STATUT
Stowarzyszenia
KLUB ŻEGLARSKI „WYGA”

w Łaziskach Górnych

Statut zatwierdzony przez
Walne Zebranie w dniu:
21.07.1993
z poprawkami z dnia:
05.03.2004
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ROZDZIAŁ I

§1
Klub działający w oparciu o niniejszy statut nosi nazwę Klub Żeglarski „WYGA” w Łaziskach
Górnych, w skrócie „KŻ WYGA”.
§2
KŻ „WYGA” działa na terenie całego kraju, a siedziba mieści się: 43-174 Łaziska Górne,
ul. Pstrowskiego 9
§3
KŻ „WYGA” posiada osobowość prawną. Formą działania KŻ „WYGA” jest stowarzyszenie.
§4
Klub Żeglarski „WYGA” ma prawo używania:
1. Proporca klubowego,
2. Pieczęci,
3. Odznaki.
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ROZDZIAŁ II
CELE DZIAŁANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§5
Cele działania KŻ „WYGA” są następujące:
1. Umożliwienie czynnego uprawiania żeglarstwa członkom klubu oraz osobom trzecim, na
zasadach określonych w odrębnym regulaminie, uchwalonym przez zarząd.
2. Popularyzacja zorganizowanej turystyki żeglarskiej jako atrakcyjnej formy wychowania
i rekreacji.
3. Wszechstronny rozwój żeglarstwa i turystyki wodnej wśród wszystkich miłośników
żeglarstwa.
4. Prowadzenie działalności w zakresie sportu masowego.
5. Przygotowanie wszystkich chętnych do uprawiania żeglarstwa w oparciu o etykę
i etykietę żeglarską.
6. Aktywny udział w walce o ochronę i zachowanie środowiska naturalnego.
7. Kształtowanie właściwych postaw społecznych, a w szczególności:
1. poszanowania mienia społecznego,
2. gospodarności i dyscypliny pracy,
3. poczucia wartości zachowania środowiska naturalnego,
4. odruch konieczności niesienia pomocy potrzebującym.

§6
Sposoby realizacji celów działania Klubu Żeglarskiego „WYGA”:
1. Organizowanie rejsów śródlądowych i morskich.
2. Organizowanie czynnego wypoczynku pod żaglami.
3. Organizowanie regat żeglarskich.
4. Prowadzenie szkoleń na stopnie żeglarskie.
5. Organizowanie odczytów, spotkań, wieczornic i konkursów o tematyce żeglarskiej.
6. Remontowanie sprzętu pływającego w ramach godzin bosmańskich.
7. Zapewnienie sprawnych technicznie jachtów i sprzętu żeglarskiego oraz bezpieczeństwa
na terenie obiektów klubowych.
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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO KLUBU, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§7
Członkiem Klubu Żeglarskiego „WYGA” może zostać każdy, kto ukończył 10 lat, wyraził chęć
pracy w klubie oraz zapoznał się ze statutem i zaakceptował go.
§8
Przyjęcie nowego członka KZ „WYGA” następuje na podstawie decyzji zarządu, po podpisaniu
przez kandydata deklaracji członkowskiej.
§9
Członkowie Klubu Żeglarskiego ”WYGA” dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających,
3. Członków honorowych.
§10
Członkowie zwyczajni, to członkowie, którzy w pełni wywiązują się z obowiązków określonych
w §15 i w związku z tym mogą korzystać ze wszystkich praw zawartych w §14 niniejszego
statutu.
§11
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która w jakikolwiek sposób
pomaga w działalności klubu, w szczególności przez pomoc finansową lub rzeczową. Członkom
wspierającym przysługuje głos doradczy. Status członka wspierającego przyznaje zarząd klubu
na okres nie dłuższy niż 2 lata. Członkowie wspierający mogą korzystać z praw przysługujących
członkom klubu, określonych w §14 pkt. 3, 4, 5, 6, 7.

