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Wersja zmian:  .....................
Materiał bazowy/wyjściowy: 
 
Kolor czerwony oznacza proponowane zmiany. 
Tekst dodany jest podkreślony
 

Zestawienie proponowanych zmian:

1) ujednolicenie pisowni Yacht Club OPTY
2) § 4 ust. 2 (dostosowanie do zmien

możliwości wypłaty wynagrodzenia za pe
3) § 10 wprowadzenie i opisanie 

kandydackiego (także § 11, 12
4) § 17 ustanowienie czterol
5) § 18 korekta sposobu zmiany składu przez w
6) § 20 ust. 6 pkt. 3 korekta omyłki pisarskiej;
7) § 22 ust. 1 zmiana opisu 
8) § 24 dostosowanie do zmiany 
9) § 36 dostosowanie repre

, ul. Leonida Teligi 2  

 
 
 
 

rojekt zmian w Statucie Yacht Club OPTY
ateriał do dyskusji w trakcie Sejmiku Klubu zaplanowanego na 24.03.2019 r.

..................... tekst z posiedzenia Zarządu z 05.03.2019 r.
Materiał bazowy/wyjściowy:  . aktualny Statut z 22.03.2015 r. zgłoszony do KRS

Kolor czerwony oznacza proponowane zmiany.  
podkreślony / tekst usuwany z dokumentu jest przekreślony

Zestawienie proponowanych zmian: 

Yacht Club OPTY (m. innymi § 1 ust. 1); 
stosowanie do zmienionej Ustawy o stowarzyszeniach

ści wypłaty wynagrodzenia za pełnienie funkcji w zarządzie.
i opisanie nowego statusu członka kandydata i rocznego 

§ 11, 12, 13, 15); 
§ 17 ustanowienie czteroletniej kadencji dla wszystkich władz; 

a sposobu zmiany składu przez władze Klubu; 
t. 3 korekta omyłki pisarskiej; 

opisu składu Zarządu; 
§ 24 dostosowanie do zmiany § 4 ust. 2; 
§ 36 dostosowanie reprezentacji do zmienionego opisu składu Zarządu
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rojekt zmian w Statucie Yacht Club OPTY 
ateriał do dyskusji w trakcie Sejmiku Klubu zaplanowanego na 24.03.2019 r. 

tekst z posiedzenia Zarządu z 05.03.2019 r. 
aktualny Statut z 22.03.2015 r. zgłoszony do KRS 

przekreślony. 

ionej Ustawy o stowarzyszeniach) – brak 
nienie funkcji w zarządzie. 

ka kandydata i rocznego stażu 

arządu; 
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10) . 

Stowarzyszenia 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 

 
1. Stowarzyszenie Yacht Club OPTY
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 

 
1. Klub prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej 
2. Siedzibą Klubu jest Gmina 
 

 
Klub działa zgodnie z porządkiem prawnym określonym w ustawach
 

1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej 
spraw może zatrudniać pracowników.

1.2.Członkowie zarządu za wykonywanie czynności w zwią
pobierają wynagrodzenia. 

 
 

 
1. Klubowi przysługuje prawo używania: 

1) logotypu Klubu, 
2) proporca Klubowego, 
3) pieczęci Klubu, 
4) odznaki Klubu, 
5) przyjętych powszechnie ubiorów żeglarskich. 

2. Wzory logotypu, proporca, 
niniejszego Statutu. 

 

 
1. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub 

podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji o których mowa w 

decyduje Sejmik Klubu większością co najmniej 
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Statut 
Stowarzyszenia Yacht Club OPTY. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

§ 1. 

Yacht Club OPTY zwane dalej Klubem, posiada osobowość prawną
azwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

§ 2. 

Klub prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej 
Gmina Chełm Śląski.  

§ 3. 

porządkiem prawnym określonym w ustawach. 

§ 4. 
 

ziałalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych 
że zatrudniać pracowników.  

za wykonywanie czynności w związku z pełnioną funkcją nie 
 

§ 5. 

przysługuje prawo używania:  

 

przyjętych powszechnie ubiorów żeglarskich.  
proporca, pieczęci i odznaki Klubu stanowią załącznik nr 1 do 

§ 6. 

może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub 
podobnym profilu działania. 

rganizacji o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich
większością co najmniej ⅔ głosów uprawnionych do
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zwane dalej Klubem, posiada osobowość prawną. 

Klub prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

członków. Do prowadzenia swych 

zku z pełnioną funkcją nie 

stanowią załącznik nr 1 do 

może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub 

ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, 
uprawnionych do głosowania. 
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II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA.
 

 
Celem działania Klubu jest: 

1) popularyzacja żeglarstwa
2) rozwój żeglarstwa wyczynowego,
3) podnoszenie bezpieczeństwa uprawiania sportów wodnych i turystyki żeglarskiej, 
4) wymiana doświadczeń w zakresie żeglarstwa
5) patriotyczne wychowanie młodzieży 

i morskich, 
6) pomoc w uprawianiu żeglarstwa żeglarzom niepełnosprawnym i 

 

 
Powyższe cele Klub będzie osiągał, między innymi, p

1) upowszechnianie praktycznej wiedzy żeglarskiej i znaczenia naszych wód 
śródlądowych i morskich,

2) organizowanie rejsów żeglarskich po wodach śródlądowych i morskich w kraju i
granicą, 

3) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi  
w kraju i zagranicą, 

4) organizowanie kursów, wykładów, warsztatów, obozów oraz prezentacji 
ze wszystkich dziedzin wiedzy żeglarskiej i

