
STATUT STOWARZYSZENIA 
DOBRA PRAKTYKA ŻEGLARSKA 
Z DNIA 14 GRUDNIA 2020 R. 
(TEKST JEDNOLITY) 

  

Rozdział I 

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 

§ 1 

Stowarzyszenie żeglarskie (zwane dalej Klubem lub Stowarzyszeniem) działające 
na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Dobra Praktyka Żeglarska. 

§ 2 

Terenem działania Klubu jest teren Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica w części zgodnej 
z przepisami prawa. 

§ 3 

Siedziba Klubu mieści się w Krakowie. 

§ 4 

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym 
i posiada osobowość prawną. 

§ 5 

Klub używa pieczęci podłużnej i okrągłej oraz godła i proporca klubowego.  
Wzory pieczęci, godła i proporca ustala Zarząd Klubu. 

 

Rozdział II 

 Cel i środki działania 

§ 6 

1. Stowarzyszenie działa w obszarze pożytku publicznego, w szczególności  
w obszarach: 

a. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
b. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
c. Turystyki i krajoznawstwa. 

2. Celem działania Klubu jest: 
a. Uprawianie i popularyzacja żeglarstwa we wszystkich jego formach  

oraz innych sportów wodnych, 
b. Pielęgnowanie i upowszechnianie zasad etyki i etyki żeglarskiej, 

kultywowanie tradycji żeglarskiej, 
c. Krzewienie kultury, wiedzy i umiejętności żeglarskich, 
d. Prowadzenie działalności wychowawczej, rozbudzanie zainteresowań 

problemami gospodarki morskiej i wodnej, 



e. Kształtowanie wzorców społecznych w zakresie racjonalnego  
i kulturalnego spędzania wolnego czasu, umożliwienie rekreacji na wodzie 
członkom Klubu, 

f. Upowszechnianie wiedzy o ochronie wodnego środowiska naturalnego, 
wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie przez instytucje 
państwowe. 

 

§ 7 

Klub realizuje swoje cele poprzez: 

1. Organizowanie rejsów oraz imprez żeglarskich o charakterze szkoleniowym, 
rekreacyjnym, turystycznym i sportowym, 

2. Organizowanie i udział w regatach, 
3. Organizowanie szkoleń żeglarskich, 
4. Pomoc członkom Klubu w uprawianiu żeglarstwa we własnym zakresie, 
5. Organizowanie imprez kulturalnych i towarzyskich, 
6. Przygotowywanie informacji dotyczących żeglarstwa oraz działalności Klubu, 
7. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, dyscypliny i etykiety żeglarskiej 

wśród członków i sympatyków Klubu, 
8. Wdrażanie rozwiązań technologicznych mających na celu zautomatyzowaną 

i sprawną organizację i przebieg rejsów śródlądowych i morskich, 
9. Współpracę z innymi Klubami i instytucjami żeglarskimi, 
10. Działalność wydawniczą, 
11. Działalność wydawniczą w zakresie oprogramowania. 

 

§ 8 

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

§ 9 

1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie 
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony 
do podziału między jego Członków. 

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Klubu są: 

a. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 
lub Internet, 

b. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 
straganami i targowiskami, 

c. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 
d. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 
e. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 
f. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej 

niesklasyfikowana.   



Rozdział III 

 Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

§ 10 

Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne, obywatele Polski oraz cudzoziemcy. Osoby 
prawne mogą być wspierającymi członkami Klubu. 

§ 11 

Członkowie Klubu dzielą się na: 

1. Zwyczajnych 
2. Honorowych 
3. Wspierających 

§ 12 

1. Przyjęcie do Klubu następuje w drodze uchwały Zarządu Klubu na podstawie 
złożonej pisemnej deklaracji oraz dwóch pozytywnych opinii członków 
zwyczajnych Klubu. Przyjęta osoba zostaje wpisana przez Zarząd na listę 
członków Klubu i w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały o przyjęciu do Klubu 
przez Zarząd wpłaca wpisowe. 

2. Zarząd Klubu prowadzi listę członków zwyczajnych Klubu, którą udostępnia 
każdemu członkowi Klubu w siedzibie Klubu w terminie 14 dni od złożenia takiego 
żądania Zarządowi przez członka Klubu.  

3. Członek Zarządu, który w chwili ustania jego członkostwa w Zarządzie dysponuje 
listą członków Klubu, przekazuje tę listę wybranemu członkowi Zarządu, a jeżeli 
brak jest innych członków Zarządu, to listę przekazuje wybranemu przez siebie 
członkowi zwyczajnemu Klubu znajdującemu się na tej liście. 

§ 13 

1. Osoby niepełnoletnie mogą zostać członkami Klubu po ukończeniu 16 lat. 

§ 14 

Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona 
dla żeglarstwa lub Klubu. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą 
Walnego Zebrania na wniosek Zarządu Klubu. Członek honorowy posiada wszystkie 
uprawnienia członka zwyczajnego, Członek honorowy nie płaci wpisowego, składek 
członkowskich oraz może korzystać z innych ulg zgodnie z decyzją Zarządu Klubu. 

