
 

 

 

STATUT 
 

RZEMIEŚLNICZEGO  JACHT KLUBU  POZNAŃSKIEGO 
 

                                                        
Rozdział I 

                                          

Nazwa, teren działania i charakter prawny 
 

§1 

 

1. Stowarzyszenie Rzemieślniczy Jacht Klub Poznański, zwane dalej Klubem jest dobrowolnym, 

samorządnym, trwałym stowarzyszeniem  o celach nie zarobkowych mającym na celu rozwój 

i upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzację sportu żeglarskiego.  

Klub działa na podstawie Ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie, zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowień niniejszego statutu. 

 

2. Klub podlega wpisowi do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych, 

działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia 

działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania 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 (dalej WZC) zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§3 

 

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

 

2. Wyłączne prawo do zgłaszania członkostwa Klubu w innych stowarzyszeniach przysługuje 

WZC. 

 

3. Klub może używać nazwy skróconej: RJKP.  

    

§4 

 

1. Klub opiera swoją działalność  przede wszystkim na pracy społecznej członków, sympatyków 

i wolontariuszy. 

 

2. Klub może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne, wyrażające wolę 
wspierania jego statutowej działalności. 

 

3. Dla realizacji określonych celów statutowych  Klub może zatrudniać pracowników.                                                 



Rozdział II 

     
Cele i środki działania 

 

§5 

 

1. Celem klubu jest: 

a) Uprawianie i popularyzacja sportu żeglarskiego oraz rekreacji  i turystyki 

wodnej. 

b) Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 

wychowanie poprzez upowszechnianie tradycji żeglarskiej. 

, 

2. Cele określone w p.1 Klub realizuje przez: 

a) Zrzeszanie jak największej liczby członków, pochodzących zwłaszcza ze środowiska 

rzemieślniczego. 

b) Tworzenie i prowadzenie sekcji sportowych.  

 

c)   Działania w zakresie pożytku publicznego: 

 

      1)  Uprawianie turystyki wodnej. 

      2)  Organizowanie zawodów i imprez sportowych. 

      3)  Organizowanie wypoczynku dla członków Klubu i ich rodzin. 

      4)  Umożliwienie członkom Klubu i ich rodzinom korzystania z posiadanych urządzeń   
            sportowych. 

      5)  Rozwijanie działalności szkoleniowej, kulturalnej i wychowawczej wśród   

            członków  Klubu. 

     6)  Utrzymanie i właściwe gospodarowanie posiadanymi obiektami i urządzeniami   

           sportowymi, w szczególności przystanią żeglarską znajdującą się na terenie Klubu. 

     7)   Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w  

           realizacji zadań Klubu 

     8)  Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień 
3. Działalność pożytku publicznego , o której mowa w §5 p.2c może być prowadzona jako    

      działalność  odpłatna lub działalność nieodpłatna. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje   

      każdorazowo  Zarząd Klubu. 

4. Dochód odpłatnej działalności Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych  

      określonych   w §5 p.2c 

 

 

Rozdział III 
 

Członkowie Klubu ich prawa i obowiązki 
 

§6 

1. Członkami klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem 

wspierającym Klubu. 

 

2.Klub posiada członków: 

a) zwyczajnych, 

b) wspierających, 

c) honorowych. 

§7 

 

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy, pełnoletni obywatel polski, niepozbawiony praw 

publicznych, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów Klubu, 

oraz: 



a) złoży pisemną deklarację przystąpienia do Klubu,  

b) spełni wymogi Regulaminu przyjęć członków do RJKP, 

c) zostanie wpisany do rejestru członków na podstawie uchwały WZC. 

 

§8 

      

Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna lub prawna, deklarująca pomoc   

      finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Klubu. 

 

 

§9 

 

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla urzeczywistniania 

celów Klubu, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu lub polskiego sportu. 

 

                                                             

§10 

 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do władz klubu 

b) udziału w głosowaniu na WZC 

c) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Klubu   

d) udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Klub 

e) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Klubu. 

f)    uczestniczyć w zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez 

Klub 

g) korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu. 

 

 

2.Bierne prawo wyborcze do Zarządu Klubu przysługuje do ukończenia 75 lat.  

3.Członkowie wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak 

brać  udział  z głosem doradczym  w statutowych władzach Klubu, poza tym posiadają takie 

prawa jak członkowie zwyczajni. 

4 Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Klubu. 

           5. pozostałe prawa członków: 

 

       a)  Od decyzji Zarządu Klubu w sprawie odmowy przyjęcia kandydata do Klubu lub    

            skreślenia członka z listy członków Klubu, członkowie i kandydaci mogą odwołać się do  

            WZC. 