5) zakup i budowę łodzi żaglowyc
6) uprawianie sportu żeglar
7) uczestniczenie w regatach organizowanych przez inne kluby i organizacje żeglarskie 

w kraju i za granicą, 
8) zakładanie i utrzymywani
9) organizowanie wszelkiego rodzaju regat żeglarskich
10) organizowanie imprez kulturalnych i i
11) utrzymywanie klubowej 
12) prowadzenia działalności gospodarczej 

• 30.12.Z .... produkcja łodzi wycieczkowych i
• 33.15.Z .... naprawa i konserwacja statków i łodzi;
• 41.10.Z .... roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej 

i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
• 42.91.Z .... roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
• 43.1 .......... rozbiórka i 
• 55.20.Z .... obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwa

terowania;
• 56.10.A .... restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
• 56.21.Z .... przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(catering)
• 56.29.Z .... pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
• 58.12.Z .... wydawanie wykazów oraz list;
• 58.11.Z .... wydawanie książek;
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CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA. 

§ 7. 

żeglarstwa jako formy turystyki i rekreacji, 
rozwój żeglarstwa wyczynowego, 
podnoszenie bezpieczeństwa uprawiania sportów wodnych i turystyki żeglarskiej, 

doświadczeń w zakresie żeglarstwa, 
ychowanie młodzieży poprzez promowanie zwyczajów żeglarskich 

aniu żeglarstwa żeglarzom niepełnosprawnym i ich 

§ 8. 

osiągał, między innymi, poprzez:  
praktycznej wiedzy żeglarskiej i znaczenia naszych wód 

morskich, 
organizowanie rejsów żeglarskich po wodach śródlądowych i morskich w kraju i

nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi  organizacjami i

organizowanie kursów, wykładów, warsztatów, obozów oraz prezentacji 
wszystkich dziedzin wiedzy żeglarskiej i turystycznej, 

łodzi żaglowych i innego sprzętu pływającego, 
uprawianie sportu żeglarskiego na wodach śródlądowych i morskich, 
uczestniczenie w regatach organizowanych przez inne kluby i organizacje żeglarskie 

i utrzymywanie przystani żeglarskich i lokali klubowych,
wszelkiego rodzaju regat żeglarskich, 

rganizowanie imprez kulturalnych i innych form życia towarzyskiego
klubowej biblioteki żeglarskiej, 

rowadzenia działalności gospodarczej w następującym zakresie: 
produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych; 
naprawa i konserwacja statków i łodzi; 
roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej 

wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; 
roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę; 
obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwa
terowania; 
restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 
przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 
(catering); 
pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 
wydawanie wykazów oraz list; 
wydawanie książek; 
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podnoszenie bezpieczeństwa uprawiania sportów wodnych i turystyki żeglarskiej,  

zwyczajów żeglarskich 

ich integracja. 

praktycznej wiedzy żeglarskiej i znaczenia naszych wód 

organizowanie rejsów żeglarskich po wodach śródlądowych i morskich w kraju i za 

organizacjami i klubami 

organizowanie kursów, wykładów, warsztatów, obozów oraz prezentacji 

skiego na wodach śródlądowych i morskich,  
uczestniczenie w regatach organizowanych przez inne kluby i organizacje żeglarskie 

owych, 

nnych form życia towarzyskiego, 

roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej 

roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej; 

obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwa-

przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 
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• 64.99.Z .... pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasy
fikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

• 66.19.Z .... pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem 
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

• 66.30.Z .... działalność związana z zarządzaniem funduszami;
• 68.10.Z .... kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
• 68.20.Z .... wynajem i zarządzan
• 68.32.Z .... zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
• 70.22.Z .... pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania;
• 71.12.Z .... działalność w zakresie inżynierii i związane 
• 73.12.A .... pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w radio i
• 73.12.b ..... pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych;
• 73.12.c ..... pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe

elektronicznych 
• 73.12.d ..... pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe 

w pozostałych mediach;
• 77.21.Z .... wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
• 77.33.Z .... wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, 

komputery;
• 77.34.Z .... wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego;
• 77.39.Z .... wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
• 82.99.Z .... pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalnoś

gospodarczej gdzie indziej nie
• 85.51.Z .... pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych 

i rekreacyjnych;
• 85.59 ........ pozostałe formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane;
• 85.60.Z .... działalność wspomagająca edukację;
• 93.1 .......... działalność 
• 93.11.Z .... działalność obiektów sportowych;
• 93.12.Z .... działalność klubów sportowych;
• 93.13.Z .... działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
• 93.19.Z .... pozostała działalność związana ze sportem;
• 93.29.Z .... pozostała działalność rozryw
• 96.09.Z .... pozostała działal
z której dochód służy realizacji celów statutowych
podziału pomiędzy członków.

 

 
1. Dla prowadzenia swojej działalności 
2. Działalność ośrodków ż

Regulamin ośrodka żeglarskiego nie może ograniczać 
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pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasy
fikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem 
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 
działalność związana z zarządzaniem funduszami; 
kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierża
zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

zarządzania; 
działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w radio i
pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 
drukowanych; 
pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe
elektronicznych (Internet); 
pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe 

pozostałych mediach; 
wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, 
komputery; 
wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego; 
wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; 
pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalnoś
gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana; 
pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych 

rekreacyjnych; 
pozostałe formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane;
działalność wspomagająca edukację; 
działalność związana ze sportem; 
działalność obiektów sportowych; 
działalność klubów sportowych; 
działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
pozostała działalność związana ze sportem; 
pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyf

służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczo
między członków. 

§ 9. 

