwiązywaniu klubu.

§ 20

Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych do glosowania.

§ 21

ZARZĄD KLUBU ŻEGLARSKIGO

1. Zarząd Klubu składa się od 4 do 6 osób wybranych przez Walne Zebranie.  Liczbę
osób Zarządu ustala Walne Zebranie.

2. Zarząd Klubu wybiera ze swojego grona:
a) prezesa 
b) komandora
c) sekretarza 
d) skarbnika.

3. Uchwały  Zarządu  Klubu  zapadają  zwykłą  większością  głosów.  Ważność  uchwały
wymaga obecności  co najmniej 2/3 składu.

4. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany gdy:
a) nie wykonuje przyjętych obowiązków,
b) działa niezgodnie ze statutem,
c) zawiódł zaufanie członków Klubu,
d) na wniosek zainteresowanego.
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§ 22

Zarząd może przyjąć do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie
nieprzekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu.

§ 23

Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
2. Informowanie członków Klubu na bieżąco o działalności Zarządu.
3. Wysłuchiwać i rozpatrywać opinie i wnioski członków.
4. Stwarzać warunki do pełnego udziału w pracach na rzecz Klubu wszystkim członkom.
5. Kierować całokształtem działalności Klubu.
6. Ustalanie  planów  działalności  na  podstawie  wytycznych  zawartych  w  uchwałach

Walnego Zebrania.
7. Ustalanie  regulaminów  i  innych  przepisów  dotyczących  wewnętrznej  działalności

Klubu.
8. Uchwalanie budżetów, przyjmowanie bilansów, zarządzanie majątkiem i funduszami.
9. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Klubu.
10. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
11. Rozpatrywanie sporów w obrębie Klubu.
12. Przyjmowanie i zwalnianie członków Klubu.
13. Podejmowanie  uchwał  w  sprawach  Klubu  nie  należących  do  właściwości  innych

władz.
14. Decydowanie w sprawach przedstawionych przez OZŻ i PZŻ.
15. Decydowanie  w  sprawach  przedstawionych  przez  Komisję  Rewizyjną,  Komisję

Dyscyplinarną w okresie między Walnymi Zebraniami.
16. Zwoływanie Walnych Zebrań Klubu.

§ 24

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

§ 25

Zarząd kieruje bieżącą pracę Klubu na okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.

§ 26

KOMISJA REWIZYJNA

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie i

wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące:
a) członkiem Zarządu Klubu,
b) związane z klubem umową o pracę.
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4. Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  mają  prawo  brać  udział  w  posiedzeniu  Zarządu
Klubu z głosem doradczym.

5. Komisja Rewizyjna Klubu działając kieruje się statutem Klubu, uchwalonym przez
siebie regulaminem oraz wytycznymi władz ZOZŻ.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Klubu należy:
1. Kontrola  całokształtu  działalności  statutowej  Klubu,  w  szczególności  gospodarki

finansowej.
2. Kontrola  opłacania  składek  członkowskich  i  innych  należności  zgodnie  z

regulaminami wewnętrznymi Klubu.
3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności i wnioskami

dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Przedstawienie Zarządowi wnioski w sprawi działalności Klubu.
5. Opracowuje regulamin i plan pracy Komisji Rewizyjnej.
6. Wydawanie  zaleceń  pokontrolnych  z  określeniem  terminu  i  sposobu  usunięcia

powstałych uchybień.
7. Występuje  do  Zarządu  o  zwołanie  nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  Klubu  w

przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem działań Klubu.

§ 28

1. Kontrola całokształtu działalności Klubu odbywa się co najmniej  raz w roku, a jej
wnioski przedstawia na zakończenie sezonu żeglarskiego.

