Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia
KLUB ŻEGLARSKI CHEŁM
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: „Klub Żeglarski – CHEŁM” i w dalszych postanowieniach Statutu
zwane jest „Klubem”.
§2
1. Siedzibą Klubu jest miasto Chełm. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
2. Dla realizacji celów statutowych Klub może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§3
1. Klub jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, zawiązanym na czas
nieograniczony.
2. Klub jest organizacją pożytku publicznego i spełnia wymagania określone w art. 20
ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jak
również działa zgodnie z ustawą Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszym Statutem.
§4
1. Klub może być członkiem innych organizacji.
2. Przystąpienie bądź wystąpienie z organizacji, o których mowa w ust. 1, może nastąpić
tylko na mocy uchwały Walnego Zebrania.
§5
1. Działalność Klubu oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jego członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników.
3. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej.
§6
Klub używa pieczęci i odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
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ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§7
1. Celem działalności Klubu jest organizowanie i rozwijanie sportów wodnych,
kwalifikowanego wypoczynku, szkolenia na stopnie żeglarskie i motorowodne, budowa
jednostek pływających, rozwijanie turystyki, sportu i rekreacji poprzez żeglarstwo
i wodniactwo we wszystkich formach i rodzajach.
2. Przy realizacji zadań statutowych Klub może współdziałać z innymi organizacjami:
rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi.
3. Działalność Klubu obejmuje zadania w zakresie:
1) krzewienia idei żeglarstwa oraz tworzenia warunków do jego uprawiania,
2) wpajanie i kształtowanie właściwych postaw i zachowań, zgodnych z zasadami
współżycia społecznego, etyką i etykietą żeglarską,
3) organizacji czynnego wypoczynku dla dorosłych, młodzieży i dzieci,
4) nauki, oświaty i wychowania, w tym szkolenia i doskonalenia kadr żeglarskich,
5) ratownictwa i bezpieczeństwa ludzi na akwenach,
6) krajoznawstwa oraz wypoczynku,
7) podtrzymywania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,
8) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
9) aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
10) ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
11) przeciwdziałania patologiom społecznym,
12) zarządzania posiadanym majątkiem – obiektami, sprzętem i finansami Klubu,
13) podejmowania przedsięwzięć, które są celowe dla realizacji i rozwoju statutowej
działalności Klubu,
14) działań na rzecz budowania świadomości narodowej.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§8
Członkowie Klubu dzielą się na:
1)
2)
3)
4)

stażystów,
członków zwyczajnych,
członków wspierających,
członków honorowych.

§9
1. Stażystą może zostać osoba fizyczna, która:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) ukończyła 16 rok życia (do czasu ukończenia 18 roku życia, za zgodą przedstawiciela
ustawowego),
3) akceptuje cele i ustalenia Statutu Klubu,
4) złożyła w Zarządzie Klubu pisemną deklarację przyjęcia na staż.
2. Stażysta zostaje przyjęty na staż na podstawie uchwały Zarządu Klubu.
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§ 10
Stażysta jest uprawniony do:
1) udziału we wszystkich formach działalności Klubu,
noszenia odznak i barw Klubu,
2) udziału w Walnych Zebraniach, lecz bez czynnego i biernego prawa wyborczego do
władz Klubu,
3) zgłaszania wniosków, postulatów, projektów i oświadczeń dotyczących działalności
Klubu do władz Klubu,
4) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym,
5) korzystania z obiektów, urządzeń i sprzętu Klubu oraz innych uprawnień
wynikających z przynależności do Klubu na zasadach określonych w regulaminach
szczegółowych.
§ 11
Stażysta jest zobowiązany:
1. godnie reprezentować Klub i dbać o jego pozytywny wizerunek,
2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów wewnętrznych, uchwał władz
Klubu,
3. przestrzegać norm współżycia społecznego oraz etykiety żeglarskiej,
4. kultywować dobre obyczaje żeglarskie,
5. brać czynny udział w pracach Klubu,
6. sumiennie i bez zbędnej zwłoki wykonywać przyjęte na siebie obowiązki,
7. składać odpowiednie wyjaśnienia na wezwanie władz Klubu,
8. chronić własność Klubu jako wspólne dobro wszystkich członków,
9. uregulować obowiązującą opłatę wpisową i składkę członkowską, których wysokość
określa regulamin wprowadzony uchwałą Walnego Zebrania.
