Statut
Żeglarskiego Klubu Sportowego „POLONEZ”
Preambuła
Żeglarski Klub Sportowy „POLONEZ” wywodzi się z założonego w 1954 r. Warszawskiego Klubu
Żeglarskiego „STAL”.
Żeglarski Klub Sportowy „POLONEZ” podziela i kultywuje w swej działalności polską tradycję i kulturę
honorowego współzawodnictwa, reguł sportu żeglarskiego oraz zasad bezpiecznej żeglugi.
Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny
§1
Żeglarski Klub Sportowy „Polonez”, dalej zwany też ŻKS „POLONEZ” lub Klubem,
jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i sportu, zawiązanym na czas nieokreślony i wpisanym
do Krajowego Rejestru Sądowego.
§2
ŻKS „POLONEZ” jest dobrowolnym stowarzyszeniem żeglarzy i sympatyków żeglarstwa, którym
przysługuje prawo zrzeszania się.
§3
ŻKS „POLONEZ” posiada osobowość prawną i działa na zasadach określonych w ustawie z dnia
7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz w statucie.
§4
1. ŻKS „POLONEZ” działa pod nadzorem organu nadzorującego wymienionego w ustawie – Prawo
o stowarzyszeniach, przy czym nadzór ten jest sprawowany wyłącznie w zakresie zgodności
działania z przepisami prawa i postanowieniami statutu.
2. Klub może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Siedzibą władz Klubu jest m.st. Warszawa.
§5
1. ŻKS „POLONEZ” jest członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego i Warszawsko – Mazowieckiego
Okręgowego Związku Żeglarskiego.
2. Klub może być członkiem innych stowarzyszeń w kraju i za granicą o podobnym profilu działania.
§6
ŻKS „POLONEZ” jest samorządnym, samodzielnie określającym swoje cele, programy działania,
struktury organizacyjne i akty wewnętrzne, trwałym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych,
który opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw
Klub może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
Rozdział II
Bandera, proporzec, pieczęć, godło, odznaka

§7
1. Barwami Klubu jest kolor żółty i niebieski.
2. ŻKS „POLONEZ” używa bandery, proporca, godła, odznaki i pieczęci.
3. Banderą Klubu jest flaga o trzech równych pasach poziomych – górnym i dolnym koloru żółtego,
a w środkowym koloru niebieskiego.
4. Proporcem Klubu jest trójkąt o stosunku ramion 2,5:1 o trzech pasach poziomych, analogicznych
do flagi wymiennej w ust. 3.
5. Godlem Klubu jest stylizowane koło zębate na podkładzie kotwicy i na tle trzech podłużnych
pasów o jednakowej szerokości, w środku litera „P”. Górny i dolny pas jest koloru żółtego,
a środkowy koloru niebieskiego.
6. Wzór klubowej odznaki organizacyjnej i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia.
§8
1. Jachty stanowiące własność Klubu mają obowiązek noszenia bandery i proporca ŻKS „POLONEZ”.
2. Jachty członków Klubu mogą nosić banderę i proporzec ŻKS „POLONEZ”, zarówno w kraju jak
i poza jego granicami.
§9
Członkowie Klubu mają prawo używania odznaki ŻKS „POLONEZ” oraz noszenia strojów klubowych.
Rozdział III
Cel i środki działania
§10
Celami Klubu są:
1) kultywowanie tradycji żeglarskich powołanego w 1954 r. Warszawskiego Klubu Żeglarskiego
„STAL”,
2) rozwój kultury fizycznej przez uprawianie żeglarstwa sportowego, zarówno amatorskiego jak
i kwalifikowanego, oraz turystyki śródlądowej i morskiej,
3) dbałość o honor bandery klubowej,
4) upowszechnianie zasad etykiety żeglarskiej i reguł współzawodnictwa sportowego,
5) krzewienie wiedzy żeglarskiej teoretycznej i praktycznej,
6) reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej.
§11
Klub swe cele realizuje poprzez:
1) organizowanie imprez żeglarskich wyczynowych, sportowo-rekreacyjnych, turystycznych i branie
w nich udziału, oraz reprezentowanie barw Klubu w regatach organizowanych przez inne
podmioty,
2) organizowanie treningów i obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków Klubu,
3) udostępnianie, na określonych zasadach, posiadanych obiektów, urządzeń sportowych i sprzętu
żeglarskiego dla potrzeb członków Klubu,
4) organizowanie i prowadzenie szkolenia na stopnie żeglarskie, wykładów, odczytów oraz ćwiczeń
praktycznych z dziedziny wszystkich działów wiedzy żeglarskiej,
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5) zakładanie i utrzymywanie portów jachtowych, ośrodków oraz obiektów i lokali klubowych,
6) współpracę z Polskim Związkiem Żeglarskim i z Warszawsko - Mazowieckim Związkiem
Żeglarskim oraz organizacjami i osobami o podobnych celach działania,
7) kształtowanie i przestrzeganie postaw etycznych oraz zasad etykiety żeglarskiej,
8) wyróżnianie i nagradzanie osiągnięć żeglarskich,
9) stosowanie w ramach swej statutowej działalności innych środków działania, zmierzających
do realizacji celów statutowych Klubu.
Rozdział IV
Członkowie ich prawa i obowiązki
§12
Członkowie Klubu dzielą się na członków:
1)
2)
3)
4)
5)