§ 29

KOMISJA DYSCYPLINARNA – SĄD KOLEŻEŃSKI

1. Komisja  Dyscyplinarna  –  Sąd Koleżeński  skała  się  z  trzech  członków wybranych
przez  Walne  Zebranie  i  wybiera  spośród  siebie  przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Postanowienia § 26 ust. 2, 3, 4, 5 stosuje się odpowiednio.
3. Uchwały Komisji Dyscyplinarnej i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością

głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby Komisji.

§ 30

Do kompetencji Komisji Dyscyplinarnej należy:
1. Opracowanie  regulaminu  zasad  działania  Komisji  Dyscyplinarnej  –  Sądu

Koleżeńskiego.
2. Rozpatrywanie  i  rozstrzyganie  spraw  członków,  władz  Klubu  dotyczących

nieprzestrzegania przepisów dotyczących stopni żeglarskich, przepisów dotyczących
uprawiania  żeglugi,  statutu,  regulaminu  i  uchwał  Klubu  naruszających  zasady
współżycia społecznego i obyczaje.

3. Komisja Dyscyplinarna powiadamia Zarząd o rozpatrywanych sprawach i wnioskuje o
wyegzekwowanie nałożonych kar lub wyróżnień.

4. Tryb  i  zakres  działania  oraz  rodzaj  kar  i  wyróżnień  ustala  regulamin  opracowany
przez Komisję Dyscyplinarną Okręgowego Związku Żeglarskiego.
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5. Od  orzeczeń  Komisji  Dyscyplinarnej  służy  odwołanie  do  Komisji  Dyscyplinarnej
Okręgowego Związku Żeglarskiego w Gorzowie w terminie do 30-tu dni.

6. Uchwała Zarządu Wojewódzkiego o ukaraniu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU

§ 31

1. Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
a) wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
b) wpływy z działalności statutowej Klubu,
c) dotacji Urzędu Miasta i Gminy w Pełczycach,
d) dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy od osób fizycznych i prawnych.
3. Majątek Klubu określa coroczny spis z natury.

§ 32

Spis z natury zarządzania Zarządu Klubu i przeprowadza go raz w roku kalendarzowym na
zakończenie sezonu żeglarskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 33

Środki  funduszów,  o  których  mowa  w  §  31  p.2  przeznacza  się  na  finansowanie
upowszechniania kultury fizycznej poprzez:

a) utrzymanie, budowę oraz naprawę sprzętu żeglarskiego i przystani
b) szkolenie sportowe oraz organizację imprez sportowych i rekreacyjnych dla członków

klubu i ich rodzin,
c) zakup sprzętu żeglarskiego i środków konserwujących.

§ 34

Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  według  ogólnych  zasad
określonych w odrębnych przepisach.

§ 35

Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 36

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej oraz zarządzanie majątkiem odbywa się zgodnie
z obowiązującymi przepisami Ministerstwa Finansów.
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§ 37

Środki  funduszów  nie  wykorzystywane  w  danym  roku  kalendarzowym  przechodzą  na
następny rok.

§ 38

Decyzje dotyczące uszczuplenia majątku Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania.

§ 40

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych klubu oraz udzielenia
pełnomocnictwa wymagane jest współdziałanie i podpisy Prezesa oraz skarbnika lub innych
dwóch upoważnionych na piśmie członków Zarządu Klubu.

ROZDZIAŁ VI

UTRATA CZŁONKOSTWA, ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

§ 41

Członkostwo w Klubie wygasa na skutek:
1. Wystąpienia zgłoszenia przez członka na piśmie.
2. Skreślenie z członkostwa z powodu niepłacenia składek przez okres 2 lat.
3. Śmierć członka.
4. Wykluczenie przez Zarząd na wniosek Komisji Dyscyplinarnej.
5. Rozwiązanie Klubu.
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                                                                                 KLUB ŻEGLARSKI „SZTAKSEL”
                                                                                     ul. Starogrodzka 12, 73-260 Pełczyce

                                             
STATUT

 KLUB ŻEGLARSKI „SZTAKSEL”
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