§ 15 

Członkiem Wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje 
chęć wspierania działalności Klubu. 

 

 

 



§ 16 

Członek zwyczajny ma prawo: 

1. Uczestniczyć z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem 
wyborczym w obradach Walnego Zebrania; prawo powyższe nie dotyczy 
niepełnoletnich członków Klubu, 

2. Brać udział w rejsach, obozach, regatach i innych imprezach klubowych,  
3. Zgłaszać postulaty i wnioski pod adresem władz Klubu, 
4. Otrzymywać od władz Klubu pomoc w zakresie realizacji przedsięwzięć 

przewidzianych statutem w zakresie możliwości finansowych Klubu, 
5. Korzystać z urządzeń, obiektów i sprzętu Klubu w granicach określonych 

regulaminami, 
6. Używać godła i proporca Klubu w ustalonym zakresie po uzyskaniu pisemnej 

lub ustnej zgody przynajmniej jednego członka Zarządu, 
7. Odwoływać się od decyzji Zarządu Klubu do Walnego Zebrania; odwołanie 

przysługuje w terminie 14 dni od chwili powiadomienia członka o decyzji i winno 
być złożone na piśmie, na ręce Zarządu Klubu, 

8. Świadczyć odpłatnie pracę na rzecz Stowarzyszenia, o ile pomiędzy Członkiem 
a Stowarzyszeniem zostanie zawarta stosowna umowa, 

9. Korzystać z rabatów członkowskich na produkty sprzedawane przez Klub 
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a także zniżek na 
organizowane przez Klub wyjazdy i imprezy, 

10. Korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia. 

§ 17 

Członek wspierający ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w obradach Walnego 
Zebrania, jeśli otrzyma zaproszenie ze strony Zarządu Klubu do udziału w Walnym 
Zebraniu. 

§ 18 

Członek zwyczajny ma obowiązek: 

1. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz stosować się do uchwał 
Walnego Zebrania, 

2. Brać czynny udział w realizacji zadań i przedsięwzięć Klubu, uczestniczyć 
w zebraniach i imprezach organizowanych przez Klub, 

3. Przestrzegać zasad etyki, dyscypliny i etykiety żeglarskiej, 
4. Podnosić stale swoje kwalifikacje żeglarskie, 
5. Dbać o urządzenia i sprzęt klubowy, 
6. Opłacać regularnie składki członkowskie, 
7. Uczestniczyć w pracach na rzecz Klubu w wymiarze ustalonym przez Zarząd 

Klubu, 
8. Propagować cele Klubu. 

   



§ 19 

1. Członkowie Klubu ponoszą odpowiedzialność za skutki wynikające z uprawiania 
przez nich żeglarstwa, w tym w ramach aktywności podejmowanej w Klubie. 

2. Zarząd może uzależnić dopuszczenie niepełnoletniego członka Klubu do udziału 
w wydarzeniach żeglarskich organizowanych przez Klub od przedstawienia 
pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego członka Klubu 
na udział w tym wydarzeniu. 

§ 20 

Przynależność do Klubu oraz prawa i obowiązki członkowskie ustają z chwilą: 

1. Śmierci członka Klubu, ubezwłasnowolnienia lub utraty osobowości prawnej przez 
członka wspierającego, 

2. Dobrowolnej rezygnacji złożonej przez członka Klubu wybranemu członkowi 
Zarządu Klubu w sposób czyniący zadość formie dokumentowej zgodnie 
z przepisami prawa cywilnego. Jeżeli osoba rezygnująca z członkostwa jest 
w chwili składania oświadczenia o rezygnacji jedynym członkiem Zarządu Klubu, 
swoją rezygnację składa Walnemu Zebraniu za pośrednictwem wybranego 
przez siebie członka Klubu, który przedstawia ją na najbliższym Walnym Zebraniu, 

3. Skreślenia z listy Członków Klubu na podstawie uchwały Zarządu z powodu 
zalegania z opłatą składek członkowskich, 

4. Wykluczenia z Klubu uchwałą Zarządu lub Walnego Zebrania: 
a. Z powodu poważnego naruszenia zasad statutu lub regulaminów Klubu, 
b. W związku z inną działalnością godzącą w interes Klubu lub dobre imię 

żeglarstwa. 
5. Rozwiązania Klubu. 

§ 21 

W ciągu 14 dni od chwili ustalania członkostwa członek Klubu zobowiązany jest 
uregulować składki członkowskie za czas do złożenia rezygnacji, zwrócić Klubowi 
wszelkie posiadane rzeczy ruchome należące do Klubu i zaspokoić wszelkie roszczenia 
Klubu związane ze stosunkiem członkostwa. 

