
Uchwała Nr …/19 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Yacht Club „ARCUS” w Łomży w sprawie 

zmiany statutu z dnia 10 marca 2019 r. 

 

Na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Yacht Club „ARCUS” w Łomży 

postanawia się, co następuje: 

§ 1 

1) § 2 statutu otrzymuje brzmienie: 

"1. Klub jest powszechną organizacją osób fizycznych i prawnych oraz instytucji 

zainteresowanych rekreacyjnym lub wyczynowym sportem żeglarskim i innymi sportami 

wodnymi i lodowymi, w tym żeglarstwem bojerowym. 

2. Klub jest organizacją działającą w zakresie rekreacyjnego lub wyczynowego sportu 

żeglarskiego, również dla osób niepełnosprawnych, kultury fizycznej i turystyki, a także 

wychowania morskiego. Upowszechnia zasady sportowej rywalizacji, wiedzę o polskim  

i światowym wyczynie żeglarskim, o ekologii i gospodarce morskiej. 

3.  Klub prowadzi również działalność wymienioną w pkt. 1 i 2 oraz umożliwia rehabilitacyjne  

i rekreacyjne uprawianie sportów osobom niepełnosprawnym w tym poszkodowanym  

w wypadkach komunikacyjnych." 

2) W § 3 statutu otrzymuje brzmienie: 

„1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Łomża.  

2.  Klub działa na skalę międzynarodową we współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim, 

Polskim Komitetem Paraolimpijskim, Polskim Związkiem Żeglarskim i Związkami 

Sportowymi zajmującymi się rekreacyjnym lub wyczynowym sportem żeglarskim dzieci, 

młodzieży, dorosłych i niepełnosprawnych oraz innymi organizacjami." 

3) W § 7 ust. 12 statutu skreśla się wyrazy „uczącej się”. 

4) W § 26 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

"10. Członkom z tytułu funkcji w tym organie przysługuje tylko zwrot uzasadnionych 

kosztów bez prawa do wynagrodzenia." 

5) W § 29 statutu skreśla się ust. 6. 

6) § 30 statutu otrzymuje brzmienie: 

"1. Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością głosów 

– co najmniej 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania na walnym zebraniu.  

2.  Rozwiązanie Klubu następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością głosów 

co najmniej 2/3 głosów uprawnionych do głosowania na walnym zebraniu. Uchwała powinna 

określać sposób likwidacji Klubu oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie majątku. Majątek 

Klubu zakupiony z funduszy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 



lub instytucji analogicznych, winien być przekazany organizacjom zajmującym się sportem 

osób niepełnosprawnych. 

3.  W ramach likwidacji Klubu, nieruchomości stanowiące majątek trwały, zostaną w wysokości 

proporcjonalnej do wysokości wkładu wniesionego przez odpowiedni  urząd ds. kultury 

fizycznej i turystyki postawione do dyspozycji tego urzędu, który wskaże jednostkę 

organizacyjną prowadzącą działalność sportową, celem przejęcia przez nią majątku 

postawionego do dyspozycji urzędu." 

§ 2 

Jednolity tekst statutu uwzględniający zmiany z § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

  
       Sekretarz Walnego Zebrania                                                      Przewodniczący Walnego Zebrania 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr …/19 

Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Yacht Club 

„ARCUS” w Łom ży 

z dnia 10 marca 2019 r. 

(tekst jednolity przyjęty na Walnym Zebraniu Członków w dniu 10 marca 2019 r.) 

Statut Stowarzyszenia o nazwie: 

 Yacht Club „ARCUS” w Łom ży 

 

Rozdział I 

Nazwa, teren działalności, siedziba, charakter prawny 

 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę Yacht Club „ARCUS” w Łomży, zwane dalej w niniejszym 

statucie Klubem, działa na podstawie przepisów regulujących działalność stowarzyszeń i organizacji 

pożytku publicznego. 

§ 2 

1. Klub jest powszechną organizacją osób fizycznych i prawnych oraz instytucji zainteresowanych 

rekreacyjnym lub wyczynowym sportem żeglarskim i innymi sportami wodnymi i lodowymi,  

w tym żeglarstwem bojerowym. 

2. Klub jest organizacją działającą w zakresie rekreacyjnego lub wyczynowego sportu żeglarskiego, 

również dla osób niepełnosprawnych, kultury fizycznej i turystyki, a także wychowania 

morskiego. Upowszechnia zasady sportowej rywalizacji, wiedzę o polskim i światowym wyczynie 

żeglarskim, o ekologii i gospodarce morskiej. 