rzeczywistych,
uczestników,
wspierających,
honorowych,
stażystów.
§13

Członkiem rzeczywistym może być członek stażysta przyjęty uchwałą Zarządu Klubu, po odbyciu
dwuletniego stażu i pozytywnej opinii dwóch członków rzeczywistych, którzy rekomendowali jego
przyjęcie na członka stażystę.
§14
Członkowie rzeczywiści mają prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego,
2) korzystania ze sprzętu, obiektów i urządzeń sportowych na warunkach określonych w regulaminie
Klubu,
3) reprezentowania Klubu w zawodach i imprezach, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) noszenia odznak i ubiorów sportowych w barwach Klubu oraz posługiwanie się banderą
klubową,
5) wyróżnień i nagród honorowych za wzorowe wykonanie swoich obowiązków statutowych oraz
za aktywny udział w pracach Klubu.
§15
Do obowiązków członków Klubu należy:
1) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
2) aktywny udział w realizacji celów statutowych Klubu,
3) regularne opłacanie składek członkowskich i innych zobowiązań wobec Klubu,
4) ochrona własności Klubu stanowiącej wspólne dobro wszystkich członków,
5) zachowanie postawy godnej członka Klubu i sportowca polskiego,
6) rozliczenie się z zobowiązań wobec Klubu.
§16
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1.
2.

Członkiem uczestnikiem może być osoba małoletnia, która została przyjęta przez Zarząd Klubu
na podstawie pisemnej deklaracji.
Członkowie uczestnicy mają wszelkie prawa i obowiązki członków rzeczywistych,
z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
§17

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje poparcie
finansowe lub rzeczowe na rzecz Klubu i na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęta
przez Zarząd Klubu.
Członek wspierający – osoba prawna działa w Klubie za pośrednictwem swego przedstawiciela.
Członek wspierający ma prawa członków rzeczywistych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa
wyborczego.
Członkowie wspierający maja prawo uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach Zarządu.
Ustanie członkostwa wspierającego następuje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia z Klubu zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu,
b) wykreślenie uchwałą Zarządu wskutek:
- niewykonania świadczeń zadeklarowanych na rzecz Klubu,
- działalności niezgodnej ze statutem lub na szkodę Klubu,
- prawomocnego orzeczenia przez sąd środka karnego wobec osoby fizycznej o pozbawieniu
praw publicznych,
c) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego Klub.
Od uchwały Zarządu o wykreśleniu członkowi wspierającemu przysługuj prawo odwołania
do Walnego Zebrania Członków, z zastosowaniem postanowień § 21 ust. 2 i 3 statutu.
§18

1.
2.
3.

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym
dla Klubu lub rozwoju żeglarstwa, na wniosek Zarządu Klubu.
Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka rzeczywistego i ponadto zwolniony jest
z obowiązku płacenia składek członkowskich i odpłatności za korzystanie z urządzeń Klubu.
Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek:
a) Zarządu Klubu,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) Sądu Koleżeńskiego,
d) jednej drugiej ogółu członków.
§19

Członkiem stażystą może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec
bez względu na miejsce zamieszkania, który zostanie przyjęty uchwałą Zarządu Klubu na podstawie
pisemnej deklaracji, po otrzymaniu rekomendacji od dwóch członków rzeczywistych, którzy przyjmą
moralną odpowiedzialność za przestrzeganie przez członka stażystę postanowień statutu.
§20
1.

Członek stażysta ma prawa i obowiązki członka rzeczywistego, z wyłączeniem czynnego
i biernego prawa wyborczego, z uwzględnieniem postanowień ust. 2.
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2.