§ 22 

1. Za szczególne zasługi dla żeglarstwa Klubu Członek może zostać wyróżniony: 

a. Podziękowaniem na piśmie lub pochwałą, 
b. Nagrodą rzeczową, 
c. Nadaniem godności Członka Honorowego, 
d. Nadaniem godności Komandora Honorowego. 

2. Wyróżnień udziela Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo członka 
zwyczajnego. 

3. Wyróżnień wymienionych w pkt. 1 a) i pkt. 1 c) może dokonać także Zarząd Klubu.  

   



§ 23 

1. W razie naruszenia przez członka Klubu postanowień statutu, regulaminów 
lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje, stosownie do okoliczności, prawo 
zastosowania kar: 

a. Upomnienia 
b. Czasowego zawieszenia Członka w określonych prawach — najdalej 

do najbliższego Walnego zebrania, 
c. Skreślenia z listy członków Klubu. 

2. Członek Klubu ma prawo odwołać się - za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej - 
do Walnego Zebrania od Uchwał Zarządu Klubu: 

a. O zastosowaniu kary dyscyplinarnej wymienionej w ust. 1, 
b. Rozstrzygających spory członków w terminie siedmiu dni od otrzymania 

Uchwały. 

 

 

Rozdział IV 

 Władze Klubu. 

§ 24 

Władzami Klubu są: 

1. Walne Zebranie 
2. Zarząd Klubu 
3. Komisja Rewizyjna 

  

 

Rozdział V 

 Walne Zebranie. 

§ 25 

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. 

§ 26 

Walne Zebranie może mieć charakter zebrania: 

1. Zwyczajnego 
2. Nadzwyczajnego 
3. Sprawozdawczo-wyborczego 

§ 27 

Walne zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu 2 razy w roku, zaś Walne Zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata. 



§ 28 

1. Walne zebranie nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd klubu dodatkowo: 

a. Z własnej inicjatywy Zarządu, 
b. Na żądanie co najmniej 50% ogólnej liczby członków Klubu uprawnionych 

do głosowania na Walnym zebraniu. 

2. Walne zebranie nadzwyczajne powinno zostać zwołane w terminie 30 dni od daty 
złożenia Zarządowi wniosku opisanego w zdaniu poprzednim. Zebranie to 
obraduje jedynie nad sprawą, dla której zostało zwołane. Jeżeli zarząd nie zwoła 
Walnego zebrania nadzwyczajnego w ww. terminie, to wnioskodawcy mają 
prawo wniesienia odwołania w tej sprawie do Komisji Rewizyjnej, która może 
wówczas zastępczo za Zarząd zwołać Walne zebranie nadzwyczajne. 

§ 29 

Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Klubu z 14-dniowym wyprzedzeniem w sposób 
czyniący zadość formie dokumentowej zgodnie z przepisami prawa cywilnego. 

§ 30 

1. Uchwały Walnego zebrania zapadają większością głosów. W przypadku równej 
ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

2. Uchwały są prawomocne przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby 
członków uprawnionych do głosowania. 

3. W przypadku braku obecności co najmniej 50% ogólnej liczby członków 
uprawnionych do głosowania, zebranie odbywa się w drugim terminie podanym 
w zawiadomieniu. 

4. W drugim terminie nie jest wymagane w/w quorum. 

 § 31 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należą: 
a. Uchwalenie programowego kierunku działania i wytycznych prac Klubu 

oraz preliminarza budżetowego, 
b. Uchwalenie lub zmiana Statutu oraz regulaminów, 
c. Wybór Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej, 
d. Ocena działalności Zarządu Klubu, 
e. Zgłaszanie wniosków i zaleceń pod adresem Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
f. Przyjmowanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
g. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
h. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, 
i. Podejmowanie Uchwał o wyróżnieniu Członka Klubu, 
j. Podejmowanie Uchwał o wykluczeniu Członka Klubu, 
k. Rozpatrywanie i decydowanie we wszystkich innych sprawach 

wymagających przejawu woli większości członków Klubu, 
l. Powoływanie pełnomocnika do zawarcia umowy pomiędzy Klubem  

a członkiem Zarządu Klubu, jak również zmiany, uzupełnienia, rozwiązania 
lub wypowiedzenia takiej umowy. 

2. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania powziętej 
większością 2/3 głosów Członków uprawnionych do głosowania. 

3. Obradami Walnego zebrania kieruje Przewodniczący wybrany każdorazowo 
większością głosów obecnych Członków. 



 Rozdział VI 

Zarząd Klubu 

§ 32 

1. Zarząd Klubu jest organem kierującym bieżącą działalnością Klubu 
i reprezentującym go na zewnątrz. Zasady wyboru oraz uzupełnienia składu 
Zarządu określa „Ordynacja wyborcza”, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu. 

2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności 
wykonywane w związku z pełnioną funkcją. 

