Załącznik do Uchwały nr 1/2013
Walnego Zebrania Członków
Klubu śeglarskiego „SPINAKER”
z dnia 16 marca 2013 r.

STATUT
KLUBU śEGLARSKIEGO „SPINAKER”
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1.

Stowarzyszenie o nazwie: Klub śeglarski „SPINAKER”, zwane jest w dalszej części statutu „Klubem”.

2.

Klub śeglarski „SPINAKER” jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność w sferze poŜytku
publicznego.
§2

1.

Klub powołuje się na czas nieokreślony.

2.

Klub posiada osobowość prawną i działa w ramach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku
prawnego oraz niniejszego Statutu.

3.

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą jest miasto Wyszków.
§3

1.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2.

Do prowadzenia swych spraw Klub moŜe zatrudniać pracowników, takŜe spośród swoich członków oraz zlecać
realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.
§4
Klub moŜe uŜywać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§5

1.

Klub moŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu
działalności.

2.

O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 bądź wystąpienia z nich decyduje Rada Kapitanów.
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ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania
§6
1.

Celami działania Klubu są:
a) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
b) inicjowanie i wspieranie działalności krajoznawczej oraz związanej z wypoczynkiem dzieci, młodzieŜy i
dorosłych;
c) promocja zdrowego stylu Ŝycia, upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu;
d) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
e) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

2.

Klub realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie i rozwijanie Ŝeglarstwa i sportów wodnych we wszystkich jego formach;
b) prowadzenie wszelkich działań mających na celu popularyzację idei Ŝeglarstwa i turystyki wodnej na terenie
Miasta i Gminy Wyszków, w Polsce i poza jej granicami;
c) reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji samorządowej;
d) utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki Ŝeglarskiej;
e) organizowanie imprez kulturalnych popularyzujących Ŝeglarstwo w społeczeństwie;
f) udzielanie pomocy członkom w sprawach związanych z Ŝeglarstwem;
g) występowanie z wnioskami, postulatami i opiniami pod adresem władz samorządowych w zakresie spraw
dotyczących Ŝeglarzy;
h) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Klubu;
i) polubowne rozwiązywanie sporów pomiędzy członkami Klubu;
j) kultywowanie tradycji Ŝeglarskiej.
§7

1.

Klub prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu i z zachowaniem przepisów ustawy o
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.

2.

Działalnością nieodpłatną objęte są wszystkie działania nie naleŜące do sfery działań odpłatnych.

3.

Do działalności odpłatnej Klubu naleŜy między innymi:
a) organizacja szkoleń Ŝeglarskich,
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b) organizacja obozów Ŝeglarskich i sportowych,
c) organizacja imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych,
d) organizacja pływań turystycznych,
e) organizacja regat.
4.Dla osiągnięcia celów statutowych Klub podejmuje następujące czynności:
a) zrzesza osoby uprawiające sport Ŝeglarski,
b) promuje, upowszechnia i zachęca do uprawiania sportów wodnych,
c) organizuje szkolenia Ŝeglarskie,
d) organizuje obozy Ŝeglarskie i sportowe,
e) organizuje imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne,
f) prowadzi sekcję turystyczną i regatową,
g) czuwa nad zachowaniem naleŜytego poziomu moralnego i wychowawczego wśród Ŝeglarzy,
h) propaguje ekologię i ochronę przyrody,
i) utrwala tradycje i historię Ŝeglarstwa regionu.
5.Dla realizacji statutowych celów Klub moŜe prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach słuŜących realizacji
celów statutowych.
6.Cały dochód osiągany przez Klub przeznacza się na realizację zadań statutowych określonych w § 6 i § 7 ust. 1.
ROZDZIAŁ III
Członkowie i ich prawa
§8
Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
§9
1.

Członkowie Klubu dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków zamroŜonych.

2.

Klub ma prawo nadawania tytułów „Honorowego Członka lub Komandora Klubu śeglarskiego „SPINAKER”, osobom
fizycznym szczególnie zasłuŜonym dla Klubu.
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§ 10
1.

Członkiem zwyczajnym moŜe być osoba fizyczna i bądź prawna akceptująca statutowe cele Klubu.

2.

Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, jednakŜe w składzie
Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3.

Małoletni w wieku poniŜej 16 lat mogą być Członkami zwyczajnymi Klubu jedynie za zgodą ich przedstawicieli
ustawowych, jednakŜe bez prawa korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Klubu.

