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STATUT 

 

RZEMIEŚLNICZY JACHT KLUB POZNAŃSKI 

60-480 POZNAŃ, UL. WILKÓW MORSKICH 45 

 

 

Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Rzemieślniczy Jacht-Klub Poznański zwany w dalszych postanowieniach statutu „Klubem”, jest stowarzyszeniem 

zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 

 

§2 

1. Terenem działania Klubu jest obszar całego Kraju. 

2. Siedzibą władz Klubu jest miasto Poznań. 

 

§3 

Klub ma prawo używania bandery, godła i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Członków 

Klubu  

 

§4 

1. Klub w zakresie realizacji celów i środków działania podporządkowuje się stosownym przepisom dotyczącym 

Stowarzyszeń  

2. Klub może być członkiem innych stowarzyszeń sportowych i turystycznych. 

3. Klub może używać nazwy skróconej Jacht-Klub Poznański . 

 

§5 

Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej Członków. 

 

Rozdział II 

 

Cele i środki działania 

 

§6 

Celem Klubu jest: 

1. Popularyzacja i uprawianie sportu żeglarskiego i rekreacji w środowisku rzemieślniczym. 

2. Kształcenie postaw swoich członków na rzecz ładu i porządku oraz ochrony mienia i dyscypliny społecznej. 

3. Prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu . 

 

§7 

Cele określone w  §6 Klub realizuje przez: 

1. zrzeszenie jak największej liczby członków ze środowiska rzemieślniczego, 

2. tworzenie odpowiednich sekcji sportowych, 

3. prowadzenie odpowiednich sekcji sportowych, 

4. uprawianie turystyki wodnej, 

5. organizowanie zawodów i imprez sportowych, 

6. organizowanie wypoczynku dla członków Klubu i ich rodzin, 

7. umożliwienie korzystania swoim członkom i ich rodzinom z posiadanych urządzeń sportowych, 

8. rozwijanie działalności oświatowej, kulturalnej i wychowawczej wśród swoich członków, 

9. utrzymywanie i właściwe gospodarowanie obiektami i urządzeniami sportowymi. 

 

Rozdział III 

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§8 

Członkowie Klubu dzielą się na: 

1. zwyczajnych, 

2. wspierających, 

3. honorowych. 
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§9 

Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel polski, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w 

urzeczywistnianiu celów Klubu  , nie była pracownikiem lub współpracownikiem organów represji PRL i złoży pisemną 

deklarację przystąpienia do Klubu. 

 

§10 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna czy prawna, która dla poparcia działalności Klubu zadeklaruje stałą 

składkę w wysokości minimum 50% składki Członka zwyczajnego . 

 

§11 

Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Klubu. 

 

§12 

1. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych i wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu 

Klubu. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Klubu. 

 

§13 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) czynnego i biernego wyboru do władz Klubu, 

b) korzystać z pomocy i urządzeń Klubu, 

c) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Klubu. 

2. Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia wymienione w ust. 1 pkt b i c . 

 

§14 

Członkowie są zobowiązani: 

1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Klubu, 

2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu, 

3. regularnie opłacać składki i inne należności na rzecz Klubu  

4. przepracować społecznie  minimum 12 godzin rocznie na rzecz Klubu  

 

                                                                                          §15 

Członkostwo wygasa poprzez: 

1. dobrowolne wystąpienie z Klubu zgłoszone na piśmie, do Zarządu  

2. skreślenie z listy Członków uchwałą Zarządu Klubu  

3. skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy, 

4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa pospolite . 

5. śmierć członka Klubu. 

 

Rozdział IV 

 

Władze Klubu 

 

§16 

1. Władzami Klubu są: 

a) Walne Zgromadzenie, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna, 

 

2. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata. 

 

A. Walne Zgromadzenie 

 

§17 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Klubu. 

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Walne Zgromadzanie sprawozdawczo-wyborcze odbywa się co  4 lata. 

 

§18 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1. uchwalanie programu działalności Klubu, 

2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej . 

3. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną. 