3. O przyznaniu i wysokości wynagrodzenia dla członka zarządu decyduje w drodze 
uchwały Komisja Rewizyjna. 

 § 33 

1. Zarząd Klubu jest organem wybieranym przez Walne Zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze na okres czterech lat. W skład Zarządu wybiera się  
3 członków Klubu. Zarząd na swym zebraniu konstytucyjnym wybiera ze swego 
składu: 

a. Prezesa Zarządu, 
b. Sekretarza Zarządu, 
c. Skarbnika Klubu. 

2. Wybór osób funkcyjnych w Zarządzie obowiązuje przez cały okres kadencji. 
W razie ustania członkostwa w Klubie lub rezygnacji z pełnienia funkcji 
w Zarządzie odnośnie do jakiejkolwiek z ww. osób, zostanie dokonany uchwałą 
członków Zarządu wybór uzupełniający spośród osób wchodzących w skład 
Zarządu poprzez przydzielenie zwolnionej funkcji jednej z tych osób. Jeżeli 
na skutek zdarzeń opisanych w zdaniu poprzednim w skład Zarządu wchodzą 
mniej niż 3 osoby, to Walne Zebranie dokona uzupełniającego wyboru składu 
Zarządu zgodnie z Ordynacją wyborczą wskazaną w § 32 pkt 1. powyżej, przy czym 
ów wybór uzupełniający może prowadzić do uzupełnienia składu Zarządu 
o więcej osób od liczby opróżnionych miejsc w Zarządzie z zastrzeżeniem 
liczebności Zarządu określonej w punkcie 1. powyżej. 

3. Osoba wchodząca w skład Zarządu Klubu może złożyć rezygnację z pełnienia 
funkcji w Zarządzie Klubu wybranemu przez siebie innemu członkowi Zarządu 
Klubu. Jeżeli osoba rezygnująca z funkcji w Zarządzie Klubu jest w chwili składania 
oświadczenia o rezygnacji jedynym członkiem Zarządu Klubu, swoją rezygnację 
składa Walnemu Zebraniu za pośrednictwem wybranego przez siebie członka 
Klubu, który przedstawia ją na najbliższym Walnym Zebraniu. 

§ 34 

Zarząd kieruje działalnością Klubu zgodnie z niniejszym Statutem i uchwałami Walnego 
Zebrania, a w szczególności: 

1. Ustala plany działania i realizuje je, 
2. Gospodaruje majątkiem i funduszami Klubu, 
3. Wykonuje i nadzoruje wykonanie uchwał Walnego Zebrania, 
4. Zwołuje posiedzenia Walnego Zebrania, 
5. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Klubu, 
6. Powołuje grupy robocze do wykonania określonych zadań i ustala zakres ich 

działania oraz zasady ewentualnego finansowania tychże zadań, 



7. Rozstrzyga spory członków Klubu dotyczące ich praw i obowiązków związanych 
z członkostwem, 

8. Podejmuje uchwały lub występuje z wnioskami w sprawie wyróżnień i kar 
dla członków Klubu zgodnie z §22 i §23, 

9. Podejmuje uchwały w sprawie działalności Klubu, 
10. Decyduje o udzieleniu nagród i zniżek od składek i opłat, 
11. Podejmuje uchwały dotyczące członkostwa. 

 § 35 

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 

 § 36 

Zarząd jest odpowiedzialny za: 

1. Realizację planu pracy, 
2. Ewidencję członków Klubu, 
3. Stan i ewidencję majątku Klubu, 
4. Prawidłowość wydatków finansowych, 
5. Prawidłową i terminową sprawozdawczość. 

 § 37 

Zarząd prowadzi niezbędną dokumentację.  

§ 38 

W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu działalnością Klubu kierują: Prezes Zarządu, 
Sekretarz i Skarbnik.  

§ 39 

1. Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniach zarządu, w głosowaniu 
jawnym, większością głosów jego członków. W przypadku równej ilości głosów, 
decyduje głos Prezesa Zarządu.  

2. Uchwały Zarządu podpisywane są przez Prezesa Zarządu i dowolnego członka 
Zarządu. 

§ 40 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu uprawnionych jest dwóch 
członków Zarządu. 

2. Dokonanie czynności prawnej, przez którą dochodzi do zaciągnięcia 
zobowiązania lub do dokonania rozporządzenia o wartości wyższej niż 
2.000,00 złotych, wymaga łącznego działania dwóch członków Zarządu Klubu. 

3. Dokumenty finansowe Klubu podpisuje członek Zarządu, chyba że przepisy prawa 
odmiennie i w sposób bezwzględnie wiążący regulują kwestie podpisywania 
takich dokumentów, w tym w szczególności odnośnie do sprawozdania 
finansowego Stowarzyszenia.  

 



Rozdział VII 

 Komisja Rewizyjna 

§41 

Komisja rewizyjna jest organem uprawnionym do kontroli działalności Klubu. Procedurę 
wyboru Komisji Rewizyjnej określa: „Ordynacja wyborcza” stanowiąca załącznik nr 1 
do Statutu. 