4.

Członkiem wspierającym moŜe być osoba fizyczna, osoba prawna zainteresowany działalnością Klubu, który
zadeklarował na jego rzecz pomoc rzeczową lub finansową. Osoba prawna działa w Klubie poprzez swojego
przedstawiciela.

5.

Członkiem zamroŜonym jest członek Klubu, który na własny - pismem złoŜony Zarządowi wniosek - zawiesza swoje
członkostwo w Klubie.
§ 11

1.

Warunkiem przyjęcia nowego członka jest wprowadzenie go i poręczenie przez co najmniej dwóch członków
zwyczajnych, pozytywna opinia Zarządu oraz opłata wpisowego.

2.

Członków Klubu przyjmuje się w drodze uchwały podjętej przez Zarząd na podstawie własnoręcznie podpisanej
deklaracji członkowskiej, potwierdzającej akceptację statutu Klubu.

3.

Byłych członków Klubu, którzy wnoszą o ponowne przyjęcie zwalnia się z opłaty wpisowego.
§ 12

1.

Członek zwyczajny ma prawo:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego;
b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków;
c)

zgłaszania opinii, wniosków, zapytań, postulatów pod adresem władz Klubu;

d) zaskarŜania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu lub orzeczenia Rady Kapitanów o skreśleniu z listy
członków;
e) korzystania z pomocy Klubu.
2.

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu;
b) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów statutowych;
c)

wykonania nałoŜonych przez Komandora obowiązków na rzecz Klubu oraz organizowania imprez;

d) regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Klubie;
e) przestrzegania zasad etyki Ŝeglarskiej.
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§ 13
1.

Członek wspierający posiada prawa określone w §12 ust. 1b-d.

2.

Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz
przestrzegania w określonym zakresie Statutu.
§ 14

1.

Członek zamroŜony nie podlega obowiązkom ani teŜ nie korzysta z praw określonych niniejszym statutem.

2.

MoŜna wnosić o zamroŜenie na okresy kwartalne. Pierwsze zamroŜenie nie wymaga zgody Zarządu, obowiązuje
ono od kwartału kalendarzowego następującego po złoŜeniu wniosku i moŜe trwać jeden rok. ZamroŜenie moŜna
przedłuŜyć lub skrócić o kolejne okresy na wniosek złoŜony pismem Zarządowi. PrzedłuŜenie wymaga Uchwały
Zarządu. Brak zgody Zarządu na przedłuŜenie zamroŜenia jest równoznaczne z przywróceniem członkostwa
zwyczajnego. Kolejne zamroŜenia wymagają zgody Zarządu.

3.

Członek zamroŜony moŜe brać udział w imprezach organizowanych przez Klub - jednak za pełną odpłatnością jak nie zrzeszony.
§ 15

1.

Członkostwo ustaje na skutek:
a) rezygnacji złoŜonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych
zobowiązań;
b) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez
okres przekraczający 3 miesiące;
c)

wykluczenia na skutek prawomocnego orzeczenia Rady Kapitanów, w przypadku stwierdzenia naruszenia
Statutu, uchwał i regulaminów oraz zasad etycznych;

2.

W przypadku określonym w ust. 1 pkt. a, b, o ustaniu członkostwa orzeka Zarząd, a w przypadku określonym w
ust. 1 pkt. c) – Rada Kapitanów.

3.

Organy te zobowiązane są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając

przyczyny skreślenia lub

wykluczenia, z jednoczesnym pouczeniem o prawie do wniesienia odwołania za ich pośrednictwem do Walnego
Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały lub orzeczenia.
4.

Walne Zebranie Członków rozpoznaje sprawę odwołania w terminie do 8 miesięcy od jej wniesienia. Uchwała
Walnego Zebrania Członków w tej sprawie jest ostateczna i zamyka bieg postępowania.
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ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna
§ 16
1.

Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd;
c) Rada Kapitanów;
d) Komisja Rewizyjna.

2.

Nie moŜna łączyć funkcji członka Zarządu z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.

3.

MoŜna łączyć funkcję członka Zarządu z członkostwem w Radzie Kapitanów.

4.

W przypadku śmierci członka władz, zrzeczenia się sprawowania funkcji we władzach, lub wystąpienia innej
okoliczności, która obiektywnie uniemoŜliwia sprawowanie funkcji członka któregokolwiek organu władzy Klubu, na
miejsce członka władz powołuje Zarząd Klubu.

5.