 

       b) Odwołanie, o którym mowa w p.5a należy złożyć do Zarządu Klubu, w terminie 14 dni od     

            dnia otrzymania decyzji. 

 

       c) Odwołanie, o którym mowa w p.5a WZC rozpatruje na swoim najbliższym zebraniu. 

 

         d) Do czasu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w p.5a, decyzja pozostaje zawieszona 

 

§11 

 

1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani: 

a) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Klubu, 

b) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu, 

c) regularnie opłacać składki i inne świadczenia na rzecz Klubu, 

d) przestrzegać zasad etyki, dyscypliny i zwyczajów żeglarskich,. 



e) uczestniczyć w WZC 

f) przepracować społecznie na rzecz Klubu minimum 12 godzin w roku.  

- Zarząd klubu może ustalić zamienne  formy  wsparcia klubu 

 

§12 

 

1. Członkostwo wygasa poprzez:                                

a) dobrowolne wystąpienie z Klubu, zgłoszone na piśmie do Zarządu, 

b) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Klubu w następujących przypadkach: 

• stwierdzenia naruszeń statutu przez członka, 

• nie opłacania przez członka składek członkowskich lub innych zobowiązań przez 

okres co najmniej 3 miesięcy, po uprzednim wysłaniu ponaglenia przez Zarząd lub 

skarbnika Klubu, 

• skazania członka prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa 

pospolite, 

• pozbawienia członka praw publicznych, 

• rekomendacji Komisji Rewizyjnej do skreślenia członka z listy członków Klubu, 

• śmierci członka Klubu. 

   

   

Rozdział IV 
 

Władze Klubu 
 

§13 

 

1. Władzami Klubu są: 
a) Walne Zgromadzenie Członków (WZC), 

b) Zarząd Klubu, 

c) Komisja Rewizyjna, 

 

 

2. Władze, o których mowa w p.1 są niezależne od siebie w zakresie swoich statutowych 

kompetencji. 

 

3. Kadencja władz klubu trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru. 

 

4. Funkcję Komandora Klubu można pełnić przez trzy kolejne kadencje. 

 

5. Członkowie zarządu mogą pełnić swoje funkcje przez trzy kolejne kadencje. 

 

6. Po przerwie, trwającej jedną kadencję, członkowie mogą być ponownie wybierani do władz 

Klubu. 

 

7. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym  

 

8. Członkowie powołani drogą wyboru do Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, 

wykonują swoje funkcje honorowo i nie mogą z tego tytułu otrzymywać wynagrodzenia. 

 

9. Uchwały władz klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia Statutu nie 

stanowią inaczej. 

 

 

 



                          A.  Walne  Zgromadzenie Członków (WZC) 
 

§14 

 

1. Walne Zgromadzenie Członków Klubu (WZC) jest najwyższą władzą Klubu. 

  

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 

§15 

 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków, należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone 

przepisami prawa albo niniejszym Statutem, na rzecz innych władz Klubu. 

 

2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy: 

a) uchwalanie przedstawianego przez Zarząd programu działalności, 

b) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd  i Komisję Rewizyjną  
c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Władz Klubu, 

d) uchwalanie budżetu Klubu i preliminarza finansowego na aktualny rok, przedstawianego 

przez Zarząd Klubu, 

e) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych klubu a zwłaszcza: 

• zaciągania zobowiązań finansowych, 

• nabywania, zbywania oraz obciążania nieruchomości, 

f) wybór Komandora Klubu, 

g) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej  

h) uchwalanie  zmian w statucie Klubu, 

i) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Klubu, 

j) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich, 

k) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych, 

l) nadawanie godności członków honorowych, 

m) rozpatrywanie odwołań od uchwał innych władz klubu, 

n) podejmowanie innych uchwał , które wymagają decyzji WZC, a nie należą do 

kompetencji innych władz, 

o) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Klubu, 

p) uchwalanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium dla Zarządu Klubu, 

q) wyrażanie zgody na zatrudnianie pracowników etatowych, 

r) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania klubu. 

 

 

§16 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na rok w terminie do 

31 maja  

              

 

2. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze odbywa się co 4 lata. 

 

3. O miejscu, dacie, godzinie ( termin I i II) oraz proponowanym porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia, Zarząd zawiadamia członków Klubu co najmniej na 14 dni przed terminem 

zebrania. 