3. Klub prowadzi również działalność wymienioną w pkt. 1 i 2 oraz umożliwia rehabilitacyjne  

i rekreacyjne uprawianie sportów osobom niepełnosprawnym w tym poszkodowanym  

w wypadkach komunikacyjnych. 

§ 3 

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Łomża. 

2. Klub działa na skalę międzynarodową we współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim, 

Polskim Komitetem Paraolimpijskim, Polskim Związkiem Żeglarskim i Związkami Sportowymi 

zajmującymi się rekreacyjnym lub wyczynowym sportem żeglarskim dzieci, młodzieży, dorosłych 

i niepełnosprawnych oraz innymi organizacjami. 

§ 4 

1. Klub jest zawiązany na czas nieograniczony. 

2. Klub posiada osobowość prawną. 

3. Działalność klubu oparta jest  na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw klub 

może zatrudniać pracowników. 



§ 5 

Klub może być członkiem międzynarodowych oraz krajowych organizacji zainteresowanych 

rozwojem kultury fizycznej, żeglarstwa i wychowania morskiego, korzystając z uprawnień 

wynikających ze statutów tych organizacji, a w szczególności organizacji spółdzielczości 

mieszkaniowej, inwalidzkiej, szkolnych organizacji sportowych i innych organizacji społecznych. 

 

§ 6 

Klub w swej działalności posługuje się: 

• Pieczęcią; 

• Legitymacjami; 

• znakami klubowymi. 

Rozdział II 

Cel i środki działania 

 

§ 7 

Celem działalności Klubu jest w szczególności: 

1. Organizowanie i rozwijanie żeglarstwa i innych sportów wodnych i lodowych wśród swoich 

członków i ich rodzin. 

2. Umożliwienie członkom rekreacji na wodzie, udziału w regatach i imprezach żeglarskich 

organizowanych przez Klub, a także przez innych organizatorów. 

3. Kształtowanie wzorców społecznych w zakresie racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu 

wolnego. 

4. Prowadzenie szkolenia w celu zdobycia uprawnień żeglarskich oraz uprawnień w innych sportach 

wodnych i lodowych, jak też umożliwienie poprzez współpracę z innymi organizacjami 

zdobywania przez członków Klubu stopni morskich i instruktorskich. 

5. Propagowanie i udział w organizacji szkoleń żeglarskich oraz inny sportach wodnych i lodowych 

dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. 

6. Rozbudzanie zainteresowania problemami gospodarki wodnej i morskiej. 

7. Propagowanie umiejętności wspólnego działania, wzajemnej pomocy i kultury współżycia. 

8. Zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć szkoleniowych, rekreacyjnych  

i sportowych. 

9. Rozwijanie usług w zakresie szkutnictwa, sportu, rekreacji i turystyki. 

10. Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym. 

11. Świadczenie pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 

12. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

§ 8 

Dla osiągnięcia swego celu Klub stosuje następujące środki działania: 



1. Programuje rozwój szkolenia, rekreacji i sportu w oparciu o możliwości własne, pomoc władz 

państwowych i samorządowych oraz współdziałanie ze wszystkimi zainteresowanymi 

organizacjami i instytucjami. 

2. Organizuje szkolenia oraz imprezy rekreacyjne, turystyczne i sportowe dla swoich członków,  

jak również bierze udział w imprezach organizowanych przez inne organizacje żeglarskie, 

sportowe i turystyczne. 

3. Rozwija w różnych formach propagandę sportu, rekreacji i turystyki żeglarskiej i wodnej. 

4. Współdziała w zakresie ochrony przyrody i środowiska naturalnego. 

5. Organizuje i współuczestniczy w kursach, konferencjach, seminariach, obozach, na których szkoli 

działaczy, organizatorów i instruktorów dla własnych potrzeb. 

6. Organizuje i prowadzi na zasadach określonych w przepisach szczególnych działalność 

gospodarczą, wspomagającą realizację celów statutowych. 

7. Klub tworzy swoje oddziały zwane dalej sekcjami, w instytucjach, zakładach pracy, 

spółdzielniach mieszkaniowych i inwalidzkich, zakładach pracy chronionej, szkołach 

podstawowych, średnich i wyższych, organizacjach społecznych kulturalnych i innych 

środowiskach zainteresowanych rozwojem żeglarstwa, sportów wodnych i lodowych. Cele  

i środki działania sekcji nie mogą być sprzeczne ze statutem Klubu i obowiązującymi je 

regulaminami. 