NajbliŜsze Walne Zebranie Członków potwierdzi zmianę w składzie organu, w którym nastąpiła zmiana
w okolicznościach, o których mowa w ust. 5.
WALNE ZEBRANIE
§ 17

1.

Walne Zebranie Członków jest najwyŜszą władzą Klubu.

2.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

3.

a)

z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b)

z głosem doradczym - członkowie wspierający i zaproszeni goście.

O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków pisemnie, e-mailem bądź bezpośrednio ustnie
lub telefonicznie oraz umieszcza informację na stronie internetowej Klubu co najmniej na 7 (siedem) dni przed
terminem Walnego Zebrania.

4.

Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej.

5.

Walne Zebranie Członków jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał jeŜeli zostało prawidłowo zwołane z
podaniem terminu i jeŜeli uczestniczy w nim w pierwszym terminie co najmniej połowa jego członków. W drugim
terminie, który moŜe być zwołany po upływie trzydziestu minut od terminu Walnego Zebrania Członków zwołanego
w pierwszym terminie, jest ono waŜne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków. Informacja o
moŜliwości zwołania Walnego Zebrania Członków w drugim terminie powinna być zamieszczona w zawiadomieniu o
zwołaniu Walnego Zebrania Członków.
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6.

Wybrany przez Walne Zebranie Przewodniczący prowadzi obrady według przyjętego porządku oraz postanowień
niniejszego Statutu.
§ 18

1.

Walne Zebranie Członków moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na rok.

3.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków moŜe zostać zwołane w kaŜdym czasie, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.

4.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na Ŝądanie Rady Kapitanów lub Komisji Rewizyjnej,
c) na Ŝądanie co najmniej 25% członków zwyczajnych.
§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków naleŜy:
1.

uchwalenie Statutu i jego zmian;

2.

uchwalenie kierunków działania i celów Klubu oraz wytycznych;

3.

uchwalanie regulaminów wewnętrznych Klubu;

4.

uchwalenie budŜetu;

5.

wybór i odwołanie Komandora w wyborach niejawnych;

6.

wybór Zarządu;

7.

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz klubu;

8.

rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego władze;

9.

rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu, Rady Kapitanów oraz Komisji Rewizyjnej;

10. powoływanie komisji do rozwiązywania określonych problemów lub zbadania określonej sprawy;
11. podejmowanie uchwał o połączeniu, wstąpieniu bądź wystąpieniu z innych organizacji;
12. podejmowaniu uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku;
13. kierowaniu rezolucji i postulatów do władz samorządowych.
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ZARZĄD
§ 20
1.

Zarząd kieruje całokształtem działalności klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje
Klub na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2.

Zarząd składa się z 4 (czterech) do 5 (pięciu) członków, w tym z Komandora, Vice Komandora, Skarbnika i
Sekretarza.

3.

Pracami Zarządu kieruje Komandor Klubu.

4.

Kadencja Zarządu trwa 2 lata. Po pierwszym roku działalności Zarządowi na Walnym Zebraniu Członków
udzielane jest absolutorium. Po udzieleniu absolutorium Zarząd nabywa prawa do działalności w kolejnym roku
kadencji. Brak absolutorium powoduje poddanie sie Zarządu do dymisji i przeprowadzenie nowych wyborów do
władz klubu.

5.

Wybory Zarządu:
a) Walne Zebranie wybiera ze swojego grona Komandora Klubu;
b) Komandor proponuje skład Zarządu;
c) Walne Zebranie zatwierdza skład Zarządu.

6. Ustępujący członek Zarządu moŜe być wybrany na członka Zarządu następnej kadencji.
7.

Członka Zarządu moŜe odwołać Walne Zebranie na wniosek Komandora.

8.

Komandora przed końcem kadencji moŜe odwołać Walne Zebranie na wniosek co najmniej 2/3 członków Klubu.

9.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb i są zwoływane przez Komandora lub Vice Komandora.

10. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał jeśli uczestniczy w nim co najmniej trzech
członków.
11. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi waŜy głos Komandora.
§ 21
Dla waŜności oświadczeń woli składanych w imieniu Klubu w przedmiocie jego praw i obowiązków majątkowych,
zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
§ 22
Zarząd jest obowiązany do zarządzania majątkiem i sprawami Klubu oraz spełniać swoje obowiązki zgodnie z
postanowieniami niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków oraz ze
starannością wymaganą w obrocie gospodarczym.
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§ 23
Do zakresu działania Zarządu naleŜy:
1.

realizacja programu i celów Klubu oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

2.

proponowanie budŜetu na następny rok;

3.

sprawowanie zarządu nad majątkiem;

4.

zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków;

5.

podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;

6.

prowadzenie dokumentacji członkowskiej;

7.

występowanie z inicjatywami uchwałodawczymi oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów;

8.

współpraca z władzami samorządowymi, w sprawach dotyczących interesów członków Klubu, prowadzenia z nimi
negocjacji, przedstawianie stanowiska w imieniu środowiska w rozmowach, konsultacjach i opiniach, wspólne
rozwiązywanie problemów środowiska;

9.

Komandor w imieniu Zarządu ma prawo wyznaczać spośród Członków Klubu osoby do organizacji imprez oraz
wykonywania innych obowiązków na rzecz Klubu;

10. przygotowanie planu działania na rok.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 24
1.

Komisja Rewizyjna wykonuje w imieniu wszystkich członków Klubu stały nadzór nad działalnością Klubu i jego
organów.

2.

Nie moŜna łączyć funkcji członka Zarządu i członka Rady Kapitanów z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.
§ 25

1.

Członkowie Komisji Rewizyjnej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zebrania Członków.

2.

Członkiem Komisji Rewizyjnej moŜe być tylko członek Klubu.

3.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków wybieranych uchwałą Walnego Zebrania
Członków w wyborach jawnych.

4.

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

5.

Ustępujący członek Komisji Rewizyjnej moŜe być wybrany do Komisji Rewizyjnej następnej kadencji.
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§ 26
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1.

nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
z tytułu zatrudnienia,

2.

nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3.

mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie
w wysokości nie wyŜszej niŜ określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26 poz. 306 z 2001 roku, nr 85 poz. 924 i nr 154 poz.
1799 z 2002 r. nr 113 poz. 984 oraz z 2003 r. nr 45 poz. 391 i nr 60 poz.
§ 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej naleŜy:
1.

kontrolowanie działalności finansowej i merytorycznej Zarządu poprzez Ŝądanie wyjaśnień i wgląd we wszystkie
dokumenty dotyczące Klubu;

2.

prawo do Ŝądania zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków;

3.

składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium władzom Klubu, bądź w stosunku do
kaŜdego członka oddzielnie;

4.

składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 28

1.

Komisja Rewizyjna wybiera na swym pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego i jego Zastępcę.

2.

Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego lub dwaj powołani uchwałą Komisji jej członkowie reprezentują
Komisję Rewizyjną.
§ 29

1.

Uchwały Komisji Rewizyjnej mają moc obowiązującą, gdy wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie
za pomocą pisemnego bądź bezpośredniego ustnego, lub telefonicznego zawiadomienia, co najmniej na 7 dni przed
planowaną datą z podaniem porządku posiedzenia i gdy uczestniczy w nim, co najmniej połowa urzędujących
członków.

2.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów oddanych.
RADA KAPITANÓW
§ 30

1.

Rada Kapitanów składa się z co najmniej 5 członków, którzy są powoływani przez Zarząd Klubu na wniosek Rady
Kapitanów. Pierwszą Radę Kapitanów powołuje Walne Zebranie Członków.

2.

Do Rady Kapitanów moŜe zostać powołany członek Klubu, który posiada stopień min. Ŝeglarza jachtowego.
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3.
4.

Członek Rady Kapitanów powoływany jest bezterminowo.
Członka Rady Kapitanów moŜe odwołać wyłącznie Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, Rady Kapitanów
lub wniosek 30% członków zwyczajnych.

5.

Członkowie Rady Kapitanów mogą pełnić funkcje w innych władzach Klubu poza Komisją Rewizyjną.
§ 31

1.

Rada Kapitanów zbiera się w składzie co najmniej trzyosobowym.

2.

Pracą Rady Kapitanów kieruje Komandor Klubu.

3.

Posiedzeniom Rady Kapitanów, przewodniczy kaŜdorazowo najstarszy wiekiem obecny na posiedzeniu członek Rady
Kapitanów.

4.