§12
5

Członkowie honorowi
1. Tytuł „Honorowego członka” Klubu Żeglarskiego „WYGA” nadaje Walne Zebranie na
wniosek zarządu klubu osobom, które w wyniku długoletniej działalności położyły
wybitne zasługi dla rozwoju żeglarstwa i działalności KŻ „WYGA”. Nadanie
powyższego tytułu wiąże się z wręczeniem pamiątkowego dyplomu.
2. Członkowie honorowi mogą korzystać z wszystkich praw należnych członkom klubu,
a określonych statutem, będąc jednocześnie zwolnionymi z obowiązków określonych
w §15 pkt. 5,6,7,8.
§13
Utrata członkostwa
1. Członkostwo KŻ „WYGA” ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia.
b) skreślenia,
c) wykluczenia.
2. Dobrowolne wystąpienie członka klubu musi być zgłoszone w formie pisemnej i przyjęte
przez zarząd klubu.
3. Skreślenia z listy członków klubu może dokonać zarząd klubu w przypadku
niewywiązywania się z obowiązków członka klubu.
4. Wykluczenie z klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania
w przypadku:
a) działalności szkodliwej dla interesów klubu,
b) ewidentnego przewinienia o charakterze dyscyplinarnym.
5. O decyzji skreślenia lub wykluczenia zarząd powiadamia skreślonego lub wykluczonego
pisemnie.
6. Od decyzji zarządu o skreśleniu członek może odwołać się do Walnego Zebrania.
Odwołanie musi być złożone w formie pisemnej na ręce sekretarza klubu przed upływem
14 dni od chwili doręczenia zawiadomienia.
7. Wznowienie członkostwa KŻ „WYGA”, które ustało na skutek skreślenia bądź
wykluczenia może nastąpić dopiero po okresie jednego roku od chwili skreślenia lub
wykluczenia.
§14
Członkowie KŻ „WYGA” mają prawo:
1. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach z głosem stanowiącym oraz wybierać i być
wybieranym do władz klubu.
2. Kształtować działalność klubu poprzez czynny udział w zebraniach członków
i podejmowaniu uchwał.
3. Uczestniczyć w organizowanych przez klub rejsach i innych pływaniach rekreacyjnych.
4. Uczestniczyć we wszystkich imprezach klubowych.
5. Korzystać z klubowych obiektów.
6. Korzystać z klubowego sprzętu żeglarskiego i turystycznego.
7. Nosić odznakę klubu.
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§15
Członkowie KŻ „WYGA” mają obowiązek:
1. Przestrzegać statutu KŻ „WYGA”, uchwał Walnego Zebrania i decyzji Zarządu klubu.
2. Przestrzegać przepisów i regulaminów obowiązujących w żeglarstwie.
3. Przestrzegać zasad etyki i etykiety żeglarskiej, dyscypliny i przyjętych w żeglarstwie
zwyczajów.
4. Dbać o mienie klubowe.
5. Wykazywać się aktywnością w pracy na rzecz klubu.
6. Regularnie uczestniczyć w Walnych Zebraniach klubu.
7. Opłacać składki członkowskie w terminach określonych decyzją zarządu klubu.
8. Odpracować godziny bosmańskie w wymiarze i na zasadach określonych odrębnym
regulaminem.
§16
W stosunku do członków klubu, których działalność jest niezgodna ze statutem lub szkodliwa
dla interesów klubu, zarząd klubu może stosować następujące kary dyscyplinarne:
1. Upomnienie.
2. Nagana.
3. Zawieszenie na czas określony w prawach członka.
4. Zawieszenie na czas określony prawa do pływania na jachtach klubu.
5. Skreślenie z listy członków.
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ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KLUBU ŻEGLARSKIEGO „WYGA”
§17
1. Władzami KŻ „WYGA” są:
a. Walne Zebranie członków klubu,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Kadencja władz trwa dwa lata.
4. Uchwały władz zapadają zwykła większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana
jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. Przy równej
ilości decyduje głos przewodniczącego zebrania.
5. Uchwały władz KŻ „WYGA” są podejmowane w głosowaniu jawnym, jednakże
w przypadku żądania zgłoszonego przez większość członków władzy podejmującej uchwałę,
należy stosować głosowanie tajne.
6. Członek władz klubu – Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej nie wykazujący się aktywnością
lub bez uzasadnienia nie biorący udziału w trzech kolejnych posiedzeniach władz, może być
pozbawiony mandatu na mocy decyzji tegoż Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
7. Mandat członka władz KŻ „WYGA” wygasa przed upływem kadencji w razie:
a. rezygnacji z mandatu,
b. odwołania ze składu,
c. utraty praw obywatelskich.
8. W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, za wyjątkiem
stanowiska komandora, przysługuje tym władzom prawo uzupełnienia,
nie więcej jednak niż 50% składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
§18
Walne Zebranie
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą klubu.
2. Walne Zebranie zwoływane jest co najmniej raz w roku. O terminie walnego zebrania
członkowie klubu powinni być powiadomieni najpóźniej na dwa tygodnie przed
terminem.
3. Walne Zebranie KŻ „WYGA” jest prawomocne w przypadku obecności co najmniej
połowy liczby uprawnionych do głosowania — w terminie pierwszym, a w terminie
drugim podanym w zawiadomieniu - bez względu na ilość obecnych, uprawnionych do
głosowania.
4. Walne zebranie może być zwołane na skutek:
a. uchwały zarządu klubu,
b. wniosku komisji rewizyjnej,
c. wniosku co najmniej 30% członków klubu.
5. Decyzje walnego zebrania są ostateczne.
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6. Kompetencje walnego zebrania:
a. wybiera zarząd klubu i komisję rewizyjną,
b. zatwierdza sprawozdanie z działalności zarządu klubu oraz udziela lub odmawia
udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi,
c. zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
d. rozpatruje i zatwierdza plany pracy,
e. rozpatruje odwołania od decyzji zarządu klubu,
f. ustala wysokość wpisowego i składek członkowskich,
g. nadaje tytuł „Honorowego Członka Klubu”,
h. zatwierdza statut i wprowadza zmiany w statucie,
i. podejmuje decyzje w sprawach wniesionych przez indywidualnych członków klubu,
w trybie określonym przez statut,
j. podejmuje decyzję o wykluczeniu z KŻ „WYGA”,
k. podejmuje decyzje w sprawie rozwiązania klubu,
l. zatwierdza ordynacje wyborcze przedstawione przez zarząd.