8. Zarządza posiadanymi urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi, turystycznymi, sprzętem 

pływającym i rehabilitacyjnym. Rozwija działalność w zakresie budownictwa, remontów  

i konserwacji urządzeń i sprzętu pozostającego w dyspozycji Klubu. 

9. Współdziała w zakresie rozwoju żeglarstwa i innych sportów wodnych i lodowych z właściwymi 

organizacjami i instytucjami. 

10. Podejmuje inne przedsięwzięcia zgodne z prawem w ramach działalności statutowej, jakie okażą 

się celowe dla rozwoju żeglarstwa, sportów wodnych i lodowych, na obszarze działania Klubu. 

11. Organizowanie obozów żeglarskich i szkoleń żeglarskich dla osób niepełnosprawnych – w tym 

poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 

12. Udostępnianie specjalizowanego sprzętu żeglarskiego osobom niepełnosprawnym. 

13. Prowadzenie rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych i poszkodowanych w wypadkach 

komunikacyjnych poprzez uprawianie sportu żeglarskiego. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa, obowiązki, nagrody, kary, rozstrzyganie sporów 

§ 9 

Członkowie Stowarzyszenia Yacht Club „ARCUS” w Łomży dzielą się na: 

1. Zwyczajnych 

2. Wspierających 

3. Honorowych 



§ 10 

1. Członkami zwyczajnymi Klubu są: 

a) osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat 

b) osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat 

c) osoby fizyczne, które nie ukończyły 16 lat 

d) członkami wymienionymi w ppkt. a, b, c, mogą być obywatele RP oraz cudzoziemcy 

2. Przyjęcie osób fizycznych w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie wypełnionej 

deklaracji, decyzją zarządu Klubu. 

§ 11 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1. Członkowie wymienieni w § 10 pkt. 1a, mający pełną zdolność do czynności prawnych, mają 

prawo uczestniczyć w walnym zebraniu Klubu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym 

prawem wyborczym. 

2. Członkowie wymienieni w § 10 pkt. 1b, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych, mają prawo do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym,  

że w składzie zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności 

prawnych. Ograniczenie to nie ma zastosowania przy wyborze do zarządu sekcji młodzieżowej, 

stanowiącej oddział Klubu. 

3. Małoletni wymienieni w § 10 pkt. 1c, moa za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do 

Klubu, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach oraz bez czynnego i biernego 

prawa wyborczego do władz Klubu. Mają jednak czynne i bierne prawo wyborcze do władz sekcji 

– oddziału Klubu zrzeszającego członków tej grupy wieku. 

4. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Klubu. 

5. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Klub. 

6. Zgłaszania wniosków co do działalności Klubu. 

§ 12 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1. Brania udziału w działalności Klubu i realizacji jego celów. 

2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Klubu. 

3. Uczestniczenia w walnym zebraniu Klubu. 

4. Regularnego opłacania składek członkowskich.  

5. Przestrzegać zasad współżycia społecznego oraz dbać o mienie Klubu. 

§ 13 

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne zainteresowane działalnością Klubu,  

a w szczególności spółdzielnie mieszkaniowe, inwalidzkie oraz szkoły i uczelnie, organizacje 



sportowe i inne organizacje społeczne, a także Instytucje i zakłady pracy, szczególnie zakłady 

pracy chronionej. 

2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie pisemnej deklaracji, przyjętej 

przez zarząd Klubu w formie uchwały, po uprzednim określeniu wzajemnych obowiązków  

w formie umowy – porozumienia. 

§ 14 

Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą 

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

posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

§ 15 

Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych 

świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Klubu. 

§ 16 

1. Członkami honorowymi Stowarzyszenia Yacht Club „ARCUS” w Łomży są osoby 

fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju żeglarstwa, sportów wodnych i lodowych 

oraz Klubu. 

2. Godność członka honorowego jest nadawana przez walne zebranie  na wniosek Zarządu 

Klubu. 

§ 17 

1. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą 

brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu. 

2. Członkowie honorowi, nie będący członkami zwyczajnymi, są zwolnieni ze składek 

członkowskich. 

§ 18 

Utrata członkostwa następuje na skutek: 

1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu. 

2. Wykluczenia przez Zarząd: 

a) z powodu nie płacenia składek za okres jednego roku, 

b) na pisemny wniosek Sądu Koleżeńskiego. 

3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu. 

4. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

5. Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania. 