Członkowie Rady Kapitanów, którzy są członkami innych władz Klubu nie mogą orzekać w sprawach dotyczących
ich pośrednio i bezpośrednio.
§ 32

Do zakresu działania Rady Kapitanów naleŜy:
1.

uchwalania szczegółowych regulaminów rejsów i regat;

2.

planowanie rejsów, regat i imprez Ŝeglarskich;

3.

tworzenie regulaminów imprez Ŝeglarskich;

4.

powoływanie członków Rady Kapitanów;

5.

rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień Statutu lub uchwał organów Klubu;

6.

rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Klubu;

7.

składanie sprawozdań (pisemnych lub ustnych) ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
§ 33

1.

Rozstrzygnięcia Rady Kapitanów mają formę orzeczeń i toczą się z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a
takŜe z prawem do odwołania się od tych orzeczeń do Walnego Zebrania Członków. Obwinionemu przysługuje
prawo wyboru obrońcy z pośród członków Rady Kapitanów

2.

Członek Klubu nie moŜe zostać ukarany po upływie roku od powzięcia wiadomości przez Radę Kapitanów o
dopuszczeniu się przez niego naruszenia Statutu lub uchwał organów Klubu.
§ 34

Rada Kapitanów moŜe nakładać następujące karu administracyjne, upomnienia;
1.

nagany;

2.

zawieszenia w prawach członkowskich na okres od miesiąca do roku;
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3.

skreślenia z listy członków Klubu.
ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze
§ 35

1.

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa i fundusze.

2.

Majątek ten moŜe być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.
§ 36

1.

Źródłami powstania majątku Klubu są:
a) opłaty wpisowe i składki członkowskie;
b) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego Klubu;
c)

wpływy z prowadzonej w celach statutowych działalności gospodarczej;

d) darowizny, zapisy, spadki, dotacje i inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych
e) inne przychody, w tym przychody z praw.
2.

Majątek Klubu powstaje równieŜ z przychodów uzyskiwanych w związku z udziałem Klubu w projektach
krajowych i międzynarodowych.

3.

Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być uŜywane na realizację wszystkich celów Klubu, o ile
ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia.

4.

Składki członkowskie powinny być wpłacane kwartalnie do ostatniego dnia kwartału za kwartał mijający. Nowo
przyjęci członkowie pierwszą składkę wpłacają proporcjonalnie do okresu członkostwa w danym kwartale,
pozostałe na ogólnych zasadach. Od składek nie uiszczonych w terminie Klub ma prawo dochodzić odsetek. Sposób
opłaty składek ustala Komandor.

5.

Klub gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
§ 37

1.

Klub moŜe prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2.

Dochody z własnej działalności gospodarczej Klub przeznacza wyłącznie na realizację celów statutowych.
§ 38

1.

Członkowie Klubu będący uczniami (do szkół średnich włącznie) zwolnieni są od obowiązku wpłaty wpisowego, a
składki uiszczają w wartości 25% ich wysokości.

2.

Składki oraz wpisowe nie podlegają zwrotowi przy wystąpieniu z Klubu.
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§ 39
Klub nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1.

Udzielaniu poŜyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do członków Klubu, członków
Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej lub pracowników Klubu oraz osób, z którymi Członkowie Zarządu Klubu,
Komisji Rewizyjnej lub pracownicy Klubu pozostają w związku małŜeńskim 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.

Przekazywaniu majątku Klubu na rzecz członków Klubu, przedstawicieli Organów Klubu lub pracowników Klubu
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeŜeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3.

Wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Klubu, przedstawicieli Organów Klubu lub pracowników Klubu oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, chyba Ŝe to wykorzystanie bezpośrednio
wynika ze statutowego celu Klubu,

4.

Zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu,
przedstawiciele Organów Klubu lub pracownicy Klubu oraz ich osoby bliskie.
ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu
§ 40

1.

Postanowienia statutu dotyczące wyborów władz Klubu znajdują odpowiednie zastosowanie do wyboru pierwszych
władz Klubu. Kompetencje zastrzeŜone dla Walnego Zebrania Członków wykonuje wówczas Zebranie
ZałoŜycielskie Klubu.

2.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

3.

Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Klubu mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie
wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad. Do zawiadomienia (w tym wypadku wyłącznie
pisemnego) określonego w § 17 ust. 3 naleŜy załączyć projekt stosownych uchwał.

4.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji
oraz przeznaczenie majątku Klubu.

5.
6.

Likwidatorami Klubu są Członkowie Zarządu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989
roku prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96, poz. 873
z późniejszymi zmianami).

7.

Statut Klubu uchwalony na Zebraniu ZałoŜycielskim w dniu 13 stycznia 2013 r. wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia
uchwały Walnego Zebrania Członków, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
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