§19
Zarząd:
1. Zarząd jest władzą wykonawczą KŻ „WYGA”, kieruje działalnością klubu zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania.
2. Skład zarządu ustala każdorazowo Walne Zebranie członków,
3. Wybór członków zarządu następuje spośród członków klubu i za ich zgodą,
4. O wyborze kandydatów na określoną funkcję decyduje największa uzyskana ilość
głosów.
5. Posiedzenie Zarządu zwołuje i zebraniu przewodniczy komandor lub wicekomandor
klubu. Posiedzenia Zarządu powinny się odbywać nie rzadziej niż raz w miesiącu.
6. Kompetencje Zarządu KŻ „WYGA”
a. ustalanie planów pracy,
b. kierowanie działalnością klubu zgodnie z wytycznymi uchwał walnego zebrania,
c. dysponowanie środkami finansowymi klubu,
d. reprezentowanie klubu na zewnątrz przez komandora lub wicekomandora,
e. zwoływanie Walnych Zebrań i powoływanie komisji działających przy zarządzie,
f. zawieszanie w prawach członka klubu i skreślanie z listy członków klubu,
g. podejmowanie uchwał dotyczących wyróżniania i karania członków klubu,
h. przeprowadzanie kwalifikacji członków klubu na rejsy,
i. ustalanie ordynacji wyborczej do władz klubu,
j. uchwalanie regulaminu korzystania z majątku i sprzętu stanowiących własność
klubu,
k. wykonywanie innych czynności, nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego
Zebrania lub Komisji Rewizyjnej.
7. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania, złożone
pisemnie na ręce sekretarza klubu, w terminie do 14 dni od daty wydania decyzji.
Odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji Zarządu, chyba, że ten postanowi inaczej.
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§20
Komisja Rewizyjna:
1. Komisja Rewizyjna jest organem Kontrolnym KŻ „WYGA”.
2. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie.
3. Skład Komisji Rewizyjnej jest trzyosobowy, wybierany spośród członków klubu i za ich
zgodą.
4. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi:
a) przewodniczący
b) zastępca przewodniczącego
c) sekretarz
5. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu KŻ
„WYGA” bądź związane z klubem umową o pracę.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym,
w posiedzeniach Zarządu Klubu.
7. Kompetencje Komisji Rewizyjnej:
a) okresowa kontrola działalności statutowej, gospodarczej i finansowej klubu,
b) kontrola pracy zarządu w aspekcie zgodności ze Statutem KŻ „WYGA” i przepisami,
c) kontrola realizacji uchwał Walnego Zebrania,
d) występowanie z żądaniem zwołania Walnego Zebrania lub z wnioskiem o zwołanie
posiedzenia Zarządu, w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem
działań Zarządu KŻ „WYGA”,
e) Komisja Rewizyjna w uzasadnionych przypadkach ma prawo powoływania biegłych
księgowych,
f) Wydawanie zaleceń pokontrolnych, w przypadku stwierdzenia uchybień
w działalności, określanie terminów i sposobów ich usunięcia,
g) Wnioskowanie o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
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ROZDZIAŁ V
FUNDUSZE, GOSPODARKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA

§21
1. Na fundusz KŻ „WYGA” składają się:
a) wpisowe i składki członkowskie
b) dochody z kurów żeglarskich
c) dochody z czarteru sprzętu pływającego
d) dochody z działalności gospodarczej
e) dotacje i darowizny
f) inne dochody
2. Funduszami KŻ „WYGA” rozporządza Zarząd Klubu.
3. Ze swej gospodarki finansowej Zarząd Klubu rozlicza się poprzez Skarbnika, przed Walnym
Zebraniem, przy zaopiniowaniu Komisji Rewizyjnej.
4. Za stan majątkowy KŻ „WYGA” odpowiedzialny jest personalnie Komandor klubu.
5. Umowy, zobowiązania i inne dokumenty majątkowe, a także pełnomocnictwa podpisują
łącznie dwaj członkowie zarządu w tym komandor lub wicekomandor oraz skarbnik lub
sekretarz. Zarząd może ustanowić pełnomocników ustalając im zakres umocowania.
6. Decyzje dotyczące uszczuplenia majątku Klubu wymagają uchwały zarządu.
7. Majątek KŻ „WYGA” nie może być używany do udzielania pożyczek lub zabezpieczania
zobowiązań w stosunku do członków lub pracowników klubu oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej
„osobami bliskimi”.
8. Majątek KŻ „WYGA” nie może być przekazywany na rzecz członków lub pracowników
klubu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
9. Wykorzystywanie majątku KŻ „WYGA” na rzecz członków i pracowników klubu oraz ich
osób bliskich odbywa się na zasadach określonych w odrębnym regulaminie uchwalanym
przez zarząd.
10. Zakupy towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie klubu,
pracownicy lub osoby im bliskie nie mogą następować na szczególnych zasadach.
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ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE SIĘ KLUBU

§22
1. Zmiany statutu KŻ „WYGA” wymagają uchwały Walnego Zebrania.
2. Uchwała Walnego Zebrania o zmianach statutu wymaga większości 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
3. Wnioski członków klubu dotyczące zmian w statucie powinny być złożone pisemnie na ręce
sekretarza klubu najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zebrania.
4. Rozwiązanie KŻ „WYGA” może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Rozwiązania dokonuje trzyosobowa komisja likwidacyjna przez to zebranie powołana.
5. Uchwała o rozwiązaniu się klubu określa jednocześnie tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być
przeznaczony majątek.
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ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23
Wszelkie decyzje, zarządzenia i instrukcje winny być wydane w oparciu o niniejszy statut.
§24
Statut obejmuje wszystkich członków KŻ „WYGA”.
§25
1. Prawo ustalania interpretacji statutu przysługuje Walnemu Zebraniu KŻ „WYGA”,
a w okresie między tymi zebraniami prawo to przysługuje Zarządowi klubu.
2. We wszystkich sprawach nieobjętych statutem decyduje Zarząd KŻ „WYGA”.
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