§42 

Komisja Rewizyjna Składa się z 3 osób, wybranych spośród członków Klubu przez Walne 
Zebranie na okres 4 lat. Komisja na zebraniu konstytucyjnym wybiera ze swego składu 
Przewodniczącego. 

§43 

1. Zebranie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący, który również reprezentuje 
Komisję Rewizyjną na zewnątrz. 

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane na zebraniach Komisji Rewizyjnej, w 
głosowaniu jawnym, większością głosów jej członków. W przypadku równej ilości 
głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

3. Uchwały Zarządu podpisywane są przez Prezesa Zarządu i dowolnego członka 
Zarządu 

4. Pismo stwierdzające podjęcie uchwały Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
przekazuje Zarządowi Klubu w terminie l4 dni od podjęcia stwierdzonej w nim 
uchwały. 

§44 

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem przez władze Klubu zadań 
statutowych, zatwierdzonych planów działania, podjętych uchwał 
oraz przestrzegania obowiązujących przepisów,  

2. Przyjmowanie, analizowanie i przedstawianie wraz z opinią pod obrady Walnego 
Zebrania odwołań od decyzji Zarządu złożonych na jej ręce, 

3. Rozpatrywanie innych spraw Klubowych stosownie do potrzeb, 
4. Uczestniczenie członka Komisji Rewizyjnej w zebraniach Zarządu na wniosek 

Zarządu, 
5. Występowanie do zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych 

kontroli, 
6. Ustalanie prawa i wysokości wynagrodzenia dla członka Zarządu, 
7. Wskazywanie członka Komisji Rewizyjnej do reprezentowania Klubu w umowie 

między Klubem a członkiem Klubu, 
8. Składanie ze swej działalności sprawozdania na Walnym Zebraniu kończącym 

sezon. 

 

 



§45 

1. Za okres kadencji władz Klubu Komisja Rewizyjna przedstawia na Walnym 
Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym pisemne sprawozdanie oceniające całość 
działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Zarządu. 

2. W sprawozdaniu winien być zawarty wniosek o udzielenie Zarządowi 
absolutorium, wynikający z oceny całokształtu działalności Zarządu. 

3. Jeżeli Komisja Rewizyjna stawia wniosek o nieudzielenie absolutorium 
ustępującemu Zarządowi, zobowiązana jest ten wniosek szczegółowo uzasadnić. 

§ 46 

1. Członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu 
Klubu. 

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Członków i Zarządu Klubu złożenia 
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

  

 

 

Rozdział VIII 

Fundusze, majątek i działalność finansowa Klubu. 

§47 

1. Na fundusze Klubu składają się:  

a. Składki członkowskie i wpisowe, 
b. Dochody z działalności statutowej 
c. Ofiary (zbiórki publiczne), darowizny, dotacje, zapisy i spadki, 
d. Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, 
e. Dochody z użytkowania majątku ruchomego i nieruchomego. 

 

2. Źródłem powstania majątku Klubu jest także praca społeczna jego członków. 

3. Zarząd Klubu określa w uchwale podejmowanej najpóźniej 1 grudnia każdego 
roku wysokość i częstotliwość uiszczania składek członkowskich przez członków 
Klubu oraz wysokość wpisowego wymaganego od osób przystępujących 
do Klubu. Ustalona w uchwale Zarządu wysokość składek i wpisowego 
obowiązuje od daty podjęcia tej uchwały przez Zarząd do chwili powzięcia takiej 
uchwały w kolejnym roku kalendarzowym. 

4. O podjęciu uchwały opisanej w ust. 1 Zarząd zawiadamia członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia z zachowaniem formy dokumentowej zgodnie z przepisami 
prawa cywilnego. 

5. Od uchwały Zarządu opisanej w ust. 1 każdemu członkowi Klubu przysługuje 
prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od 
przesłania mu zawiadomienia zgodnie z ust. 2. 



§ 48 

Klub używa własnego mienia oraz może zawierać stosowne umowy celem korzystania 
z cudzych ruchomości i nieruchomości dla potrzeb swojej działalności. 

§ 49 

1. Fundusze Klubu przechowywane są na rachunku bankowym. Do wykonania 
operacji finansowych na rachunku upoważniony jest Zarząd. Wydatki mogą 
odbywać się jedynie w granicach sald. 

2. Za przestrzeganie tej zasady odpowiedzialny jest Skarbnik, który odpowiada za 
dokumentację operacji finansowych. 

§ 50 

Fundusze Klubu mogą być użyte wyłącznie na cele statutowe. 

§ 51 

Rokiem bilansowym jest rok kalendarzowy. 

 

 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe. 

§ 52 

Wniesienie poprawek lub zmiana Statutu może być dokonane w drodze uchwały 
Walnego Zebrania powziętej bezwzględną większością głosów uprawnionych 
do głosowania, przy zachowaniu quorum określonego w §30. 