 

4. WZC może się odbyć w II terminie nie wcześniej niż  30 minut po upływie I terminu i tylko 

wówczas jeżeli w zawiadomieniu podano jednocześnie godziny rozpoczęcia w obu terminach. 

 

5. Uchwały można podejmować jedynie w sprawach ogłoszonych w porządku obrad. 

 



6. Porządek obrad można zmieniać gdy w zebraniu uczestniczy 100 % członków zwyczajnych i 

nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 

 

7. Wnioski o zwołanie walnego zebrania oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być 
uchwalane, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. 

 

 

§17 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) zwoływane jest: 

a) na podstawie uchwały Zarządu Klubu, 

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, skierowany do Zarządu Klubu, 

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby zwyczajnych członków Klubu, skierowany do 

Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej. 

 

2. Zarząd klubu zwołuje NWZC w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku lub 

podjęcia własnej uchwały. 

 

3. W przypadku gdy Zarząd nie zwoła NWZC w statutowym trybie i terminie, Komisja 

Rewizyjna może to zrobić samodzielnie, w terminie do 14 dni od upływu terminu o 

ogłoszeniu zawiadomienia lub niezwłocznie po upływie tego terminu jeżeli 

zachodzi taka konieczność 
                                    

 

§18 

 

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków udział biorą: 
a) z głosem decydującym – zwyczajni członkowie klubu, 

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i osoby zaproszone. 

 

 

§19 

 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są  zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Klubu. 

 

2. Jeżeli 30 minut po wyznaczonym terminie rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia, liczba 

obecnych członków Klubu jest mniejsza niż połowa, to do ważności uchwał Walnego 

Zgromadzenia wystarczy obecność  1/3 liczby zwyczajnych członków Klubu i uzyskanie 

większości 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu. 

                                         

 

B. Zarząd Klubu 
 

§20 

 

1. Zarząd składa się z 4-7 osób, w tym z: Komandora, V-ce Komandora, Sekretarza, Skarbnika  i 

do 3 Członków. 

 

2. Zarząd Klubu powinien ukonstytuować się w terminie 14 dni od dnia wyboru przez WZC. 

 

3. Reprezentacja Klubu jest dwuosobowa –Komandor z dowolnym członkiem Zarządu. 

 



4. Bieżące sprawy klubu prowadzi Komandor z zastrzeżeniem kompetencji należących 

do innych władz Klubu lub innych funkcji w Zarządzie. 
5. Jeżeli Zarząd Klubu nie uzyska absolutorium na WZC jego kadencja ustaje, a Komandor 

Klubu zwołuje NWZC w celu wyboru nowego Zarządu Klubu, w terminie 14 dni od daty 

decyzji WZC. 

 

6. Do czasu wyłonienia nowego składu Zarządu, Klubem kieruje dotychczasowy Komandor. 

   

 

§21 

 

1. Do kompetencji i obowiązków Zarządu Klubu należy: 

a) zwoływanie Walnych Zgromadzeń, 
b) kierowanie działalnością Klubu 

c) realizacja uchwał Walnych Zgromadzeń, 
d) ustalanie Planów działalności Klubu, 

e) ustalanie i przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu, rocznych preliminarzy budżetowych, 

f) zarządzanie funduszami Klubu, w ramach zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie 

preliminarza budżetowego, 

g) przyjmowanie i skreślanie członków wspierających Klubu, 

h) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie członków zwyczajnych, 

i) angażowanie pracowników etatowych, 

j) powoływanie komisji jako organów doradczych Zarządu, 

k) składanie sprawozdań z działalności Klubu, 

l) przygotowywanie regulaminów wewnętrznych Klubu, 

m) pozyskiwanie środków finansowych na działalność Klubu, 

n) prowadzenie rejestru członków Klubu, 

o) delegowanie członków Klubu do reprezentowania Klubu na zewnątrz, 

 

2. Zasady prowadzenia działalności finansowej ustala Zarząd Klubu w oparciu o przepisy 

podatkowe i zasady rachunkowości. 

 

3. Sprawozdania, o których mowa w p.1 lit k powinny być dostępne dla członków Klubu na 14 

dni przed terminem WZC. 

 

§22 

 

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu. 

 

2. W posiedzeniach Zarządu musi uczestniczyć Komandor lub upoważniony V-ce Komandor. 

 

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

członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu, decyduje głos 

Komandora lub V-ce Komandora, o ile prowadzi on zebranie. 

 

4. Posiedzenia zarządu są obligatoryjnie protokołowane. 

 

5. Do ważności pism i dokumentów Klubu, wychodzących na zewnątrz, wymagane są podpisy: 

Komandora lub V-ce Komandora i Sekretarza Klubu, a w sprawach finansowych  sekretarza 

może zastąpić Skarbnik Klubu. 