4. Udzielanie Zarządowi Klubu absolutorium  

5. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej . 

6. uchwalanie zmian statutu,, 

7. nadawanie godności członka honorowego, 

8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Klubu, 
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9. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu, 

10. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia. 

 

§19 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz na 1 rok. 

2. O miejscu, terminie i proponowanym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd zawiadamia członków co 

najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania. 

 

§20 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane: 

a) na podstawie uchwały Zarządu, 

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu. 

2. Zarząd Klubu zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania 

żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały. 

 

§21 

 

W Walnym Zgromadzaniu udział biorą: 

1. z głosem decydującym – uprawnieni członkowie Klubu, 

2. z głosem doradczym – członkowie wspierający i osoby zaproszone. 

 

§22 

 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ 

liczby  Członków  Zwyczajnych Klubu. 

2. Jeżeli 30 minut po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia, liczba obecnych członków  

Zwyczajnych Klubu jest mniejsza niż określona w §22 p.1, to do ważności Uchwał Walnego Zgromadzenia 

wystarczy obecność 1/3 liczby uprawnionych członków  Zwyczajnych Klubu. 

 

B. Zarządu Klubu 

 

§23 

1. Zarząd składa się z Komandora  oraz 2 do 4 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. 

2. Zarząd Klubu winien ukonstytuować się najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia wyborów. 

3. Wybory Komandora i pozostałych członków są pisemne z zachowaniem zasad poufności  

4. Reprezentacja Klubo  jest dwuosobowa Komandor z dowolnym Członkiem Zarządu lub 3 dowolnych Członków 

Zarządu. 

5. Bieżące sprawy Klubu prowadzi Komandor z zastrzeżeniem kompetencji należących do innych Władz Klubu. 

 

§24 

Do kompetencji Zarządu Klubu należy: 

1. zwoływanie Walnych Zgromadzeń, 

2. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia, 

3. ustalanie planów działalności Klubu, 

4. zarządzanie funduszami Klubu i akceptowanie wydatków powyżej 5.000 zł . 

5. przejmowanie i zwalnianie członków Klubu, 

6. angażowanie pracowników etatowych, 

7. powoływanie komisji jako organów doradczych Zarządu, 

8. podejmowanie uchwał w sprawach Klubu nie należących do właściwości innych władz Klubu. 

9. Rozstrzyganie spraw dyscyplinarnych dotyczących Członków Klubu . 

 

§25 

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w na kwartał . 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby członków Zarządu. 

3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 

 

 

C. Komisja Rewizyjna 

 

§26 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Klubu, 

2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. 

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykła większością głosów . 

 

§27 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Kontrola całokształtu działalności a w szczególności gospodarki finansowo-materiałowej Klubu, 
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2. Kontrola opłacania składek członkowskich, 

3. Składania sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu, wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia 

absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu, 

4. Przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Klubu. 

 

§28 

1. Kontrola całokształtu działalności Klubu odbywa się co najmniej raz do roku. 

2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej podpisywane są przez co najmniej dwóch  jej  członków, w tym 

Przewodniczącego . 

 

§29 

Komisja Rewizyjna ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym we wszystkich posiedzeniach Zarządu Klubu. 

 

 

Rozdział V 

 

Majątek Klubu 

 

§33 

Skreślony 

 

§34 

1. Zasady prowadzenia działalności finansowej ustala Zarząd Klubu zgodnie z przyjętymi w rachunkowości 

przepisami. 

2. Oświadczenie w sprawach majątkowych Klubu podpisują osoby zgodne z reprezentacją Klubu  

 

Rozdział VI 

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu 

 

§35 

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej 2/3  głosów przy obecności co 

najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. 

 

§36 

1. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zgromadzenie zadecyduje o 

przeznaczeniu majątku Klubu i powoła w związku z tym Komisję Likwidacyjną. 

2. W skład Komisji Likwidacyjne  wchodzi Komandor i dwie osoby wybrane z pośród Członków Zwyczajnych . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