§ 12
1. Staż trwa 12 miesięcy od dnia podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu na staż.
2. Odbywanie stażu może zostać zakończone przed upływem terminu określonego w ust.1
w przypadku:
1) rezygnacji złożonej na piśmie,
2) podjęcia przez Zarząd uchwały o zakończeniu stażu z powodu:
a) naruszania postanowień Statutu Klubu,
b) nieprzestrzegania uchwał władz Klubu i obowiązujących regulaminów
wewnętrznych,
c) nieprzestrzegania norm współżycia społecznego, etyki i etykiety żeglarskiej.
3. O podjętej na mocy ust. 2 uchwale o zakończeniu stażu Zarząd informuje osobę, której
ona dotyczy, w ciągu 14 dni od jej uchwalenia.
4. Po ukończeniu pełnego okresu stażu stażysta zachowuje swoje uprawnienia i obowiązki
do czasu zakończenia najbliższego Walnego Zebrania.
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) ukończyła 16 rok życia (do czasu ukończenia 18 roku życia, za zgodą
przedstawiciela ustawowego),
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3) uznaje postanowienia Statutu Klubu,
4) ukończyła 12-miesięczny staż kandydacki lub była już członkiem zwyczajnym
Klubu przez okres co najmniej 3 lat,
5) nie była wcześniej wykluczona dyscyplinarnie z Klubu,
6) złoży pisemną deklarację członkowską.
2. Członek zwyczajny zostaje przyjęty do Klubu na podstawie uchwały Walnego
Zebrania.
§ 14
Członek zwyczajny Klubu jest uprawniony do:
1) udziału we wszystkich formach działalności Klubu,
2) noszenia odznak i barw Klubu,
3) udziału w Walnych Zebraniach z głosem stanowiącym,
4) wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
5) zgłaszania do władz Klubu wniosków, postulatów, projektów i oświadczeń
dotyczących działalności Klubu,
6) korzystania z obiektów, urządzeń i sprzętu Klubu oraz innych uprawnień
wynikających z przynależności do Klubu na zasadach określonych w regulaminach
szczegółowych.
§ 15
Członek zwyczajny jest zobowiązany:
1) godnie reprezentować Klub i dbać o jego pozytywny wizerunek,
2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał władz
Klubu,
3) przestrzegać norm współżycia społecznego oraz etykiety żeglarskiej,
4) kultywować dobre obyczaje żeglarskie,
5) brać czynny udział w pracach Klubu,
6) sumiennie i bez zbędnej zwłoki wykonywać przyjęte na siebie obowiązki,
7) składać odpowiednie wyjaśnienia na wezwanie władz Klubu,
8) chronić własność Klubu, jako wspólne dobro wszystkich członków,
9) terminowo opłacać składkę członkowską, której wysokość określa regulamin
wprowadzony uchwałą Walnego Zebrania,
10) terminowo wykonywać świadczenia osobiste na rzecz Klubu, których zakres
określa regulamin wprowadzony uchwałą Walnego Zebrania.

§ 16
1. Członkostwo zwyczajne jest bezterminowe.
2. Utrata członkostwa zwyczajnego w Klubie następuje w przypadku:
1) rezygnacji złożonej na piśmie,
2) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodów dyscyplinarnych:
a) działania na szkodę Klubu,
b) nieprzestrzegania Statutu, uchwał i regulaminów wewnętrznych,
c) nieprzestrzegania norm współżycia społecznego, etyki i etykiety żeglarskiej,
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3) wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania z powodu, braku zaangażowania w
działalność Klubu,
4) nieopłacenia składki członkowskiej w terminie określonym regulaminem
wprowadzonym uchwałą Walnego Zebrania.
3. Uchwała o wykluczeniu członka zwyczajnego może zostać podjęta na wniosek członka
Zarządu, członka Komisji Rewizyjnej lub co najmniej trzech członków zwyczajnych.
4. O podjętej na mocy ust. 2. pkt 2 lub 3 uchwale o wykluczeniu członka zwyczajnego Zarząd
informuje osobę, której ona dotyczy, w ciągu 14 dni od jej uchwalenia.
5. Okoliczność określoną w ust. 2 pkt 4 stwierdza Zarząd odpowiednią uchwałą, o jej
podjęciu Zarząd w terminie 14 dni informuje osobę, której ona dotyczy.
§ 17
1. Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne i fizyczne, które zobowiązały się
udzielić Klubowi znaczącej pomocy materialnej lub organizacyjnej.