Dla prowadzenia swojej działalności Klub powołuje ośrodki żeglarskie
żeglarskich uregulowana jest wewnętrznymi regulaminami. 

eglarskiego nie może ograniczać uprawnień człon
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pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasy-
fikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 
pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem 

 
ie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 

zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; 
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

z nią doradztwo techniczne; 
pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; 
pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach 

pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe 

wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 
wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając 

wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 

pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych 

pozostałe formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane; 

działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 

sklasyfikowana, 
i nie może być przeznaczony do 

powołuje ośrodki żeglarskie. 
eglarskich uregulowana jest wewnętrznymi regulaminami. 

członków Klubu. 
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III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.
 

 
Członkowie Klubu dzielą się na: 

1) członków kandydatów
1)2) członków zwyczajnych
2)3) członków wspierających,
3)4) członków honorowych.

 
1. Członkiem kandydatem mogą zostać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, oraz małoletnie w wieku 16
lat, które akceptują statut Klubu
składkę członkowską oraz z
kandydatów Klubu na roczny 

2. Członkiem zwyczajnym mogą zostać 
osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw 
publicznych, oraz małoletnie w wieku 16
posiadają patent żeglarski wydany przez Polski Związek Żeglarski
przed upływem stażu kandydackiego 
wniosek zostanie przez Zarząd Klubu 

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 
wspieraniem działalności Klubu, która zadeklarowała 
rzeczową. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.

4. Członków zwyczajnych i
Zarząd Klubu. 

5. Członkiem Honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, kt
zasługi dla rozwoju żeglarstwa lub dla dobra Klubu. Honorowe członkostwo nadaje 
Sejmik Klubu na wniosek Zarządu Klubu.

6. Zarząd Klubu, w drodze uchwały, określi wzory deklaracji i wniosku, o których mowa 
odpowiednio w ust. 1 i 2. 

7. Zarząd Klubu, w drodze uchwały, może w uzasadnionych przypadkach zmienić długość 
rocznego stażu kandydackiego, o którym mowa w ust. 1

 
1. Członek kandydat, członek 

1) wybierania i bycia wybieranym do władz Klubu
2) korzystania ze wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych w uchwalonych 

przez Zarząd Klubu regulaminach,
3) uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach Klubu,
4) noszenia odznaki Klubowej i ubrania żeglarskiego,
5) zaskarżania, w ciągu 30 dni od opublikowa

Sejmiku Klubu uchwały Zarządu Klubu o
Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z

6) wypowiadania się w sprawach Klubu.

ul. Leonida Teligi 2   

ONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI. 

§ 10. 

dzielą się na:  
członków kandydatów 

zwyczajnych, 
członków wspierających, 
członków honorowych. 

 
§ 11. 

mogą zostać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, oraz małoletnie w wieku 16
lat, które akceptują statut Klubu, złożą pisemną deklarację członkowską, ui
kładkę członkowską oraz zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu w poczet członków 

na roczny staż kandydacki. 
Członkiem zwyczajnym mogą zostać po roku członkowstwa członkowie kandydaci
osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw 
publicznych, oraz małoletnie w wieku 16–18 lat, które akceptują statut Klubu i 
posiadają patent żeglarski wydany przez Polski Związek Żeglarski i na co najmniej 30

u kandydackiego złożą odpowiedni wniosek do Zarządu Klubu
przez Zarząd Klubu przyjęty. 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 
wspieraniem działalności Klubu, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub 
rzeczową. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.

zwyczajnych i wspierających przyjmuje, na podstawie pis

Członkiem Honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, która położyła szczególne 
zasługi dla rozwoju żeglarstwa lub dla dobra Klubu. Honorowe członkostwo nadaje 
Sejmik Klubu na wniosek Zarządu Klubu. 
Zarząd Klubu, w drodze uchwały, określi wzory deklaracji i wniosku, o których mowa 

 
ąd Klubu, w drodze uchwały, może w uzasadnionych przypadkach zmienić długość 

kandydackiego, o którym mowa w ust. 1 
 

§ 12. 

kandydat, członek zwyczajny i członek honorowy ma prawo do: 
wybierania i bycia wybieranym do władz Klubu, 

a ze wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych w uchwalonych 
przez Zarząd Klubu regulaminach, 
uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach Klubu, 
noszenia odznaki Klubowej i ubrania żeglarskiego, 
zaskarżania, w ciągu 30 dni od opublikowania w zwyczajowo przyjęty sposób, do 
Sejmiku Klubu uchwały Zarządu Klubu o skreśleniu z listy członków i
Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Klubu, 
wypowiadania się w sprawach Klubu. 
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mogą zostać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, oraz małoletnie w wieku 16–18 

pisemną deklarację członkowską, uiszczą roczną 
przez Zarząd Klubu w poczet członków 

członkowie kandydaci, 
osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw 

18 lat, które akceptują statut Klubu i którzy 
i na co najmniej 30 dni 

wniosek do Zarządu Klubu — a 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 
na jego rzecz pomoc finansową lub 

rzeczową. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela. 
przyjmuje, na podstawie pisemnej deklaracji, 

óra położyła szczególne 
zasługi dla rozwoju żeglarstwa lub dla dobra Klubu. Honorowe członkostwo nadaje 

Zarząd Klubu, w drodze uchwały, określi wzory deklaracji i wniosku, o których mowa 

ąd Klubu, w drodze uchwały, może w uzasadnionych przypadkach zmienić długość 

ma prawo do:  

a ze wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych w uchwalonych 

nia w zwyczajowo przyjęty sposób, do 
skreśleniu z listy członków i orzeczenia 
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2. Ponadto członek zwyczajny i honorowy ma prawo do
władz Klubu oraz do prawa udziału, z głosem decydującym, w Sejmikach Klubu. 
 

