STATUT
ZBĄSZYŃSKIEGO KLUBU ŻEGLARSKIEGO
Rozdział I
Nazwa, charakter, teren działania i siedziba.
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Zbąszyński Klub Żeglarski w Zbąszyniu, w skrócie „ZKŻ”, zwane
w dalszych postanowieniach statutu „klubem”.

§2
Klub działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, siedzibą władz Klubu jest miasto Zbąszyń.

§3
Klub posiada osobowość prawną.

§4
Klub może być członkiem związków, stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych.

§5
1) Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych
spraw Klub może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

2) Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w związku z pełnioną funkcją.

3) W umowach między Klubem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Klub reprezentuje
członek Komisji Rewizyjnej wskazany uchwałą tej Komisji.

§6
1) Proporzec Klubu stanowi niebieski trójkąt z biała żaglówką, na jej tle herb miasta Zbąszynia, i
obok rok 1930.

2) Klub używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II
Cele i środki działania.
§7
Celem Klubu jest rozwój żeglarstwa sportowego i turystyki żeglarskiej.
§8
1) Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności dotyczących żeglarstwa i innych
sportów wodnych.
2. organizację zawodów, rejsów, spływów oraz innych imprez turystycznych i sportowych.
3. prowadzenie działalności propagandowej i informacyjnej.
4. kształtowanie u członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych.
5. pozyskiwanie, budowę, naprawę i konserwację sprzętu pływającego i jego wyposażenia
wykorzystywanego w działalności Klubu.
6. pozyskiwanie, remonty i utrzymywanie obiektów, urządzeń oraz sprzętu niezbędnych dla
działalności Klubu.
2) Klub może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania
żeglarstwa poprzez:
1. prowadzenie szkoleń i kursów żeglarskich – PKD 92.62.Z
2. organizację obozów sportowych i szkoleniowych – PKD 92.62.Z
3. organizację rejsów oraz imprez szkoleniowych, turystycznych i sportowych – PKD 92.62.Z
4. wynajem jachtów oraz innego sprzętu pływającego – PKD 71.40.Z
3) Klub może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność dodatkową, zgodnie z odrębnymi
przepisami prawa.
4) Cały dochód z działalności, o której mowa w ust. 2 i 3 musi służyć wyłącznie realizacji celów
statutowych
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Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki.
§9
1) Członkowie Klubu dzielą się na:
1. członków stażystów
2. członków zwyczajnych
3. członków wspierających
4. członków honorowych
5. uczestników

§ 10
1) Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba pełnoletnia, w tym cudzoziemcy, jeżeli:
1. uznaje Statut Klubu oraz zobowiązuje się do jego stosowania
2. wniesie do zarządu Klubu pisemną deklarację z poparciem co najmniej jednego członka
zwyczajnego
3. zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu
4. uiści wpisowe
5. terminowo opłaca składki
6. uzyskała pozytywną opinię Zarządu Klubu po odbyciu rocznego stażu

§ 11
1) Członkiem wspierającym Klubu może być osoba prawna lub fizyczna, która pomocą materialną
udzieloną Klubowi przyczyni się do realizacji celów Klubu. Tytuł członka wspierającego nadaje
Zarząd Klubu na podstawie deklaracji złożonej przez osobę prawną lub fizyczną w Zarządzie
Klubu.

2) Członkowie wspierający korzystają z przywilejów nadanych im uchwałą Zarządu Klubu.

§ 12
1) Tytuł honorowego członka Klubu nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu, za wybitne
zasługi położone w dziedzinie realizacji zadań Klubu. Członkowie honorowi korzystają z wszelkich
praw przysługujących członkom zwyczajnym Klubu z wyjątkiem czynnego i biernego prawa
wyborczego.
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§ 13
1) Uczestnikiem Klubu może być osoba niepełnoletnia, w tym cudzoziemcy, jeżeli:
1. uznaje Statut Klubu oraz zobowiązuje się do jego stosowania
2. wniesie do zarządu Klubu oświadczenie ze zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na
uprawianie żeglarstwa
3. uiści wpisowe
4. terminowo opłaca składki

2) Uczestnicy mają prawo:
1. korzystania ze sprzętu, wyposażenia i urządzeń będących własnością i w posiadaniu Klubu pod
nadzorem osób dorosłych,
2. brania udziału w ćwiczeniach, zawodach, obozach i innych imprezach sportowych
organizowanych przez Klub,
3. wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Klubu.