 

 

 

 

 



C. Komisja Rewizyjna (KR) 
 

§23 

 

1. Komisja Rewizyjna (KR) jest organem kontrolującym działalność Zarządu Klubu, a wyniki jej 

pracy podlegają ocenie WZC. 

 

2. KR składa się z 3 - 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. 

 

3. KR wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

 

§24 

 

1. Do zakresu działania KR należy: 

 

a) kontrolowanie całokształtu działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i 

finansowej Klubu, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności, 

b) orzekanie w sprawach wykroczeń przeciwko przepisom Statutu, regulaminów Klubu,  

      naruszenia zasad etyki, dyscypliny i etykiety żeglarskiej 

 

§25 

 

1. Dla wykonania swoich zadań KR jest uprawniona do: 

a) żądania niezbędnych wyjaśnień i okazania dokumentów od Zarządu Klubu, 

b) korzystania ( za zgodą WZC) z usług ekspertów w przypadku gdy sama Komisja nie jest 

w stanie wypracować jednoznacznego stanowiska, 

c) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym. 

 

§26 

 

1. KR zobowiązana jest do: 

a) kontrolowania całokształtu działalności Klubu  co najmniej raz do roku, 

b) informowania Zarządu Klubu o wynikach kontroli i stwierdzonych uchybieniach oraz 

zgłaszania wniosków i zaleceń dotyczących tych uchybień, 
c) składania sprawozdań ze swojej działalności i przedstawiania ocen z całokształtu 

działalności Zarządu Klubu do WZC, 

d) przedstawiania na WZC wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu Klubu oraz 

oceny jego pracy lub oceny pracy poszczególnych członków Zarządu. 

 

2. Sprawozdanie KR powinno być podpisane przez Przewodniczącego KR i jej członków. 

 

3. Sprawozdanie KR powinno być dostępne dla członków Klubu na 14 dni przed terminem 

WZC. 

    

§27 

 

1. Z wnioskiem do KR, o przeprowadzenie kontroli, mają prawo zwracać się: 
a) Zarząd Klubu, 

b) Członkowie zwyczajni Klubu. 

 

 

§28 

               1. W sprawach członkowskich wymienionych w §24 p.1 b KR orzeka w składzie minimum  

                    3  osobowym. 

         2.Strony postępowania przed KR mogą powołać swoich pełnomocników. 



3 KR rozpatruje sprawę w ciągu 60 dni od daty uzyskania pełnej dokumentacji w 

sprawie. 

4 Od orzeczenia KR przysługuje odwołanie do WZC  w terminie 30 dni od doręczenia 

decyzji. 

 

 

§29 

 

1. KR orzeka następujące kary: 

a) upomnienie, 

b) nagana na piśmie z podaniem do wiadomości członkom Klubu, 

c) zawieszenie w prawach członka Klubu na okres do jednego roku, 

d) wykluczenie z Klubu. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział V 
          

Majątek Klubu 
                                                                       

§30 

 

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. 

 

2. Na fundusze Klubu składają się: 
a) składki członkowskie, 

b) darowizny i zapisy, 

c) dotacje, 

d) dochody z majątku, 

e) inne wpływy 

f) odsetki od lokat 

g) dochody z tytułu odpłatnej działalności pożytki publicznego 

h) dochodów z tytułu najmu lub dzierżawy składników majątkowych. 

                                      

                           

Rozdział VI 

 
Postanowienia końcowe, zmiana statutu  i rozwiązanie klubu 

 
§31 

 
1. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 2/3          

głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. 

 

2. Uchwała o likwidacji Klubu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej przez 4/5 

zwyczajnych członków Klubu  na WZC, zobowiązanych do wyrażenia swej woli na piśmie.  

 

§32 

 



W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Klubu Walne Zgromadzenie 

zdecyduje o przeznaczeniu pozostałego po likwidacji majątku Klubu i powoła w związku z tym 

Komisję Likwidacyjną. 
§33 

 

Komandorowi i członkom zarządu, sprawującym swoje funkcje na dzień uchwalenia Statutu, 

zalicza się jedną kadencję.( liczoną od dnia upływu dotychczasowego wyboru ) 

 

, 

§34 

 

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem oraz zatwierdzonymi na jego 

podstawie regulaminami decyduje Zarząd Klubu. 

 

§35 

 

Statut Klubu podlega rejestracji przez organ rejestrowy i wchodzi w życie z dniem jego 

zarejestrowania. 

 

 

 