 
1. Członek kandydat, członek

1) stałego podnoszenia umiejętności żeglarskich
2) dbałości o bezpieczeństwo 

z członków Klubu uprawia żeglarstwo na własną odpowiedzialność
3) przestrzegania etyki, etykiety żeglarskiej

społecznego; 
4) przestrzegania statutu i innych uchwał 
5) chronienia własności Klubu
6) płacenia składek i wnoszenia innych opłat zgodnie z zasadami określonymi przez 

władze Klubu w regulaminach wewnętrz
2. Członek kandydat i członek 

uczestniczenia w pracach na rzecz Klubu, między innymi poprzez odpracowanie godzin, 
na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

 

 
1. Członek wspierający posiada prawa określone w 

prawa wyborczego. 
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych 

świadczeń oraz przestrzegania statutu i 
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 

 
1. Członkostwo Klubu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do 
Klubu, 

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego 

składek lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy, 
4) wykluczenia z Klubu

stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, 
uchwał  i regulaminów, zasad etyki i etykiety żeglarskiej, 
społecznego, 

5) wykluczenia z Klubu 
karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych

6) skreślenia członka kandydata przed upływem sta
7) nieprzyjęcia członka kandydata 

kandydackiego. 
2. W przypadkach określonym w § 1

a w przypadkach określonych w 
3. Członkowie, którzy zostali skreśleni

mogą być ponownie przyję
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Ponadto członek zwyczajny i honorowy ma prawo do wybierania i bycia wybieranym do 
oraz do prawa udziału, z głosem decydującym, w Sejmikach Klubu. 

§ 13. 

łonek zwyczajny i członek honorowy zobowiązany jest do:
zenia umiejętności żeglarskich; 

dbałości o bezpieczeństwo własne i innych osób, pamiętając o tym, że każdy 
członków Klubu uprawia żeglarstwo na własną odpowiedzialność

etykiety żeglarskiej i powszechnie przyjętych

i innych uchwał władz Klubu; 
Klubu jako wspólnego dobra, 

płacenia składek i wnoszenia innych opłat zgodnie z zasadami określonymi przez 
władze Klubu w regulaminach wewnętrznych z zastrzeżeniem § 14 ust. 3.

kandydat i członek zwyczajny ponadto jest zobowiązany jest
pracach na rzecz Klubu, między innymi poprzez odpracowanie godzin, 

określonych przez Zarząd Klubu. 

§ 14. 

Członek wspierający posiada prawa określone w § 12 z wyjątkiem czynnego i biernego 

Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych 
świadczeń oraz przestrzegania statutu i innych uchwał władz Klubu. 
Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 15. 

ustaje na skutek: 
dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na 

śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego 
składek lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy, 

Klubu na skutek orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w
stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, 

regulaminów, zasad etyki i etykiety żeglarskiej, 

z Klubu prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego, orzekającego 
karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych, 
skreślenia członka kandydata przed upływem stażu kandydackiego.

członka kandydata w poczet członków zwyczajnych 

reślonym w § 15 ust. 1 pkt. 2),  i 3), 6) i 7) orzeka Zarząd 
przypadkach określonych w § 15 ust. 1 pkt. 4) i 5) Sąd Koleżeński.

Członkowie, którzy zostali skreśleni z listy członków Klubu lub wykluczeni z Klubu 
ęci po upływie 6 miesięcy od ustania członkowstwa. 
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ycia wybieranym do 
oraz do prawa udziału, z głosem decydującym, w Sejmikach Klubu.  

zobowiązany jest do: 

b, pamiętając o tym, że każdy 
członków Klubu uprawia żeglarstwo na własną odpowiedzialność; 

ie przyjętych norm współżycia 

płacenia składek i wnoszenia innych opłat zgodnie z zasadami określonymi przez 
nych z zastrzeżeniem § 14 ust. 3. 

 jest do aktywnego 
pracach na rzecz Klubu, między innymi poprzez odpracowanie godzin, 

z wyjątkiem czynnego i biernego 

Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych 

Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich. 

, zgłoszonej na piśmie Zarządowi 

śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 
skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą 
składek lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,  

rzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku 
stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, 

regulaminów, zasad etyki i etykiety żeglarskiej, zasad współżycia 

sądu powszechnego, orzekającego 

żu kandydackiego. 
w poczet członków zwyczajnych po upływie stażu 

orzeka Zarząd Klubu, 
. 

z listy członków Klubu lub wykluczeni z Klubu 
po upływie 6 miesięcy od ustania członkowstwa.  
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IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA.
 

 
Władzami Klubu są:  

1) Sejmik Klubu, 
2) Zarząd Klubu, 
3) Komisja Rewizyjna, 
4) Sąd Koleżeński. 

 

 
1. Kadencja wszystkich władz 

najbliższy Zwyczajny Sprawozdawczo
Klubu trwa 4 lata, a Komisji Rewizyjnej i Sądu K
odpowiednich władz kończy się w dniu najbliższego Zwyczajnego Sprawozdawczo
Wyborczego Sejmiku Klubu.

2. Uchwały władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą 
większością głosów, przy obecności 
przepisy szczegółowe Statutu nie stanowią inaczej. Zebrani mogą uchwalić
głosowanie będzie przeprowadzone w sposób tajny

 

 
1. W przypadku gdy członek władz Klubu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy uchyla się bez 

należytego usprawiedliwienia od wypełniania swoich obowiązków może być przez 
władzę wykluczony z jej składu.

2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz 
kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu. Liczba d
członków nie może przekroczyć 

3. W przypadku ustąpienia lub śmierci Komandora Klubu kadencja zarządu kończy się 
w dniu najbliższego Sejmiku Klubu.

1. Członek władz Klubu może być pr
wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie z Statutem, podejmuje działania 
sprzeczne z interesem Klubu oraz jego członków.