3) Do obowiązków uczestników należy:
1. branie czynnego udziału w realizacji celów i zdań Klubu, stosowanie się do postanowień
statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu,
2. regularne opłacanie składek członkowskich i innych opłat uchwalonych przez Walne Zebranie
lub Zarząd Klubu,
3. propagowanie sportów wodnych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
4. chronienie własności i majątku będącego w posiadaniu Klubu oraz zwalczanie przejawów
marnotrawstwa,
5. czynny udział w pracach na przystani oraz na rzecz Klubu na zasadach określonych w
regulaminach lub przez Zarząd Klubu.
§ 14
1) Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
1. korzystania ze sprzętu, wyposażenia i urządzeń będących własnością i w posiadaniu Klubu.
2. brania udziału w ćwiczeniach, zawodach, obozach i innych imprezach sportowych
organizowanych przez Klub
3. wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Klubu.
4. poddawać ocenie działalność Klubu i jego władz,
2) Członkom stażystom przysługują prawa wynikające z ust. 1) pkt 1, 2 i 3 bez czynnego i biernego
prawa wyborczego.
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§ 15
1) Do obowiązków członka zwyczajnego Klubu oraz stażysty należy:
1. branie czynnego udziału w realizacji celów i zdań Klubu, stosowanie się do postanowień
statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu.
2. regularne opłacanie składek członkowskich i innych opłat uchwalonych przez Walne Zebranie
lub Zarząd Klubu
3. propagowanie sportów wodnych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży
4. chronienie własności i majątku będącego w posiadaniu Klubu jako wspólnego dobra wszystkich
jego członków oraz zwalczanie przejawów marnotrawstwa.
5. czynny udział w pracach na przystani oraz na rzecz Klubu na zasadach określonych w
regulaminach
§ 16
1) Członkostwo w Klubie ustaje na skutek.
1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie przy równoczesnym uregulowaniu wszystkich należności i
składek oraz ewentualnych innych opłat za okres do końca miesiąca, w którym ustaje
członkostwo.
2. wykluczenie z Klubu decyzją zarządu Klubu, która może nastąpić w przypadku:
- popełnienia czynów niegodnych członka Klubu,
- nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Klubu,
- działania na szkodę Klubu,
- nie opłacania w terminie składek członkowskich i opłat.
3. śmierci członka Klubu
2) Wykluczonym z Klubu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania członków za
pośrednictwem Zarządu Klubu, który może uwzględnić odwołanie we własnym zakresie.
§ 17
Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w pracach Klubu,
członkowie Klubu mogą być wyróżniani i nagradzani:
pochwałą, nagrodą, dyplomem.
§ 18
1) W przypadku nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Klubu
na członków Klubu Zarząd może nałożyć następujące kary:
upomnienie, nagana, przepracowanie dodatkowych godzin na przystani, kara finansowa,
zawieszenie praw członkowskich w całości lub w części, wykluczenie z Klubu.
2) Ukaranym przysługuje prawo odwołania do Zarządu Klubu z podaniem pisemnego uzasadnienia.
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Rozdział IV
Władze Klubu.
§ 19
1) Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie
2. Zarząd Klubu
3. Komisja Rewizyjna
4. Komisja Dyscyplinarna
§ 20
1) Walne Zebranie zbiera się przynajmniej raz w roku i jest prawomocne w obecności:
- w pierwszym terminie co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych,
- a w drugim terminie co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.
2) Walne Zebranie zwoływane jest z inicjatywy Zarządu Klubu; na każde żądanie komisji
Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków Klubu.
3) O terminie i miejscu Walnego Zebrania zawiadamia Zarząd Klubu na co najmniej 10 dni przed
zebraniem.
§ 21
1) Walne Zebranie:
1. rozpatruje i ocenia działalność Klubu, uchwala plany oraz budżet Klubu
2. zatwierdza wysokość składek członkowskich
3. nadaje tytuł honorowego członka Klubu
4. podejmuje decyzje w sprawach, które zostały wniesione przez władze Klubu lub grupę co
najmniej 10 członków w formie pisemnej
5. zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności Klubu i jego władz
6. decyduje o wstąpieniu Klubu do związków, stowarzyszeń
7. decyduje o rozwiązaniu Klubu
8. uchwala zmiany statutu
9. dokonuje ewentualnych wyborów uzupełniających
2) Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze:
1. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbywa się raz na 4 lata
2. Rozpatruje i ocenia działalność Klubu i jego władz za okres kadencji, udziela absolutorium
ustępującemu Zarządowi
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3. dokonuje wyboru władz Klubu
4. rozpatruje wszystkie inne sprawy wymienione w ust. 1
3) Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem spraw dotyczących
zmian w statucie i rozwiązania Klubu; uchwały w tych sprawach wymagają większości 2/3 liczby
głosów, w obecności co najmniej 1/2 członków zwyczajnych.
§ 22
1) Zarząd Klubu składa się z Komandora, wybieranego oddzielnie, oraz 4 – 8 członków wybieranych
na okres 4 lat przez Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
2) Członkiem Zarządu nie może zostać osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3) Zarząd wybiera ze swego grona Wicekomandorów, Sekretarza i Skarbnika.
4) Zarząd kieruje działalnością Klubu i reprezentuje go na zewnątrz.
5) Zarząd klubu zbiera się przynajmniej raz na 2 miesiące.
6) Do ważności uchwał konieczna jest obecność 1/2 członków Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą
większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
7) Do zadań Zarządu należy:
1. Realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu Klubu oraz innych uchwał Walnego
Zebrania
2. Ustalanie okresowych planów działalności oraz preliminarza budżetowego na podstawie
uchwały Walnego Zebrania.
3. Składanie sprawozdań z działalności Zarządu przed Walnym Zebraniem sprawozdawczym i
sprawozdawczo-wyborczym.
4. Zarządzanie majątkiem Klubu w ramach ustalonego budżetu.
5. Ustalanie regulaminów i wszelkich niezbędnych przepisów dotyczących wewnętrznej
działalności Klubu.
6. Ustalanie wysokości opłat związanych z działalnością przystani
7. Nadawanie tytułu członka wspierającego oraz związanych z tym przywilejów
8. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
innych władz Klubu.