2. Przyjęcie na członka wspierającego dokonywane jest w formie uchwały Zarządu Klubu,
podejmowanej na podstawie pisemnego porozumienia lub umowy określającej rodzaj i
okres wsparcia.
3. Uchwała Zarządu podjęta w tym zakresie musi zawierać informację o przedmiocie
wsparcia i okresie obowiązywania członkostwa wspierającego oraz prawach
i obowiązkach wynikających z takiego członkostwa. Przyznane w ten sposób uprawnienia
nie mogą wykraczać poza katalog uprawnień członka zwyczajnego.
4. Członek wspierający nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego. Może uczestniczyć
w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
5. Członek wspierający będący osoba prawną działa w Klubie przez swoje organy w sposób
przewidziany przepisami prawa.
§ 18
Członek wspierający jest zobowiązany:
1) godnie reprezentować Klub i dbać o jego pozytywny wizerunek,
2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów wewnętrznych, uchwał i orzeczeń
podjętych przez jego organy,
3) przestrzegać norm współżycia społecznego, etyki i etykiety żeglarskiej,
4) kultywować dobre obyczaje żeglarskie,
5) składać odpowiednie wyjaśnienia na wezwanie władz Klubu,
6) chronić własność Klubu jako wspólne dobro wszystkich członków.
§ 19
1. Utrata członkostwa wspierającego w Klubie następuje w przypadku:
1) rezygnacji złożonej na piśmie,
2) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:
a) działania na szkodę Klubu,
b) nieprzestrzegania Statutu, uchwał i regulaminów wewnętrznych,
c) nieprzestrzegania norm współżycia społecznego, etyki i etykiety żeglarskiej,
d) niewywiązywania się z porozumienia, o którym mowa w § 17 ust. 2,
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3) upływu okresu członkostwa wspierającego.
2. Uchwała o wykluczeniu członka wspierającego może zostać podjęta na wniosek członka
Zarządu, członka Komisji Rewizyjnej lub co najmniej trzech członków zwyczajnych.
3. O podjętej uchwale o wykluczeniu członka wspierającego Zarząd informuje osobę, której
ona dotyczy, w ciągu 14 dni od jej uchwalenia.
§ 20
1. Członkostwo honorowe przyznawane jest uchwałą Walnego Zebrania osobom fizycznym,
które położyły wybitne zasługi na rzecz rozwoju Klubu.
2. Prawo zgłaszania kandydatów ma Zarząd, Komisja Rewizyjna lub co najmniej 7 członków
zwyczajnych Klubu.
§ 21
Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego.
§ 22
Członek honorowy jest zobowiązany:
1) godnie reprezentować Klub i dbać o jego pozytywny wizerunek,
2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów wewnętrznych oraz uchwał
podjętych przez władze Klubu,
3) przestrzegać norm współżycia społecznego, etyki i etykiety żeglarskiej,
4) kultywować dobre obyczaje żeglarskie,
5) składać odpowiednie wyjaśnienia na wezwanie władz Klubu,
6) chronić własność Klubu jako wspólne dobro wszystkich członków.
§ 23
1. Utrata członkostwa honorowego w Klubie następuje w przypadku:
1) rezygnacji złożonej na piśmie,
2) wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania z powodu:
a) działania na szkodę Klubu,
b) nieprzestrzegania Statutu, uchwał i regulaminów wewnętrznych,
c) naruszania norm współżycia społecznego, etyki i etykiety żeglarskiej.
2. Uchwałę o wykluczeniu członka honorowego podejmuje Walne Zebranie na wniosek
Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 7 członków zwyczajnych Klubu.
§ 24
1. W przypadku złożenia deklaracji członkowskiej Zarząd Klubu jest zobowiązany bez
zbędnej zwłoki zaopiniować ją i przekazać pod obrady najbliższego Walnego Zebrania lub
jeżeli chodzi o deklarację przyjęcia na staż rozpatrzyć przedmiotowy wniosek.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podejmowana jest przez Zarząd w formie uchwały. O jej
podjęciu Zarząd informuje osobę, której ona dotyczy, w terminie 14 dni od daty jej
uchwalenia.
3. Od uchwał Zarządu o odmowie przyjęcia na staż, zakończeniu stażu, wykluczeniu członka
Klubu, utracie członkostwa lub nałożeniu kary przysługuje prawo odwołania do
najbliższego Walnego Zebrania. Odwołanie takie należy złożyć na piśmie za
pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty zawiadomienia w przedmiotowej
sprawie.
strona 6 z 12

4. Złożenie odwołania nie wstrzymuje wykonania uchwały.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 25
Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 26
1. W wyborach do władz Klubu mogą kandydować członkowie zwyczajni i honorowi.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
3. W razie konieczności mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wydłuża się
do czasu odbycia się Walnego Zebrania, na którym wybrane zostaną nowe Władze.