Członek stażysta za cumowanie swojego jachtu w klubowym porcie przez pierwszy rok stażu
wnosi opłaty jak armator niebędący członkiem Klubu.
§21

1. Członkostwo uczestników, stażystów i członków rzeczywistych ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu,
b) skreślenia przez Zarząd Klubu z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez
okres 3 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia,
c) wykluczenia na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę Klubu
oraz na skutek popełnionego czynu niegodnego członka Klubu.
2. Członek wykluczony ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni
od dnia otrzymania uchwały o wykluczeniu, za pośrednictwem Zarządu Klubu.
3. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek zachowuje wszystkie swoje prawa i obowiązki.
§22
Na wniosek członka Klubu Zarząd może zawiesić jego prawa i obowiązki.
Rozdział V
Władze Klubu
§23
1. Władzami Klubu są:
A) Walne Zebranie Członków,
B) Zarząd Klubu,
C) Komisja Rewizyjna,
D) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór przez Walne Zebranie Członków odbywa
się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
3. Kandydatury do władz Klubu mają prawo zgłaszać członkowie rzeczywiści, w tym nowo wybrany
Prezes Zarządu.
4. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określa Regulamin obrad Walnego Zebrania
Członków.
§24
1. Członek władz Klubu nie może łączyć tej funkcji z funkcją w innych klubach sportowych.
2. Członkami władz Klubu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Do władz Klubu następnej kadencji nie mogą kandydować osoby, będące uprzednio członkami
władz, o których mowa w §23 ust. 1, które nie uzyskały absolutorium.
4. W przypadku nieuczestniczenia w pracach danego organu władz Klubu przez okres co najmniej
6 miesięcy, członkowie władz mogą być odwołani z pełnionej funkcji przez Walne Zebranie
Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
5. Członkowie władz Klubu pełnią swoje funkcje społeczne.
A. Walne Zebranie Członków
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§25
1. Walne Zebranie Członków, jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebrania Członków odbywają się w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.
3. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez
Zarząd Klubu.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) rozpatrywanie, ocena i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Klubu (bilansu, rachunku
wyników, informacji dodatkowej) oraz sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego,
b) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie głównych kierunków rozwoju Klubu, programu działalności oraz budżetu,
d) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
e) dokonywanie wyboru Prezesa i pozostałych członków Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej,
Sądu Koleżeńskiego,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
g) podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania, zbywania lub obciążeń nieruchomości
i środków trwałych przekraczających równowartość w złotych kwoty 5000 euro,
h) zatwierdzanie regulaminu władz Klubu,
i) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu oraz rozwiązania Klubu,
j) nadawanie godności członka honorowego Klubu,
k) rozpatrywanie wszelkich innych spraw lub wniosków zgłoszonych przez władze i członków
Klubu dotyczących działalności i organizacji Klubu, które są objęte porządkiem obrad,
l) ustanawianie odznak klubowych na wniosek Zarządu Klubu,
ł) podejmowanie uchwał o wystąpieniu lub przystąpieniu do innych stowarzyszeń i organizacji.
§26
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków w pierwszym terminie lub bez względu na liczbę obecnych
w drugim terminie. Liczbę członków dokumentuje lista obecności. Przebieg obrad jest
protokołowany.
2. Szczegółowe zasady obrad określa Regulamin Obrad uchwalony przez Walne Zebranie
Członków.
§27
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Klubu zobowiązany jest
powiadomić ogół członków na piśmie, nie później niż 14 dni przed terminem Zebrania. Zamiast
formy pisemnej zawiadomienie może być wysłane do członków Klubu pocztą elektroniczną, jeżeli
uprzednio wyrazili oni pisemną zgodę i podali adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
§28
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu z własnej inicjatywy lub
na wniosek Komisji Rewizyjnej wynikający z pełnionych funkcji kontrolnych i nadzorczych, albo
na wniosek co najmniej jednej drugiej ogółu członków rzeczywistych.
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2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu w terminie miesiąca od daty
zgłoszenia wniosku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków rozpatruje tylko sprawy, dla których zostało zwołane.
4. W przypadku nie wywiązania się Zarządu z obowiązków przewidzianych w §25 ust. 2, §27 i §28
ust.1 i 2, uprawnienie do zwołania Walnego Zebrania Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej.
B. Zarząd
§29
1. Zarząd jest powoływany do kierowania bieżącą działalnością Klubu między Walnym
Zebraniami Członków.
2. Zarząd składa się z 5 do 9 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.
O liczbie członków Zarządu w danej kadencji decyduje Walne Zebranie Członków.
3. Na pierwszym zebraniu, nie później niż 7 dni po wyborze, Zarząd konstytuuje się, z wyłączeniem
funkcji Prezesa, którego wybiera Walne Zebranie Członków.
4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zebranie Członków.
5. Zarząd może tworzyć komisje oraz inne organy doradcze Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes nie rzadziej niż raz na miesiąc. Posiedzenia
Zarządu są protokołowane.
7. Uchwały Zarządu Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,
w obecności co najmniej połowy składu Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W wypadku
równości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego obradom.
8. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez
Walne Zebranie Członków.
§30
Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie i nadzorowanie działalności Klubu, zgodnie z postanowieniami statutu oraz
uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania Członków,
2) składanie sprawozdań z wykonania uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków corocznych sprawozdań z działalności oraz
sprawozdań finansowych,
4) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działań w jego imieniu,
5) zarządzanie majątkiem i środkami finansowymi Klubu zgodnie z preliminarzem, budżetem,
wytycznymi Walnego Zebrania Członków, w oparciu o obowiązujące przepisy,
6) opracowywanie i wdrażanie regulaminów, procedur wewnętrznych i innych niezbędnych
przepisów regulujących działalność Klubu,
7) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
8) określenie zasad działania i uprawnień powołanych komisji oraz organów doradczych Zarządu,
a także nadzór nad ich pracami,
9) przyjmowanie, skreślanie i zawieszanie członków oraz prowadzenie ewidencji osobowej,
10) przyznawanie nagród honorowych i wyróżnień oraz wykonywanie kar orzeczonych przez Sąd
Koleżeński,
11) występowania do Walnego Zebrania Członków o nadanie godności członka honorowego,
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12) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
13) udostępnianie członkom regulaminów, uchwał organów i innych istotnych dokumentów
związanych z działalnością Klubu, w formie publikacji na stronie internetowej Klubu,
14) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości wpisowego oraz opłat za korzystanie ze sprzętu
klubowego,
15) kierowanie spraw do Sądu Koleżeńskiego.
§31
1. Klub reprezentują i zaciągają zobowiązania majątkowe w jego imieniu działający łącznie Prezes
lub Wiceprezes wraz z innym członkiem Zarządu.
2. Zarząd Klubu może powierzyć każdemu z członków tego organu prowadzenie poszczególnych
spraw zawiązanych z funkcjonowaniem Klubu, udzielając w tym zakresie stosownego
pełnomocnictwa.
C. Komisja Rewizyjna
§32
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do kontroli całokształtu działalności Klubu co najmniej raz
w roku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
i sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna działała w oparciu o statut, regulamin oraz obowiązujące przepisy w tym
zakresie.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,
w obecności co najmniej dwóch członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
W wypadku równości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego obradom.
5. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu Klubu ani
pozostające w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
z osobami zarządzającymi Klubem.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą uczestniczyć w innych władzach Klubu.
§33
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) badania sprawozdań Zarządu z działalności
Klubu oraz sprawozdań finansowych.
Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium członkom
Zarządu,
b) kontrola całokształtu działalności statutowej, gospodarczej i finansowej pod względem
celowości, rzetelności, gospodarności i zgodności z przepisami prawa,
c) kontrola wszelkich dokumentów Klubu,
d) reprezentowanie Klubu w umowach między Klubem a członkami Zarządu oraz w sporach
z nimi, przy czym Klub reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego
organu.
2. Dla realizacji swoich zadań Komisja Rewizyjna jest uprawiona do:
a) żądania niezbędnych wyjaśnień od Zarządu, a także od zatrudnionych pracowników,
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b) przeprowadzenia kontroli okresowych i doraźnych z własnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek co najmniej jednej czwartej liczy członków Klubu,
c) delegowania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub upoważnionego przez niego członka
Komisji na posiedzenia Zarządu, z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do:
a) informowania Zarządu o wynikach kontroli oraz zgłaszania wniosków i zaleceń w celu
usunięcia stwierdzonych uchybień,
b) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności,
ze szczególnym uwzględnieniem realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) występowania do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków,
d) wystąpienia do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o odwołanie Zarządu w przypadku
braku rocznego sprawozdania Zarządu w przewidzianym statutem terminie oraz w razie
stwierdzenia innych naruszeń postanowień statutu lub obowiązujących przepisów albo
działania na szkodę Klubu.
D. Sąd Koleżeński
§34
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
i sekretarza.
2. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej 3 osobowym.
3. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,
w obecności co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
W wypadku równości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego obradom
Sądu.
4. Sąd Koleżeński działa na podstawie statutu Klubu oraz Regulaminu Sądu Koleżeńskiego.
5. Do kompetencji Sądu koleżeńskiego należy:
a) rozstrzyganie sporów między członkami,
b) nakładanie kar na członków Klubu w przypadku postępowania niezgodnego ze statutem,
wewnętrznymi regulaminami, przepisami organizacji sportowych, wykroczeń dyscyplinarnych
i czynów naruszających etykę sportową oraz dobre obyczaje w żeglarstwie.
6. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
- upomnienie,
- nagana,
- wykluczenie.
7. Wnioski z przeprowadzonych spraw, Sąd Koleżeński kieruje do Zarządu Klubu.
§35
1. Sąd Koleżeński zobowiązany jest do składania sprawozdania ze swojej działalności Walnemu
Zebraniu Członków.
2. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub upoważniony przez niego członek Sądu Koleżeńskiego
może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą uczestniczyć w innych władzach Klubu.
§36
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1. W wypadku gdy skład władz Klubu ulegnie zmniejszeniu poniżej stanu wymaganego statutem,
w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której
dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać
nie więcej niż jedną trzecią składu organu.
2. Wybór członków władz Klubu uzupełnionych w drodze kooptacji wymaga akceptacji przez
najbliższe Walne Zebranie Członków, przy czym kadencja dokooptowanych członków władz
wygasa z upływem kadencji ich poprzedników. W wypadku braku akceptacji uzupełnienia składu
władz Klubu w drodze kooptacji zarządza się wybory na wakujące miejsca w zdekompletowanym
organie.
Rozdział VI
Majątek i fundusze
§37
Majątek Klubu stanowi ogół praw rzeczowych, których przedmiotem są nieruchomości, ruchomości
oraz fundusze.
§38
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
2.
3.
4.
5.