6. Od uchwały Zarządu w sprawie  pozbawienia członkostwa zainteresowanemu 

przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia 

stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

§ 19 

1. Prawo nagradzania i wymierzania kar przysługuje zarządowi. 

2. Regulamin nagród i kar ustanowi zarząd Klubu. 

3. Rozstrzyganie sporów w obrębie Klubu należy do zarządu oraz Sądu Koleżeńskiego. 

Rozdział IV 

Struktura organizacyjna i władze  

Stowarzyszenia Yacht Club „ARCUS” w Łomży 

§ 20 

Skreślony. 

§ 21 

1. Władzami Klubu są: 

a) Walne Zebranie Członków. 
b) Zarząd Klubu. 
c) Komisja Rewizyjna. 
d)  Sąd Koleżeński. 

2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch 

członków zarządu, w tym prezesa – komandora lub wiceprezesa – wicekomandora. 

§ 22 

Skreślony. 

§ 23 

1. Kadencja władz trwa 4 lata. 

2. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie, z wyjątkiem urzędujących członków zarządu, 

jako pracowników etatowych, lub pracujących na podstawie umów – zleceń. 

§ 24 

1. Jeżeli szczegółowe przepisy statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają 

zwykłą większością głosów., przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej 

połowy liczby uprawnionych do głosowania. W razie równowagi głosów rozstrzyga głos 

przewodniczącego.  

§ 25 

Walne Zebranie 

1. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Walne zebranie zwyczajne zwoływane jest co 1 rok przez zarząd, przy czym termin, miejsce  

i porządek obrad powinien być podany do wiadomości członkom nie później niż 14 dni przed data 

zgromadzenia. 



3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwoływane jest na skutek: 

a) uchwały poprzedniego walnego zebrania, 

b) uchwały zarządu lub komisji rewizyjnej, 

c) wniosku uchwalonego przez co najmniej 25 % członków zwyczajnych. 

4. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd w terminie do 2 miesięcy od daty 

uchwały lub wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

5. Do kompetencji walnego zebrania należy: 

a) ustalanie kierunków i programów działalności Klubu, 

b) udzielanie zarządowi absolutorium na wniosek komisji rewizyjnej, 

c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej, 

d) wybór i odwoływanie wszystkich władz Klubu, 

e) uchwalanie zmian statutu Klubu, 

f) powoływanie stałych terytorialnych jednostek organizacyjnych Klubu, 

g) uchwalanie regulaminu pracy Sądu Koleżeńskiego, 

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich 

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia. 

6. Skreślony. 

7. Skreślony. 

8. W przypadku powoływania sądu koleżeńskiego, walne zebranie uchwala regulamin jego wyboru 

oraz regulamin pracy i kompetencji sądu koleżeńskiego. 

9. Walne zebranie jest ważne bez względu na liczbę członków w nim uczestniczących, jeżeli zostało 

zwołane zgodnie z treścią § 25 pkt. 2 i może obradować i decydować zgodnie z porządkiem obrad. 

10. Walne zebranie może dokonać zmian w porządku obrad jedynie przez skreślenie zawartego w nim 

punktu (punktów), lub zmianę kolejności punktów porządku obrad, nie może natomiast dopisać do 

porządku obrad nowych punktów. 

11. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków jest skuteczne po zamieszczeniu go na stronie 

internetowej Klubu. Zarząd ma obowiązek wysłania zawiadomienia e-mailem do członków, 

którzy pisemnie takiego zawiadomienia zażyczyli i podali swój adres elektroniczny. 

§ 26 

Zarząd 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Klubu zgodnie z uchwałami 
Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Klub na zewnątrz. 

2. Zarząd Klubu składa się z prezesa – komandora Klubu, 1 - 3 wiceprezesów – 
wicekomandorów Klubu oraz 3 – 7 członków. 

3. Liczbę członków zarządu Klubu ustala każdorazowo walne zebranie. 



4. Do kompetencji zarządu należy: 

a) realizacja celów Klubu, 

b) reprezentowanie Klubu, 

c) wykonywanie uchwał walnego zebrania oraz zwoływanie zwyczajnych  

i nadzwyczajnych walnych zebrań, 

d) sporządzanie planów pracy, 

e) uchwalanie budżetu klubu oraz jego realizowanie, 

f) uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz innych obciążeń 

członków Klubu. 

g) sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu, w tym podejmowanie decyzji o zbyciu 

sprzętu pływającego o wartości inwentarzowej nie przekraczającej 5 000 PLN. 

h) uchwalanie regulaminów dotyczących działalności klubu, jego oddziałów – sekcji  

(na ich wniosek), w tym regulaminów nagród i kar oraz rozstrzyganie sporów 

wewnątrzklubowych. 

i) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Klubu, 

j) ustalanie liczby pracowników i ich miejsca w strukturze organizacyjnej Klubu oraz 

zasad ich wynagradzania, 

k) przyjmowanie i skreślanie członków, 

l) wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji walnego zebrania  

i wyłącznej kompetencji komisji rewizyjnej. 

5. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w kwartale. 

6. Zarząd koordynuje działalność zarządów sekcji. 

7. W przypadku powołania przez walne zebranie sądu koleżeńskiego, zarząd powołuje 

rzecznika dyscyplinarnego, któremu powierza obowiązki prowadzenia spraw przed 

sądem koleżeńskim w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. 

8. Członkiem zarządu klubu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

9. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności merytorycznej i finansowej na 

walnym zebraniu. 

10. Członkom z tytułu funkcji w tym organie przysługuje tylko zwrot uzasadnionych 

kosztów bez prawa do wynagrodzenia. 

 

§ 27 

Komisja rewizyjna 

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu. 



2. Komisja rewizyjna składa się z 3 do 9 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza. 

3. W skład komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Klubu: 

a) którzy są członkami zarządu Klubu 

b) zatrudnieni przez Klub 

c) kierujący pracami oddziałów i sekcji Klubu 

d) pozostający w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości  służbowej z członkami zarządu Klubu 

e) skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 

lub przestępstwo skarbowe. 

4. Członkowie komisji rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach pozostałych władz klubu 

i jego sekcji. 

5. Komisja Rewizyjna: 

a) przeprowadza okresowe, względnie tematyczne kontrole statutowej i finansowo-

gospodarczej działalności Klubu i jego sekcji, 

b) może zażądać od zarządu oraz władz sekcji wyjaśnień dotyczących ich działalności, 

c) w razie stwierdzenia nieprawidłowości – określa terminy i sposoby ich usunięcia, 

d) koordynuje działalność komisji rewizyjnych sekcji, 

e) składa walnemu zebraniu sprawozdanie ze swej działalności, a także posiada prawo 

zgłaszania wniosków o udzielenie, bądź nie udzielenie, absolutorium zarządowi i jego 

członkom, 

f) może zażądać od zarządu zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania. 

6. Komisja rewizyjna może dla kontroli szczególnych, powołać spośród siebie podkomisje 

tematyczne. Skład podkomisji winien być co najmniej 3-osobowy. 

7. Członkom komisji rewizyjnej z tytułu funkcji w tym organie przysługuje tylko zwrot 

uzasadnionych kosztów bez prawa do wynagrodzenia. 

Rozdział V 

Zasady ordynacji wyborczej 

§ 28 

1. Zarząd, komisję rewizyjną Klubu i sąd koleżeński wybiera się na walnym zebraniu Klubu,  

w głosowaniu tajnym i przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Liczba kandydatów musi 

przewyższać liczbę wybieranych. O trybie wyłaniania kandydatów decyduje walne zebranie. 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie zwyczajni określeni w § 10 pkt. 1 a, b statutu. 

Małoletnie w wieku od 16 do 18 lat mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego,  

z tym, że w składzie zarządu Klubu większość musza stanowić osoby o pełnej zdolności do 

czynności prawnych. 

3. Skreślony. 



4. Głosowanie odbywa się na poszczególnych kandydatów. Za wybranych do władz uznaje się tych, 

którzy otrzymali kolejno największa ilość głosów, a liczba wybranych członków władz musi być 

równa wielkości uchwalonej przez walne zebranie. 

5. Kumulacja głosów jest niedopuszczalna. 

6. Podział zadań i funkcji w zarządzie i komisji rewizyjnej dokonują członkowie tych organów 

spośród siebie. 

7. W razie ustąpienia członka władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z pierwszeństwem 

członków, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów na walnym zebraniu. 

8. Liczba członków władz z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków władz 

wybranych przez walne zebranie. 

9. Tę samą funkcję z wyboru we władzach Klubu można pełnić nieprzerwanie nieokreśloną liczbę 

kadencji, chyba że walne zebranie ustanowi inaczej. 

10. Członek Klubu nie może pełnić równocześnie więcej niż 2-ch funkcji z wyboru we władzach 

Klubu i sekcji łącznie. 