§ 53 

Żadne decyzje i uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie mogą naruszać 
postanowień niniejszego Statutu. 

§ 54 

W razie podjęcia prawomocnej uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie wybiera 
Komisję Likwidacyjną celem przeprowadzenia likwidacji zgodnie z wytycznymi Walnego 
Zebrania. 

§ 55 

1. Każdy członek zwyczajny Klubu ma obowiązek podania Zarządowi 
w kwestionariuszu osobowym udostępnionym mu przez Zarząd adresu poczty 
elektronicznej, na który mogą mu być doręczane przez organy Klubu informacje 
o działalności Klubu oraz wszelkie zawiadomienia przewidziane prawem 
i w niniejszym Statucie, dla których dokonania wystarczająca jest forma 
dokumentowa i nie jest wymagana inna forma szczególna. 



2. Członek Klubu ma obowiązek poinformowania Zarządu Klubu o zmianie adresu 
poczty elektronicznej podanego zgodnie z punktem 1. poprzez złożenie 
zaktualizowanego kwestionariusza osobowego. Do czasu złożenia takiego 
zaktualizowanego kwestionariusza wszelkie doręczenia informacji i zawiadomień 
wskazane w ust. 1 uważa się za dokonane z chwilą ich przesłania na adres poczty 
elektronicznej podany przez członka Klubu w ostatnim złożonym przez niego 
kwestionariuszu osobowym. 

 

Tekst jednolity sporządził Piotr Kaczmarzyk.   



Załącznik nr 1 do Statutu Stowarzyszenia Dobra Praktyka Żeglarska z siedzibą w Krakowie 

 

ORDYNACJA WYBORCZA 

Niniejsza ordynacja stanowi załącznik do Statutu Stowarzyszenia Dobra Praktyka 
Żeglarska z siedzibą w Krakowie (dalej także „Stowarzyszenie” lub „Klub”) i określa tryb 
dokonywania wyboru władz tego Stowarzyszenia oraz uzupełnienia ich składu. 

  

Postanowienia ogólne 

1. Wyboru Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej dokonuje na 4-letnią kadencję Walne 
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które zwoływane jest przez Zarząd Klubu 
co 4 lata. 

2. Jeżeli w toku danej kadencji dojdzie do opróżnienia miejsca lub miejsc 
w Zarządzie Klubu lub Komisji Rewizyjnej i liczba osób wchodzących w skład 
któregokolwiek z tych organów na skutek tego opróżnienia spadnie poniżej 3 
osób, przeprowadza się wybory uzupełniające. Wyboru uzupełniającego 
do Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej dokonuje Zwyczajne Walne Zebranie 
członków Klubu lub zwołane w tym celu Nadzwyczajne Walne Zebranie członków 
Klubu zwoływane przez Zarząd Klubu. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków 
Klubu w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym zwoływane jest, jeżeli 
potrzeba przeprowadzenia wyboru uzupełniającego powstanie pomiędzy 
pierwszym Zwyczajnym Walnym Zebraniem członków Klubu odbywającym się 
w danym roku kalendarzowym a 15 listopada tego roku kalendarzowego - 
najpóźniej na 30 dni po powstaniu tej potrzeby. Jeżeli potrzeba ta powstanie 
pomiędzy 15 listopada a przed Zwyczajnym Walnym Zebraniem członków Klubu 
na początku kolejnego roku kalendarzowego, to wybór uzupełniający 
dokonywany jest przez to Zwyczajne Walne Zebranie, chyba że Zarząd Klubu 
zwoła przed tym Zebraniem Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Klubu. 

3. Jeżeli Zarząd Klubu nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Klubu 
w terminach przewidzianych powyżej, to Zebranie takie może zwołać Komisja 
Rewizyjna. 

4. W wyborach i wyborach uzupełniających do Władz Klubu o wyborze danej osoby 
do Zarządu Klub lub Komisji Rewizyjnej decyduje liczba oddanych głosów 
na danego kandydata i wybranymi zostają kandydaci, którzy uzyskali najwyższą 
liczbę głosów. 

I. Komisja Mandatowa: 

1. Do stwierdzenia zdolności zebrania do dokonania wyborów zgodnie ze Statutem 
Walne Zebranie członków Klubu, które ma dokonać tych wyborów, powołuje 
Komisję Mandatową w głosowaniu jawnym. Kandydatów do pełnienia funkcji 
w Komisji mogą zgłaszać członkowie zwyczajni Klubu, przy czym każdy z nich 
może zgłosić swoją własną kandydaturę. 

2. Komisja Mandatowa składa się z dwóch członków. Komisję Mandatową wybiera 
Walne Zebranie członków Klubu (Zwyczajne, Nadzwyczajne 
lub Sprawozdawczo-Wyborcze). Każdy członek Klubu może być członkiem Komisji 
Mandatowej, w tym członek nieposiadający biernego lub czynnego prawa 
wyborczego. 