2. Uchwałę o wykluczeniu członka ze składu władzy Klubu podejmuje się zwykłą 
większością głosów. 

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie 
kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu. Liczba dokooptowanych
członków nie może przekroczyć połowy liczby członków pochodzących z wyboru.

4. W przypadku ustąpienia lub śmierci Komandora Klubu kadencja zarządu kończy się
dniu najbliższego Sejmiku Klubu

 

Sejmik Klubu. 
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA. 

§ 16. 

§ 17. 

Kadencja wszystkich władz Klubu trwa 4 lata i kończy się w dniu, w którym obraduje 
Sprawozdawczo-Wyborczy Sejmiku Klubu. 

Klubu trwa 4 lata, a Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego —
odpowiednich władz kończy się w dniu najbliższego Zwyczajnego Sprawozdawczo
Wyborczego Sejmiku Klubu. 
Uchwały władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą 
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych, o ile 
przepisy szczegółowe Statutu nie stanowią inaczej. Zebrani mogą uchwalić
głosowanie będzie przeprowadzone w sposób tajny. 

§ 18. 

W przypadku gdy członek władz Klubu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy uchyla się bez 
należytego usprawiedliwienia od wypełniania swoich obowiązków może być przez 
władzę wykluczony z jej składu. 
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz 
kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu. Liczba d
członków nie może przekroczyć połowy liczby członków pochodzących z wyboru. 
W przypadku ustąpienia lub śmierci Komandora Klubu kadencja zarządu kończy się 

dniu najbliższego Sejmiku Klubu. 
Członek władz Klubu może być przez władzę wykluczony z jej składu jeżeli nie 
wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie z Statutem, podejmuje działania 
sprzeczne z interesem Klubu oraz jego członków. 
Uchwałę o wykluczeniu członka ze składu władzy Klubu podejmuje się zwykłą 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie 
kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu. Liczba dokooptowanych
członków nie może przekroczyć połowy liczby członków pochodzących z wyboru.
W przypadku ustąpienia lub śmierci Komandora Klubu kadencja zarządu kończy się
dniu najbliższego Sejmiku Klubu 

§ 19. 
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lubu trwa 4 lata i kończy się w dniu, w którym obraduje 
Wyborczy Sejmiku Klubu. Kadencja Zarządu 

— 3 lata. Kadencja 
odpowiednich władz kończy się w dniu najbliższego Zwyczajnego Sprawozdawczo-

Uchwały władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą 
połowy liczby uprawnionych, o ile 

przepisy szczegółowe Statutu nie stanowią inaczej. Zebrani mogą uchwalić, że 

W przypadku gdy członek władz Klubu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy uchyla się bez 
należytego usprawiedliwienia od wypełniania swoich obowiązków może być przez 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie 
kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu. Liczba dokooptowanych 

liczby członków pochodzących z wyboru.  
W przypadku ustąpienia lub śmierci Komandora Klubu kadencja zarządu kończy się 

zez władzę wykluczony z jej składu jeżeli nie 
wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie z Statutem, podejmuje działania 

Uchwałę o wykluczeniu członka ze składu władzy Klubu podejmuje się zwykłą 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie 
kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu. Liczba dokooptowanych 
członków nie może przekroczyć połowy liczby członków pochodzących z wyboru. 
W przypadku ustąpienia lub śmierci Komandora Klubu kadencja zarządu kończy się w 
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1. Najwyższą władzą Klubu jest 
2. W Sejmiku Klubu biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym 
2) z głosem doradczym – 

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków 
przed terminem Sejmiku Klubu

4.  Uchwały Sejmiku Klubu zapadają przy 
1) w pierwszym terminie 
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu

pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do 
 

 
1. Sejmik Klubu może obradować jako zwyczajny lub nadzwyczajny. 
2. Zwyczajny Sejmik Klubu odbywa się
3. W latach, w których upływa kadencja odpowiedniej władzy 

obraduje jako zwyczajny sprawozdawczo
jako zwyczajny sprawozdawczy Sejmik Klubu.

4. Sejmik Klubu obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajny Sejmik Klubu może być zwołany w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach i obraduje jedynie nad sprawami, dla których został zwołany.
6. Nadzwyczajny Sejmik Klubu zwołuje Zarząd Klubu:

1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek co najmniej 
4) w razie ustąpienia lub śmierci Komandora Klubu. 

7. W przypadkach określonych w ust. 6 pkt. 2, 3 i 4 Nadzwyczajny Sejmik Klubu 
nie później niż w ciągu 30 dni od daty zaistnienia przesłanki jego zwołania.
 

  
Do kompetencji Sejmiku Klubu

1) uchwalanie statutu i jego zmian
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawoz
3) udzielanie absolutorium
4) wybór i odwołanie Komandora 
5) wybór i odwołanie na wniosek Komandora Klubu z

jawnym, 
6) wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej,
7) wybór i odwołanie Sądu Koleżeńskiego,
8) rozpatrywanie odwołań od
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów z

władze i uchylanie tych uchwał,
10) podejmowanie uchwał o przyna
11) nadawanie godności członka honorowego,
12) zaciągania zobowiązań i podejmowanie decyzji o

majątkowych o wartości powyżej 50 tysięcy złotych
13) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu 
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jest Sejmik Klubu i jest on walnym zebraniem ogółu członków.
biorą udział:  

z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,  
 pozostali członkowie i zaproszeni goście.  

O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków na 
Klubu w zwyczajowo przyjęty sposób.  
zapadają przy obecności: 

w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 17 ust. 2, 
w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od 

bez względu na liczbę osób uprawnionych do 

§ 20. 