4. W razie gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
pozostali członkowie organu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu
organu. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji przez Komandora lub innych przyczyn
uniemożliwiających mu dalsze wykonywanie obowiązków, Zarząd Klubu zwołuje
niezwłocznie Walne Zebranie, podczas którego wybierany jest nowy Komandor.
5. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów osób wchodzących
w skład danego organu.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

§ 27
Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie.
Walne Zebranie może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
Walne Zebranie w trybie zwyczajnym zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
Walne Zebranie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.
Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek co najmniej jednej trzeciej (1/3) ogólnej liczby członków Klubu
z wyłączeniem członków wspierających.
Zarząd Klubu jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym w ciągu
30 dni od daty otrzymania prawidłowego wniosku w tej sprawie. Przedmiotem jego
obrad mogą być tylko sprawy, dla których zostało zwołane.
Termin, miejsce oraz porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków,
co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania, za pomocą:
1) informacji zamieszczonej na stronie internetowej Klubu,
2) za pośrednictwem sms lub poczty elektronicznej, na numer telefonu lub adres email
wskazany przez członka Klubu.
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8. Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie są ważne przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz bez względu
na ilość obecnych uprawnionych do głosowania członków w drugim terminie.
9. Decyzje Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zebranie
postanowi inaczej.
10. Decyzje Walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów obecnych uprawnionych
do głosowania, o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
§ 28
W Walnym Zebraniu mogą brać udział:
1) z głosem stanowiącym:
a) członkowie zwyczajni,
b) członkowie honorowi.
2) z głosem doradczym:
a) stażyści,
b) członkowie wspierający,
c) zaproszeni goście, których obecność została zaakceptowana przez Walne
Zebranie,
d) osoby odwołujące się od zaskarżonych uchwał Zarządu.
§ 29
1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy podejmowanie uchwał we wszystkich
sprawach Klubu, a w szczególności:
1) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu,
2) uchwalanie zmian Statutu,
3) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) ustanawianie pełnomocnika do zawierania umów o pracę lub umów
cywilnoprawnych z członkami Zarządu oraz do reprezentowania Klubu w sporach
z nimi,
5) udzielania absolutorium Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7) podejmowanie uchwał w sprawie nadania lub cofnięcia członkostwa honorowego,
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego
władze,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
11) podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu majątku oraz zaciąganiu zobowiązań
większych niż 30000 PLN,
12) podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Klubu z innych organizacji,
13) uchwalanie Regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Regulaminu Walnego
Zebrania,
14) uchwalanie, na wniosek Zarządu, rodzaju i wysokości świadczeń członków na rzecz
Klubu,
15) przyjmowanie i wykluczanie członków Klubu,
16) rozpatrywanie odwołań od określonych w Statucie uchwał Zarządu.
2. W przypadku, gdy Walne Zebranie nie udzieli Zarządowi absolutorium, wygasa
mandat dotychczasowych członków Zarządu, a Walne Zebranie powołuje nowy
Zarząd.
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§ 30
1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Klubu zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania. Reprezentuje Klub na zewnątrz oraz podejmuje decyzje
we wszystkich sprawach dotyczących Klubu, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych
do kompetencji innych władz Klubu.
2. Zarząd Klubu składa się z 3 lub 5 osób, w tym Komandora, Sekretarza oraz Skarbnika.
3. Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zebranie, na którym
przeprowadza się wybory.
4. Komandora Klubu wybiera w oddzielnym głosowaniu Walne Zebranie przed wyborem
pozostałych członków Zarządu.
5. Nowo wybrani Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Sekretarza i Skarbnika.
6. Ukonstytuowanie się Zarządu powinno odbyć się w ciągu 7 dni od daty Walnego
Zebrania, podczas którego został wybrany.
7. Członkowie Zarządu Klubu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Komandor lub Sekretarz w jego zastępstwie.
W przypadku braku możliwości wykonywania obowiązków przez Komandora
i Sekretarza zebranie może zostać zwołane przez innego członka Zarządu.
9. Organizację i tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu zawierający
w szczególności sposób zwoływania jego posiedzeń, protokołowania posiedzeń oraz
sposób przechowywania dokumentacji Zarządu i dokumentacji Klubu, a także
podziału kompetencji i odpowiedzialności.
