STATUT
KLUBU ŻEGLARSKIEGO
SAILING CLUB POLONIA HANNOVER 2010

Rozdział I – Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszanie nosi nazwę Klub Żeglarski Sailing Club Polonia Hannover i zwane jest
dalej Klubem.
2. Klub zrzesza na zasadzie dobrowolności mieszkańców oraz innej osoby uprawiającej
żeglarstwo. Klub otwarty jest również dla młodzieży i mieszkańców Hannoveru i jego
okolic.
3. Statut niniejszy obowiązuje członków Klubu na terenie Niemic i poza granicami.

§2
1. Siedzibą Klubu jest Hannover.
2. Terenem działania Klubu jest obszar Niemiec.
3. Klub może być członkiem organizacji, których zakres działalności związany jest z
uprawieniem sportu żeglarskiego i motorowodnego.
4. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.
5. Klub ma prawo używania własnego proporca, pieczątki, odznaki i emblematu.

§3
1. Do zadań Klubu należy:
a) Propagowanie żeglarstwa sportowego i rekreacyjnego,
b) Prowadzenie działalności wychowawczej w duchu przestrzegania etyki żeglarskiej,
c) Organizowanie i ułatwienie członkom i sympatykom uprawiania żeglarstwa
sportowego i rekreacyjnego,
d) Poprawianie sprawności fizycznej i zdrowotnej członków Klubu.
2. W celu realizacji zadań Klub podejmuje środki działania:
a) Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych oraz branie udziału w takich
imprezach organizowanych przez PZŻ lub związki, stowarzyszenia i organizacje
zajmujące się żeglarstwem,
b) Propagowanie działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
c) Organizowanie rozrywek kulturalnych i rekreacyjnych.
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Rozdział II – Członkowie Klubu Żeglarskiego Sailing Club Polonia
Hannover 2010
§4
1. O przyjęciu kandydata do Klubu decyduje Zarząd Klubu na podstawie złożonego
wniosku.

§5
1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna, która spełnia wymagania –
§1 p.2.
2. Osoba niepełnoletnia musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
3. Członek zwyczajny Klubu ma prawo:
a) Brać udział w zebraniach Klubu, wybierać i być wybieranym do władz Klubu, z tym
że osoby małoletnie z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust 2 i 3 prawa o
stowarzyszeniach,
b) Uczestniczyć we wszystkich imprezach i innych formach działalności
organizowanych przez Klub,
c) Korzystać z urządzeń i sprzętu będących w dyspozycji Klubu,
d) Nosić odznakę klubową i używać proporczyka Klubu.
4. Członek Klubu ma obowiązek:
a) Przestrzegać postanowień statutu Klubu, stosować się do uchwał Władz Klubu,
b) Współdziałać w realizacji zadań Klubu, uprawiać żeglarstwo sportowe i
rekreacyjne,
c) Dbać o urządzenia i sprzęt klubowy,
d) Przed wypłynięciem do wpisu w książkę pływań, w której znajduje się godzina
wypłynięcia, przewidywany powrót, stan załogi oraz uwagi,
e) Podnosić swoje kwalifikacje żeglarskie,
f) Przestrzegać zasad etyki, dyscypliny i przyjętych zwyczajów żeglarskich,
g) Brać udział w pracach i imprezach klubowych,
h) Regularnie opłacać składki członkowskie.
5. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla rozwoju
żeglarstwa. Godność członka honorowego Klubu nadaje Walne Zebranie Klubu na
wniosek Zarządu.
6. Członkowie honorowi mają prawo do:
a) Udział we wszystkich zebraniach władz Klubu z głosem doradczym,
b) Udziału w imprezach klubowych,
c) Korzystanie z urządzeń i sprzętu będących w dyspozycji Klubu.
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§6
1. Utrata członkostwa Klubu następuje poprzez:
a) Pisemne zgłoszenie wystąpienia z Klubu,
b) Wykluczenie ze Stowarzyszenie na podstawie uchwały Zarządu Klubu za
popełnienie czynów niezgodnych z etyka żeglarską lub podjęcie działań na szkodę
Klubu,
c) Skreślenie z listy członków uchwała Zarządu Klubu, wskutek niewykonywania
obowiązków regulaminowych (np. zaleganie w opłacaniu klubowych składek
członkowskich lub innych należności na rzecz Klubu) przez okres co najmniej
jednego roku.
2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu lub skreśleniu z listy z członków Klubu służy
odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

§7
1. W stosunku do członków nie przestrzegających Statutu władze Klubu mogą
zastosować następujące sankcje:
a) Upomnienie,
b) Nagana,
c) Zawieszenie w prawach członkowskich,
d) Skreślenie z listy członków Klubu.
2. Od nałożonych kar służy odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia, którego
uchwała jest ostateczna.