Sejmik Klubu może obradować jako zwyczajny lub nadzwyczajny.  
Zwyczajny Sejmik Klubu odbywa się raz w roku, nie później niż 30 czerwca.

, w których upływa kadencja odpowiedniej władzy zwycza
obraduje jako zwyczajny sprawozdawczo-wyborczy Sejmik Klubu a w pozostałych latach 

prawozdawczy Sejmik Klubu. 
bu obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

Nadzwyczajny Sejmik Klubu może być zwołany w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach i obraduje jedynie nad sprawami, dla których został zwołany.
Nadzwyczajny Sejmik Klubu zwołuje Zarząd Klubu: 

na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
co najmniej 1/5 części członków ⅓  Klubu, 

w razie ustąpienia lub śmierci Komandora Klubu.  
W przypadkach określonych w ust. 6 pkt. 2, 3 i 4 Nadzwyczajny Sejmik Klubu 
nie później niż w ciągu 30 dni od daty zaistnienia przesłanki jego zwołania.

§ 21. 

Klubu należy:  
nie statutu i jego zmiana, 

ozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu, 
absolutorium członkom ustępującego zarządu Klubu, 

Komandora Klubu, 
na wniosek Komandora Klubu zarządu Klubu

Komisji Rewizyjnej, 
Sądu Koleżeńskiego, 

ań od uchwał Zarządu Klubu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
ozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków 

i uchylanie tych uchwał, 
odejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji, 
adawanie godności członka honorowego, 

zobowiązań i podejmowanie decyzji o nabyciu lub zby
majątkowych o wartości powyżej 50 tysięcy złotych, 

odejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu. 
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i jest on walnym zebraniem ogółu członków. 

na co najmniej 14 dni 

 
30 minut później od 

bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 

raz w roku, nie później niż 30 czerwca. 
zwyczajny Sejmik Klubu 
bu a w pozostałych latach 

bu obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 
Nadzwyczajny Sejmik Klubu może być zwołany w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach i obraduje jedynie nad sprawami, dla których został zwołany. 

W przypadkach określonych w ust. 6 pkt. 2, 3 i 4 Nadzwyczajny Sejmik Klubu zbiera się 
nie później niż w ciągu 30 dni od daty zaistnienia przesłanki jego zwołania. 

Klubu w głosowaniu 

oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, 
głoszonych przez członków Klubu lub jego 

lub zbyciu składników 
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Zarząd Klubu. 
 

 
1. Zarząd Klubu składa się z 

Wicekomandorów, Sekretarz
2. Nowo wybrany Zarząd Klubu

1) przyjmuje Regulamin pracy zarządu określający sposób jego funkcjonowania oraz 
podział zadań dla poszczególnych członków Zarządu w terminie 14 dni 

2) dokonuje protokolarnego przejęcia spraw i majątku 
wyboru. 

3. Zarząd Klubu ma prawo dodatkowo tworzyć 
oraz określać ich zakres działania
Klubu. Członków komisji powołuje Zarząd 

4. Zebrania Zarządu Klubu zwołuje Komandor Klubu 
wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od zgłoszenia tego wniosku.

5. Za swoją działalność Zarząd Kl
 

 
Do zakresu działania Zarządu 

1) kierowanie bieżącą działalnością Klubu, zgodnie z uchwałami Sejmiku Klubu,
2) zarządzanie funduszami i majątkiem 
3) ustalanie budżetu na rok następny,
4) organizowanie i nadzorow
5) ustalanie wysokości składe
6) wnioskowanie o nadanie 
7) zwoływanie Sejmiku Klubu
8) zwoływanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Nadzwyczajnego Sejmiku 

w terminie 30 dni od zgłoszenia 
9) przygotowanie sprawozdań i wniosków dla 
10) reprezentowanie Klubu
11) uchwalanie regulaminów wewnętrznych, 
12) podejmowanie decyzji 

 

 
Czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych przez Klub wykonuje Komandor 
Klubu. 
Czynności z zakresu prawa pracy wobec Komandora Klubu wykonuje
Komisji Rewizyjnej. 
 

Komisja Rewizyjna. 
 

 
1. Komisja Rewizyjna wybierana jest 

ul. Leonida Teligi 2   

§ 22. 

składa się z 5–9 członków, w tym Komandora Klubu
, Sekretarza i Skarbnika. 

Klubu: 
przyjmuje Regulamin pracy zarządu określający sposób jego funkcjonowania oraz 
podział zadań dla poszczególnych członków Zarządu w terminie 14 dni 

okonuje protokolarnego przejęcia spraw i majątku Klubu w terminie 30 dni

ma prawo dodatkowo tworzyć komisje problemowe, powoływać ich szefów
oraz określać ich zakres działania. Szefowie komisji biorą udział w zebraniach Zarządu 

omisji powołuje Zarząd Klubu na wniosek jej szefa.
zwołuje Komandor Klubu nie rzadziej niż 4 razy w

wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od zgłoszenia tego wniosku.
działalność Zarząd Klubu ponosi odpowiedzialność przed Sejmikiem Klubu.

§ 23. 

Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:  
kierowanie bieżącą działalnością Klubu, zgodnie z uchwałami Sejmiku Klubu,

e funduszami i majątkiem Klubu, 
budżetu na rok następny, 

rganizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej, 
stalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat, 

nadanie godności członka honorowego Klubu, 
Klubu, 

zwoływanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Nadzwyczajnego Sejmiku 
terminie 30 dni od zgłoszenia tego wniosku,  

rzygotowanie sprawozdań i wniosków dla Sejmiku Klubu, 
u na zewnątrz, 

uchwalanie regulaminów wewnętrznych,  
 w sprawach niezastrzeżonych dla innych władz Klubu.