6.
1)
2)
3)
4)
5)
7.

Na fundusze Klubu składają się:
wpisowe i składki członkowskie,
dotacje i subwencje,
darowizny,
spadki i zapisy,
odsetki i dochody z kapitału,
dochody z majątku Klubu,
środki pochodzące z ofiarności publicznej,
dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Klubu,
dochody z działalności gospodarczej.
Majątek Klubu stanowi wspólne dobro wszystkich członków i może służyć tylko celom
przewidzianym w Statucie.
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Klubu.
Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Rokiem
obrotowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
Klub może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych
przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Przedmiotem działalności gospodarczej Klubu według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
działalność klubów sportowych (93.12.Z),
pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29),
pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51),
wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21),
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20)
Klub może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
Rozdział VII
Zbycie majątku, zmiany statutu i rozwiązanie Klubu
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§39
Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania lub obciążenia majątku Klubu może być
przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków tylko wtedy gdy zostanie umieszczone w porządku
obrad, a informacja o planowanych decyzjach majątkowych zostanie zawarta w zawiadomieniach
rozesłanych członkom Klubu.
§40
1. Projekt zmian statutu może być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków tylko wtedy
gdy zostanie umieszczony w porządku jego obrad, a jednolity tekst statutu, uwzględniający
proponowane zmiany, zostanie podany do wiadomości członków na stronie internetowej Klubu.
2. Zmiana statutu Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością dwóch
trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Zmieniony statut wchodzi w życie po dokonaniu przez sąd rejestrowy wpisu zmian statutu
do Krajowego Rejestru Sądowego.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

§41
Rozwiązanie Klubu może być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków tylko wtedy gdy
zostanie umieszczony w porządku obrad, a informacja o tym zamiarze zostanie umieszczana
w zawiadomieniach rozesłanych członkom Klubu.
Rozwiązanie Klubu może nastąpić w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków, powziętej
kwalifikowaną większością co najmniej trzech czwartych głosów, w obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
Likwidatorami zostają członkowie Zarządu Klubu i zawiadamiają sąd o wszczęciu likwidacji.
Zarząd Klubu przeprowadza likwidację zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania Członków
zawartymi w treści uchwały obejmującej:
a) zbycie majątku w miarę możliwości za cenę pokrywającą zobowiązania Klubu i koszty
postępowania likwidacyjnego,
b) rozporządzenie saldem rachunku i polecenie jego zamknięcia,
c) protokolarne przekazanie przedmiotów o charakterze pamiątkowym lub zabytkowym na cele
muzealne, o ile to możliwe odpłatnie.
Po zakończeniu likwidacji Zarząd zgłosi sądowi wniosek o wykreślenie Klubu z Krajowego Rejestru
Sądowego.
Walne Zebranie Członków podejmie uchwałę o przeznaczeniu pozostałego majątku Klubu
na określony cel.
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