§8
1. Za szczególne zasługi dla Klubu członek może być wyróżniony:
a) Podziękowaniem na piśmie lub pochwałą,
b) Dyplomem uznania,
c) Nagrodą rzeczową.
d)

Rozdział III– Władze Klubu Żeglarskiego
Sailing Club Polonia Hannover 2010
§9
1. Władze Klubu stanowią:
a) Walne Zebranie Klubu,
b) Zarząd Klubu,
c) Komisja Rewizyjna Klubu.
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2. Walne Zebranie Klubu wybiera Zarząd Klubu oraz Komisję Rewizyjna na okres 1 roku.
3. Walne Zebranie każdorazowo ustala liczbę wybieranych członków do Zarządu Klubu i
Komisji Rewizyjnej.

§10
1. Zarząd Klubu zwołuje Walne Zebranie Klubu co najmniej zarządu oraz rocznych bądź
wieloletnich planów działania w zakresie merytorycznym i finansowym.
2. Co roku odbywa się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które podejmuje
uchwałę co do udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz dokonuje
wyboru nowego Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

§11
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zostaje zwołane:
a) Z inicjatywy Zarządu Klubu,
b) Na żądanie Komisji Rewizyjnej Klubu,
c) Na żądanie 1/3 ilości członków Stowarzyszenia,
2. W przypadkach opisanych w §11 pkt. 1a-c Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się
w terminie 30 dni od wystąpienia z żądaniem jego zwołania.

§12
1. Termin, miejsce i porządek dzienny Walnego Zebrania Klubu podaje się do
wiadomości jego członków co najmniej na 14 dni wcześniej.
2. Walne (Nadzwyczajne) Zebranie Klubu jest prawomocne, jeśli prezydium zebrania
stwierdzi, że zostało ono zwołane zgodnie z §11 lub §12 oraz, że przybyła na zebranie
co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania w drugim terminie bez
względu na liczbę obecnych.
3. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
4. Walne Zebranie Stowarzyszenia podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym a wybory
Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje w głosowaniu tajnym.
5. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) Uchwalenie kierunków o problematyce sportowej, organizacyjnej i finansowej
działalności statutowej Klubu,
b) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
udzielenia absolutorium dla Zarządu Klubu,
c) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) Podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązanie Klubu oraz w sprawach
majątkowych,
e) Ustalenie składek członkowskich oraz wpisowego,
f) Rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu,
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g) Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego
Zgromadzenia nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.

§13
1. Zarząd liczy 3 członków.
2. Zarząd Klubu wybiera ze swojego grona Komandora, Vice-Komandora, skarbnika.
Zarząd Klubu może uzupełnić swój skład przez dołączenie nowego członka w miejsce
ustępującego.

§14
1. Zebranie Zarządu Klubu zwołuje w miarę potrzeby Komandor, lub Vice-Komandor,
jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
2. Do ważności uchwal Zarządu Klubu potrzebna jest obecność, co najmniej połowy
członków Zarządu w tym Komandora lub Vice-Komandora.
3. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości
głosów decyduje głos Komandora Klubu.

§15
1. Zarząd Klubu reprezentuje Klub na zewnątrz i działa w jego imieniu, kieruje
działalnością Klubu i zarządza jego funduszami w ramach planu pracy i planu
finansowego, uchwalonych przez Walne Zebranie Klubu. Do zadań Zarządu Klubu
należy ponadto przyjmowanie członków, prowadzenie ich ewidencji, pobieranie
składek oraz czuwanie nad wykonywaniem przez członków obowiązków statutowych
i regulaminowych. Do zadań Zarządu Klubu należy też wykonywanie uchwał Walnego
Zebrania oraz rozstrzyganie sporów w Klubie.
2. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu składają łącznie
Komandor ze skarbnikiem lub Vice-Komandor ze skarbnikiem. Korespondencję w
imieniu Klubu podpisują Komandor lub Vice-Komandor.

§16
1. Komisja Rewizyjna Klubu składa się z 2 członków. Komisja wybiera ze swojego składu
przewodniczącego.
2. Komisja przeprowadza kontrolę Zarządu Klubu w zakresie działalności programowej,
finansowej i materiałowej pod względem formalnym i merytorycznym raz do roku i
może żądać od Zarządu usunięcia stwierdzonych uchybień.
3. Komisja występuje do Walnego Zebrania w sprawie absolutorium dla zarządu.
4. Przedstawiciel Komisji może uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
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5. Komisja odbywa posiedzenie w zależności od potrzeb i podejmuje uchwały
większością głosów przy obecności 3 członków. W przypadku równej ilości głosów
decyduje głos przewodniczącego.

Rozdział IV– Gospodarka Klubu
§17
1. Klub może korzystać z własnego sprzętu pływającego oraz innych instytucji i osób
fizycznych na zasadach określonych w odrębnych porozumieniach zawieranych
między właścicielem sprzętu a Klubem.
2. Gospodarka materiałowa w Klubie prowadzona jest ze środków własnych członków
Klubu oraz pozyskanych środków finansowych.
3. Środki finansowe Klubu pochodzą ze składek, dotacji i darowizn oraz wszelkich form
działalności klubowej.

Rozdział V– Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu
§18
1. Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego
Zebrania Klubu w obecności członków, których liczbę określa §13 statutu i podjętych
większością 2/3 głosów w uchwale o rozwiązaniu Klubu należy określić likwidatora i
sposób zagospodarowania majątku Klubu.
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