3. Komisja Mandatowa weryfikuje czynne prawo wyborcze kandydatów 
zgłoszonych w wyborach. 

II. Wybory i zasady liczenia głosów: 

1. Wybory Władz Klubu rozpoczyna głosowanie nad trybem w jakim będą 
przeprowadzone wybory.   

2. Jeżeli Walne Zebranie członków Klubu (Zwyczajne, Nadzwyczajne 
lub Sprawozdawczo-Wyborcze), w jawnym głosowaniu przez zwykłą większość, 
wybierze wybory w trybie tajnym, wybory Władz Klubu przeprowadza Komisja 
Skrutacyjna. 

3. Wybory w trybie jawnym przeprowadza Przewodniczący Walnego Zebrania. 
4. Głos w wyborach w trybie jawnym oddaje się przez podniesienie ręki. Głosowanie 

przeprowadza się nad każdym kandydatem z osobna. Za liczenie głosów 
odpowiedzialny jest Przewodniczący Walnego Zebrania. 

5. Jeżeli liczba kandydatów odpowiada liczbie miejsc do obsadzenia, przeprowadza 
się jedno głosowanie za przyjęciem listy kandydatów w proponowanej formie. 

6. Komisję Skrutacyjną wybiera Walne Zebranie. Każdy członek Klubu może być 
członkiem Komisji Skrutacyjnej, w tym nieposiadający biernego lub czynnego 
prawa wyborczego. Kandydatów do pełnienia funkcji w Komisji mogą zgłaszać 
członkowie zwyczajni Klubu, przy czym każdy z nich może zgłosić swoją własną 
kandydaturę. 

7. Komisja Skrutacyjna składa się z dwóch osób wybieranych w głosowaniu 
jawnym. 

8. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Zarządu Klubu 
lub Komisji Rewizyjnej w wyborach lub wyborach uzupełniających 
przeprowadzanych przez Komisję Skrutacyjną, której są członkami. 

9. Komisja Skrutacyjna zbiera kandydatury w wyborach do organów Klubu. 
Kandydaturę może zgłosić sam kandydat, jak też inny członek Klubu. 
Nie ogranicza się liczby zgłoszonych kandydatur. 

10. Ustala się następujące zasady liczenia głosów w głosowaniach w wyborach 
przeprowadzanych przez Komisję Skrutacyjną: 

a. Komisja Skrutacyjna po ustaleniu listy kandydatów sporządza karty 
do głosowania zapewniające zachowanie tajności głosowania 
i umożliwiające oddanie głosu na trzech kandydatów, po czym rozdaje 
je zgromadzonym na Walnym Zebraniu członkom Klubu uprawnionym 
do głosowania. Jeżeli wybory dotyczą wielu organów odnośnie do 
każdego z organów sporządzane są odrębne karty do głosowania. 

b. Głosy oddane na kartach do głosowania podlegają po ich zebraniu 
zliczeniu zgodnie z następującymi zasadami: 

i. głos oddany na więcej niż trzech kandydatów uważa się za głos 
nieważny, 

ii. głos oddany na mniej niż trzech kandydatów uważa się za głos 
ważny i zlicza się go tylko tym poszczególnym kandydatom, którzy 
zostali zaznaczeni w głosie, 

iii. za głos nieważny uważa się też taki, w którym nie zaznaczono 
żadnego z kandydatów, 

iv. za nieważny uważa się głos zawierający poprawki, chyba że wynika 
z niego jednoznacznie pomimo tych poprawek, na którego 
lub których kandydatów głosujący oddał swój głos. 

11. Komisja Skrutacyjna przekazuje protokół głosowania wraz z głosami 
umieszczonymi w zamkniętej kopercie Zarządowi Klubu, który przechowuje je 
przez 2 lata od daty tego przekazania. 



   



III. Wybory do Zarządu Klubu 

1. Zarząd Klubu składa się z 3 osób i jest wybierany przez Walne Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu na 4-letnią kadencję. 

2. Jeżeli dojdzie do opróżnienia miejsca lub miejsc w składzie Zarządu Klubu w toku 
kadencji, to dokonywany jest wybór uzupełniający przez Zwyczajne Walne 
Zebranie członków Klubu lub zwołane w tym celu przez Zarząd Nadzwyczajne 
Walne Zebranie członków Klubu. 

3. Wybór uzupełniający w toku kadencji obejmuje wybór co najmniej tylu osób 
do Zarządu Klubu, ile miejsc opróżnionych z obsadzonych w wyborach przez 
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze początkujących kadencję Zarządu 
wymaga obsadzenia i może prowadzić do zwiększenia ilości członków Zarządu 
względem ilości wybranych przez to Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. 
Zarząd po wyborze uzupełniającym nie może jednak liczyć więcej niż 3 osób 
zgodnie z ust. 1. 