§ 24. 

Czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych przez Klub wykonuje Komandor 

z zakresu prawa pracy wobec Komandora Klubu wykonuje

§ 25. 

wybierana jest przez Sejmik Klubu. 
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Klubu, oraz dwóch 

przyjmuje Regulamin pracy zarządu określający sposób jego funkcjonowania oraz 
podział zadań dla poszczególnych członków Zarządu w terminie 14 dni od wyboru,  

w terminie 30 dni od 

powoływać ich szefów 
omisji biorą udział w zebraniach Zarządu 

zefa. 
niż 4 razy w roku oraz na 

wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od zgłoszenia tego wniosku. 
ubu ponosi odpowiedzialność przed Sejmikiem Klubu. 

kierowanie bieżącą działalnością Klubu, zgodnie z uchwałami Sejmiku Klubu, 

zwoływanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Nadzwyczajnego Sejmiku Klubu 

w sprawach niezastrzeżonych dla innych władz Klubu. 

Czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych przez Klub wykonuje Komandor 

z zakresu prawa pracy wobec Komandora Klubu wykonuje przewodniczący 
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2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodnicząc
 

 
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie całokształtu 
2) występowanie do Zarządu 

kontroli, 
3) żądanie zwołania posiedzenia Zarządu Klubu 

w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd 
obowiązków, 

4) zwołanie Sejmiku Klubu
trybie ustalonym statutem,

5) składanie sprawozdań ze swej działalności 
6) składanie wniosków 

ustępującemu Zarządowi 
 

 
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają

w posiedzeniach Zarządu Klubu
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą 

Klubu. 
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie 
4. Komisja Rewizyjna winna przeprowadzić w ciągu kadencji przynajmniej dwie kontrole 

całokształtu gospodarki finansowej.
 

Sąd Koleżeński. 
 

 
1. Sąd Koleżeński składa się z 

ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą 

władzach Klubu. 
 

 
1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej 

przewodniczącego Sądu K
2. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości 

z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do 
 

 
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy: 

1) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków 
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Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego.

§ 26. 

ania Komisji Rewizyjnej należy: 
całokształtu działalności Klubu, 

ystępowanie do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z przepro

posiedzenia Zarządu Klubu i/lub Nadzwyczajnego Sejmiku Klubu 
razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Klubu 

Klubu, w razie nie zwołania go przez Zarząd Klubu
trybie ustalonym statutem, 
kładanie sprawozdań ze swej działalności Sejmikowi Klubu, 
kładanie wniosków do Sejmiku Klubu w przedmiocie udzielenia absolutorium 

arządowi Klubu. 

§ 27. 

łonkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem 
Klubu.  

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w

Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. 
Komisja Rewizyjna winna przeprowadzić w ciągu kadencji przynajmniej dwie kontrole 

kształtu gospodarki finansowej. 

§ 28. 

Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu 
swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w innych 

§ 29. 

Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym pod przewodnictwem
Koleżeńskiego lub wiceprzewodniczącego sądu koleżeńskiego

Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości 
prawa do obrony, a także odwołania się do Sejmiku 

§ 30. 

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:  
ozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,
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. 

z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych 

Nadzwyczajnego Sejmiku Klubu 
 z jego statutowych 

Klubu w terminie lub 

lenia absolutorium 

prawo brać udział, z głosem doradczym, 

pełnić funkcji w innych władzach 

Komisja Rewizyjna winna przeprowadzić w ciągu kadencji przynajmniej dwie kontrole 

członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają 
swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

pełnić funkcji w innych 

pod przewodnictwem 
zącego sądu koleżeńskiego. 

Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, 
Sejmiku Klubu. 

postanowień statutu, 
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2) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami 
członkiem i Zarządem Klubu

3) składanie Sejmikowi Klubu 
 

 
Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

1) upomnienie, 
2) nagana, 
3) zawieszenie w prawach członkowskic
4) wykluczenie z Klubu. 

 

 
Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia 
doradczym w posiedzeniach Zarządu 
 

 
Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa 
 

V. MAJĄTEK I FUNDUSZE.
 

 
Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
 

 
Źródłami powstawania majątku 

1) składki członkowskie i inne opłaty określone w regulaminach wewnętrznych,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących 

w użytkowaniu Klubu, 
3) dotacje, 
4) darowizny, zapisy i spadki, 
5) wpływy z działalności statutowej,
6) wpływy z działalności gospodarczej.

 

 
1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 

majątkowych Klubu wymagan
Zarządu — w tym Komandora lub Wicekomandora
1) Komandora Klubu lub Wicekomandora.
2) Skarbnika lub innego członka Z

2. Dla ważności innych pism i
dwóch innych członków Zarządu 

 

ul. Leonida Teligi 2   

ozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a
arządem Klubu, 

Sejmikowi Klubu sprawozdań ze swojej działalności, 

§ 31. 

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne: 

w prawach członkowskich na okres od 6 do 12 miesięcy,
 

§ 32. 

Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia 
w posiedzeniach Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej. 

§ 33. 

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa jego regulamin 

MAJĄTEK I FUNDUSZE. 

§ 34. 

stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.  

§ 35. 

Źródłami powstawania majątku Klubu są: 
i inne opłaty określone w regulaminach wewnętrznych,

dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących 
użytkowaniu Klubu,  

darowizny, zapisy i spadki,  
wpływy z działalności statutowej, 
wpływy z działalności gospodarczej. 

§ 36. 

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 
wymagane jest złożenie podpisu przez dwóch 

w tym Komandora lub Wicekomandora.: 
lub Wicekomandora.  