10.W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział jego członkowie z głosem stanowiącym,
a także członkowie Komisji Rewizyjnej, członkowie Klubu oraz osoby zaproszone przez
Zarząd z głosem doradczym.
11.Członek Zarządu Klubu może zostać odwołany ze składu Zarządu, jeżeli:
1) nie wykonuje przyjętych obowiązków lub realizuje je w sposób niezgodny
z ustaleniami Zarządu,
2) działa niezgodnie ze Statutem lub uchwałami Walnego Zebrania.
12.Uchwałę o odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie.
§ 31
Do szczególnych kompetencji Komandora należy:
1) kierowanie i nadzorowanie bieżącej działalności Klubu oraz jego Zarządu,
2) reprezentowanie Zarządu Klubu.

§ 32
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1) realizacja celów i zadań wynikających ze statutu Klubu,
2) kierowanie całokształtem działalności Klubu,
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
4) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
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5)
6)
7)
8)
9)

zarządzanie majątkiem i finansami, uchwalanie planów działalności,
współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi,
przyjmowanie i wykluczanie stażystów,
nagradzanie i karanie członków Klubu,
podejmowanie innych spraw niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz
Klubu,
10) podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu majątku oraz zaciąganiu zobowiązań
od kwoty 3000 PLN i nie większych niż 30000 PLN,
11) zwoływanie Walnego Zebrania.
§ 33
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad całością działalności
Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej.
6. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 34
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Zarządu,
2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu,
3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania w trybie
nadzwyczajnym oraz zebrania Zarządu,
4) podejmowanie uchwał o reprezentowaniu Klubu przez członka Komisji Rewizyjnej
w umowach między Klubem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, jeśli nie
ustanowiono pełnomocnika na podstawie § 29 pkt 4 lub nastąpiła jego rezygnacja,
5) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Klubu,
6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.
2. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 35
Majątek Klubu mogą stanowić: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 36
Na fundusze Klubu składają się:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, spadki i zapisy,
3) dotacje i ofiarność publiczna,
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4) wpływy z odpłatnej działalności statutowej,
5) dochody z majątku stowarzyszenia,
6) inne wpływy.
§ 37
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli,
w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy przynajmniej dwóch
członków Zarządu działających łącznie.
§ 38
Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 39
Nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Klubu, a także zaciąganie zobowiązań
przekraczających kwotę 30000 PLN, wymaga zgody Walnego Zebrania.
§ 40
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej "osobami bliskimi",
2) przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów 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,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
ROZDZIAŁ VI
NAGRODY I KARY
§ 41
Członkowie Klubu za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział
w działalności Klubu mogą być nagradzani w dowolnej formie, z zachowaniem
obowiązujących przepisów prawnych.
§ 42
1. Za naganne zachowanie, uchybienia lub nieprzestrzeganie Statutu, uchwał oraz
regulaminów na członków Klubu mogą być nakładane następujące kary:
1) upomnienie ustne lub pisemne,
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2) czasowy zakaz korzystania z majątku Klubu, ustalany na okres do 3 miesięcy,
3) nagana,
4) czasowe zawieszenie w prawach i obowiązkach członka Klubu do czasu zakończenia
najbliższego Walnego Zebrania,
5) wykluczenie z Klubu.
2. Nagradzanie i karanie członków Klubu z zastrzeżeniem kar przewidzianych w § 42 ust. 1
pkt 3 i 4 i 5 należy do Komandora Klubu. O fakcie ukarania członka Klubu Komandor
informuje Zarząd na jego najbliższym posiedzeniu.
3. Osoba ukarana w terminie 14 dni od dnia dowiedzenia się o nałożeniu kary, może żądać
jej pisemnego uzasadnienia.
§ 43
Członkowie ukarani na podstawie § 42 ust. 1 pkt 1 lub 2 przez Komandora Klubu mogą
odwołać się od tej decyzji w terminie 14 dni od chwili poinformowania ich o fakcie nałożenia
kary do Zarządu Klubu. Złożenie odwołania nie wstrzymuje nałożonej kary. Decyzja podjęta
przez Zarząd jest ostateczna.
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 44
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Klubu podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną
większością głosów – dwóch trzecich (2/3) przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na
ilość uprawnionych do głosowania.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością
głosów – dwóch trzecich (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie wyznacza likwidatora, określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.
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