7

8) W przypadku ustąpienia któregoś z członków Zarządu Klubu albo zaistnienia okoliczności
uniemożliwiających pełnienie funkcji członka Zarządu, na najbliższym Walnym Zebraniu
dokonuje się wyboru uzupełniającego.
9) Do składania oświadczeń woli za Klub wymagane jest działanie dwóch członków Zarządu.
§ 23
1) Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków i wybierana jest na okres 4 lat przez Walne
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
2) Członkami Komisji Rewizyjnej mogą zostać osoby, które:
1. nie pozostają z członkami zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3) Członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona
przewodniczącego.
4) Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola całokształtu działalności Klubu, a zwłaszcza gospodarki finansowej.
2. Kontrola opłacenia wpisowego, składek członkowskich i innych opłat.
3. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu o stanie gospodarki Klubu oraz działalności Zarządu
Klubu, a także stawiania wniosków o udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
5) Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu Klubu z
głosem doradczym.
6) W przypadku ustąpienia któregoś z członków Komisji Rewizyjnej albo zaistnienia okoliczności
uniemożliwiających pełnienie funkcji członka Komisji, na najbliższym Walnym Zebraniu
dokonuje się wyboru uzupełniającego.
§ 24
1) Komisja Dyscyplinarna składa się z 3 – 5 członków wybieranych na okres 4 lat przez Walne
zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
2) Członkowie Komisji Dyscyplinarnej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona
przewodniczącego.
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3) Komisja Dyscyplinarna orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.
4) Zespołowi rozpatrującemu sprawy przewodniczy przewodniczący Zespołu Orzekającego.
5) Do zadań Komisji Dyscyplinarnej należy:
1. rozpatrywanie spraw wniesionych, związanych z naruszeniem przez członków postanowień
statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu oraz zasad etyki;
2. rozpoznawanie wniesionych sporów między członkami Klubu;
3. składanie Zarządowi sprawozdań i propozycji rozstrzygnięcia spraw po ich rozpatrzeniu;
4. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu SprawozdawczoWyborczym.
6) Przewodniczącemu Komisji Dyscyplinarnej przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach
Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z głosem doradczym.
7) W przypadku ustąpienia któregoś z członków Komisji Dyscyplinarnej albo zaistnienia
okoliczności uniemożliwiających pełnienie funkcji członka Komisji Dyscyplinarnej, na
najbliższym Walnym Zebraniu dokonuje się wyboru uzupełniającego.
8) Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Dyscyplinarnej określa regulamin uchwalony przez
Walne Zebranie.
§ 25
1) Wyboru Komandora oraz członków Zarządu na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym
dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2) Wyboru Komisji Rewizyjnej, Komisji Dyscyplinarnej na Walnym Zebraniu SprawozdawczoWyborczym oraz wszystkie wybory uzupełniające na Walnych Zebraniach Sprawozdawczych
przeprowadza się w głosowaniu jawnym lub tajnym.
3) Ta sama osoba nie może być równocześnie członkiem więcej niż jednej z władz wymienionych w
§ 19 ust.1) pkt.2-4
4) Kadencja władz Klubu ustaje z chwilą ukonstytuowania się nowych władz.
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Rozdział V
Majątek Klubu.
§ 26
Majątek Klubu stanowią: fundusze, nieruchomości, ruchomości.
Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Klubu.
§ 27
1) Fundusze Klubu składają się z:
1. wpisowego
2. składek członkowskich
3. innych opłat ustanowionych przez Walne Zebranie lub Zarząd Klubu
4. wpływów uzyskanych z działalności statutowej
5. wpływów uzyskanych z działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez
6. dotacji, spadków i zapisów
7. darowizn
8. ofiarności publicznej oraz dochodów z majątku Klubu
9. dywidendy należnej od spółki kapitałowej, której Klub jest wspólnikiem, akcjonariuszem.
2) Dochód z działalności gospodarczej, którą klub może prowadzić jako działalność dodatkową,
w całości musi być przeznaczony na działalność pożytku publicznego.
3) Klub może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 28
1) Do wydatkowania sum pieniężnych, bądź zaciągania zobowiązań w imieniu Klubu, a także na
dokumentach dotyczących spraw finansowo-gospodarczych wymagane są podpisy dwóch
członków Zarządu.
2) W trakcie gospodarowania majątkiem klubu zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem klubu w stosunku do jego
członków, członków władz klubu lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają
w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
2. Przekazywania majątku klubu na rzecz członków, członków władz klubu lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
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3. Wykorzystywania majątku klubu na rzecz członków, członków władz klubu lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu klubu.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie klubu,
członkowie władz klubu lub pracownicy oraz ich bliscy, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
Likwidacja Klubu
§ 29
W przypadku rozwiązania Klubu Walne Zebranie określa tryb likwidacji i decyduje o przeznaczeniu
majątku Klubu.

Tekst jednolity zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Zbąszyńskiego Klubu Żeglarskiego
uchwałą nr 2/17 w dniu 05 marca 2017 r.
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