4. Jeżeli w toku kadencji dojdzie do opróżnienia wszystkich miejsc w składzie 
Zarządu i wobec tego nastąpi brak jakichkolwiek osób w składzie Zarządu, 
to zwoływane jest Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze przez Komisję 
Rewizyjną, a gdy i w niej opróżnione są wówczas wszystkie miejsca Walne 
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze mogą zwołać działając wspólnie 
co najmniej 3 członkowie zwyczajni Klubu uprawnieni do głosowania na Walnym 
Zebraniu Członków Klubu, o ile dysponują aktualną listą członków Klubu 
prowadzoną przez były Zarząd Klubu. 

5. Ukonstytuowany w wyborach przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
członków Klubu Zarząd Klubu na posiedzeniu dokonuje podziału funkcji 
w Zarządzie, wpierw wybrani członkowie Zarządu dokonują na posiedzeniu 
konstytucyjnym wyboru Prezesa Zarządu Klubu, a następnie podziału 
pozostałych funkcji w Zarządzie. 

6. Po dokonaniu wyborów uzupełniających do Zarządu Klubu jego członkowie 
w uzupełnionym składzie dokonują ponownego podziału funkcji w Zarządzie 
jedynie w odniesieniu do funkcji, które pełnili członkowie Zarządu, których miejsca 
zostały opróżnione. Osoby, które pozostają w Zarządzie od czasu poprzedniego 
podziału funkcji zachowują swoje funkcje. 

7. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów do Zarządu otrzyma w Wyborach taką samą 
liczbę głosów, a przez to liczba osób wybranych do Zarządu przekroczyłaby 
liczebny skład Zarządu dopuszczony Statutem, to przeprowadza się głosowanie 
uzupełniające odnośnie do tych kandydatów, co do których tożsama liczba 
głosów powoduje przekroczenie dopuszczalnej liczebności Zarządu, 
z odpowiednim zastosowaniem reguł opisanych wyżej. 

IV. Wybory do Komisji Rewizyjnej 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i jest wybierana przez Walne Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu na 4-letnią kadencję. 

2. Jeżeli dojdzie do opróżnienia miejsca lub miejsc w składzie Komisji Rewizyjnej 
w toku kadencji, to dokonywany jest wybór uzupełniający przez Zwyczajne Walne 
Zebranie członków Klubu lub zwołane w tym celu przez Zarząd Nadzwyczajne 
Walne Zebranie członków Klubu. 

3. Wybór uzupełniający w toku kadencji obejmuje wybór tylko tylu osób do Komisji 
Rewizyjnej, ile miejsc opróżnionych z obsadzonych w wyborach przez Walne 
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze wymaga obsadzenia i nie prowadzi 
do zwiększenie ilości członków Komisji Rewizyjnej względem ilości wybranych 
przez to Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. 

4. Jeżeli w toku kadencji dojdzie do opróżnienia wszystkich miejsc w składzie Komisji 
Rewizyjnej i wobec tego nastąpi brak jakichkolwiek osób w składzie tej Komisji, 



a jednocześnie dojdzie do opróżnienia wszystkich miejsc w Zarządzie,  
to Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze mogą zwołać działając wspólnie 
co najmniej 3 członkowie zwyczajni Klubu uprawnieni do głosowania na Walnym 
Zebraniu Członków Klubu, o ile dysponują aktualną listą członków Klubu 
prowadzoną przez Zarząd Klubu lub mają do niej dostęp. Jeżeli zaś nie zachodzi 
potrzeba zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego 
w związku z opróżnieniem wszystkich miejsc w Zarządzie zgodnie z punktem III. 
ust. 4 powyżej, to dokonywany jest tylko wybór uzupełniający do Komisji 
Rewizyjnej zgodnie z ustępem poprzedzającym i obejmuje on wybór nowych 
członków Komisji Rewizyjnej na pozostały okres kadencji liczonej od Wyboru tej 
Komisji przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze zgodnie z ust. 1. 

5. Ukonstytuowana w wyborach przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
członków Klubu Komisja Rewizyjna na posiedzeniu dokonuje podziału funkcji 
w Komisji i wybrani członkowie Komisji dokonują na posiedzeniu konstytucyjnym 
wyboru Przewodniczącego Komisji. 

6. Po dokonaniu wyboru uzupełniającego do Komisji Rewizyjnej członkowie tej 
Komisji w uzupełnionym składzie dokonują ponownego podziału funkcji w Komisji 
z zachowaniem reguł opisanych w ust. 5.  

7. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów do Komisji Rewizyjnej otrzyma w wyborach 
taką samą liczbę głosów, a przez to liczba osób wybranych do tej Komisji 
przekroczyłaby liczebny skład Komisji Rewizyjnej dopuszczony w ust. 1., to 
przeprowadza się głosowanie uzupełniające odnośnie do tych kandydatów, 
co do których tożsama liczba głosów powoduje przekroczenie dopuszczalnej 
liczebności Komisji Rewizyjnej, z odpowiednim zastosowaniem reguł opisanych 
wyżej. 