Skarbnika lub innego członka Zarządu 
ism i dokumentów wymagany jest podpis Koma

ych członków Zarządu Klubu. 
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a także pomiędzy 

miesięcy, 

Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia z głosem 

regulamin własny.  

i inne opłaty określone w regulaminach wewnętrznych, 
dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących 

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 
członków Zarządu, 

Komandora Klubu lub 
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VI. ZMIANA STATUTU
 

 
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana mogą być przedmiotem 

wtedy, gdy sprawa ta została umieszczona w 
zawiadomienia o zwołaniu Sejmiku Klubu

2. Uchwała Sejmiku Klubu
głosów, przy obecności co najmniej poł

 

 
1. Rozwiązanie Klubu wymaga takiej samej procedury jak zmiana statutu, przy czym, 

uchwała winna być podjęta kwalifikowaną większością ¾ 
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu 
likwidacji oraz przeznaczenia majątku 

 
 
 
Chełm Śląski , 22.03.2015 24.03.2019 
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ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU. 

§ 37. 

ie statutu lub jego zmiana mogą być przedmiotem Sejmiku 
wtedy, gdy sprawa ta została umieszczona w proponowanym porządku obrad w treści 
zawiadomienia o zwołaniu Sejmiku Klubu. 

Klubu o zmianach statutu wymaga kwalifikowanej większości 
głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 38. 

wymaga takiej samej procedury jak zmiana statutu, przy czym, 
uchwała winna być podjęta kwalifikowaną większością ¾ głosów 
najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Sejmik Klubu określa sposób przeprowadzenia 
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu. 

24.03.2019 r.
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Sejmiku Klubu wyłącznie 
proponowanym porządku obrad w treści 

o zmianach statutu wymaga kwalifikowanej większości ⅔ 
onych do głosowania. 

wymaga takiej samej procedury jak zmiana statutu, przy czym, 
 przy obecności co 

określa sposób przeprowadzenia 
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Wzory logotypu, proporca, pieczęci i odznaki
 

1 ................. Wzór logotypu Klubu

 

2 ................. Wzór proporca Klubu

 
  

ul. Leonida Teligi 2   

do Statutu Stowarzyszenia Yacht Club 

proporca, pieczęci i odznaki Klubu. 

zór logotypu Klubu. 

 

Logotyp składa się z czarnej stylizowanej
sylwetki jachtu z wpisanym w kadłub słowami
„Yacht Club OPTYOpty Chełm Śląski”; Poniżej 
kadłuba umieszczono błękitną fale a
błękitny kontur wydętego wiatrem żagla.
 
Kolory logotypu : biały, czarny i 
(niebieskozielony wg CMYK: 100/0
 
Logo należy używać w kolorach możl
zbliżonych do podanych lub
monochromatycznej. 

Klubu. 

 

Trójkątny proporzec w kolorze 
z czarnym, pionowym, pasem o
równej 4/10 wysokości proporca
przy krótszej jego krawędzi.
o średnicy równej 6/10 wysokości proporca 
umieszczono logo Klubu. 
 
Proporzec jest przewidziany do wykonania 
w trzech rozmiarach: 

• dużym (wysokość h = 
• zwykłym (wysokość h = 3
• małym (wysokość h = 15

 
Przy wykonaniu proporca powinny być 
stosowane kolory: biały, czarny i 
(niebieskozielony wg CMYK: 100/0/0/0).
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Załącznik nr 1  
Stowarzyszenia Yacht Club OPTY„OPTY” z 24.03.2019 r. 

Logotyp składa się z czarnej stylizowanej 
wpisanym w kadłub słowami 

Chełm Śląski”; Poniżej 
błękitną fale a ponad nim 

kontur wydętego wiatrem żagla. 

: biały, czarny i błękitny 
(niebieskozielony wg CMYK: 100/0/0/0).  

Logo należy używać w kolorach możliwie 
zbliżonych do podanych lub w wersji 

Trójkątny proporzec w kolorze błękitnym, 
czarnym, pionowym, pasem o szerokości 

proporca umieszczonym 
. Na białym kole 

wysokości proporca 

idziany do wykonania 

wysokość h = 60 cm) 
wysokość h = 30 cm) 

wysokość h = 15 cm) 

Przy wykonaniu proporca powinny być 
stosowane kolory: biały, czarny i błękitny 
(niebieskozielony wg CMYK: 100/0/0/0). 
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3 ................. Wzór pieczęci Klubu

 

4 ................. Wzór odznaki Klubu
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Klubu. 

 

Pieczęć okrągła, o średnicy zewnętrznej 34 mm. 
 
W środku pieczęci umieszczone logo
a w otoku pomiędzy dwoma koncentrycznymi 
okręgami napis: YACHT CLUB OPTY CHEŁM 
ŚLĄSKI. 

odznaki Klubu. 

 

Odznaka przedstawia logo Klubu otoczone 
wzdłuż konturów dodatkowa 
wykonana z żółtego metalu a 
pomiędzy liniami są wypełnione emalią koloru 
granatowego. 
 
Rozmiar odznaki to ok. 20 × 20 mm. 
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Pieczęć okrągła, o średnicy zewnętrznej 34 mm.  

W środku pieczęci umieszczone logo Klubu, 
otoku pomiędzy dwoma koncentrycznymi 

okręgami napis: YACHT CLUB OPTY CHEŁM 

Odznaka przedstawia logo Klubu otoczone 
wzdłuż konturów dodatkowa cienką linią. Jest 
wykonana z żółtego metalu a przestrzenie 

ypełnione emalią koloru 

Rozmiar odznaki to ok. 20 × 20 mm.  