11. Nieudzielenie absolutorium członkowi ustępujących władz pozbawia go możliwości czynnego 

udziału w wyborach do władz następnej kadencji. 

Rozdział VI 

Maj ątki i fundusze 

§ 29 

1. Majątek stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. 

2. Na majątek Stowarzyszenia Yacht Club „ARCUS” w Łomży składają się: 

a) dotacje państwowe 

b) dotacje samorządowe 

c) dochody z działalności gospodarczej 

d) wpływy ze składek członkowskich i wpisowego 

e) inne wpływy z działalności statutowej Klubu 

f) darowizny 

g) inne wpływy 

3. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku oraz zaciągania innych zobowiązań uprawniony 

jest zarząd Klubu, z zastrzeżeniami wynikającymi z niniejszego statutu. 

4. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych, wymagane jest współdziałanie 

dwóch członków zarządu, w tym jeden prezes – komandor Klubu, lub wiceprezes – 

wicekomandor Klubu. 

5. Zbycie nieruchomości i sprzętu pływającego o wartości inwentarzowej powyżej 5 000 PLN 

wymaga zgody walnego zebrania, zawartej w formie podjętej przez nie odrębnej uchwale. 

6. Zakazuje się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie 



organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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”, 

b) przekazywania majątku Klubu na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  

w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, 

członkowie organów Klubu lub pracownicy Klubu oraz ich bliskich, na zasadach innych niż  

w stosunku do osób trzecich osób  lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

Rozdział VII 

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu 

§ 30 

1. Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością głosów  

– co najmniej 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania na walnym zebraniu. 

2. Rozwiązanie Klubu następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością głosów  

co najmniej 2/3 głosów uprawnionych do głosowania na walnym zebraniu. Uchwała powinna 

określać sposób likwidacji Klubu oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie majątku. Majątek Klubu 

zakupiony z funduszy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub 

instytucji analogicznych, winien być przekazany organizacjom zajmującym się sportem osób 

niepełnosprawnych. 

3. W ramach likwidacji Klubu, nieruchomości stanowiące majątek trwały, zostaną w wysokości 

proporcjonalnej do wysokości wkładu wniesionego przez odpowiedni  urząd ds. kultury fizycznej 

i turystyki postawione do dyspozycji tego urzędu, który wskaże jednostkę organizacyjną 

prowadzącą działalność sportową, celem przejęcia przez nią majątku postawionego do dyspozycji 

urzędu. 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 31 

1. Ilość funkcji etatowych oraz ich uposażenie, ustala zarząd w oparciu o potrzeby, aktualny budżet 

oraz Kodeks Pracy. 

2. Kierunki, metody i formy działalności gospodarczej i usługowej określa zarząd, w oparciu  

o aktualne możliwości oraz przepisy regulujące działalność stowarzyszeń. 



3. Działalność gospodarcza i usługowa może być prowadzona w oparciu o majątek własny oraz 

innych osób prawnych i fizycznych. 

§ 32 

Zasady i tryb korzystania z majątku określa zarząd Klubu, a w szczególności z majątku nie 

będącego własnością Klubu lub wykorzystywanego do działalności gospodarczej i usługowej. 

§ 33 

Ile razy w niniejszym statucie jest mowa o decyzjach czy kompetencjach zarządu Klubu, należy 

rozumieć protokołowane decyzje zarządu, podejmowane na jego posiedzeniach, względnie decyzje 

upoważnionych członków zarządu, względnie upoważnionych przez zarząd pracowników 

działających w ramach udzielonych im przez zarząd pisemnych pełnomocnictw, względnie zakresów 

czynności oraz uprawnień i obowiązków wynikających z regulaminów uchwalonych przez zarząd. 

§ 34 

1. Oddziały – sekcje Klubu wzorują się w swojej organizacji i działalności na niniejszym statucie  

i działają w oparciu o niniejszy statut oraz regulaminy zatwierdzone dla nich przez zarząd Klubu. 

2. Sekcje młodzieżowe zrzeszające młodzież, która nie ukończyła 16-tu lat wybierają swoje władze 

spośród siebie, gdyż zgodnie z Art. 3 pkt. 3 ustawy z 7.04.1989 (Dz. U. z 10.04.89. Nr 20 poz. 104) 

w tym przypadku członkom w tej grupie wiekowej i w tych okolicznościach przysługuje czynne 

bierne prawo wyborcze. 

       Sekretarz Walnego Zebrania                                                   Przewodniczący Walnego Zebrania 
 

 


