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Załącznik do uchwały Nr 40/2013 Walnego Zebrania  
Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa 
w Międzyrzecu Podlaskim 
z dnia 21 marca 2013 roku. 

 

 
STATUT 

 
 

STOWARZYSZENIA ROZWOJU  
ŻEGLARSTWA  „STANICA” 

W MI ĘDZYRZECU PODLASKIM  
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ROZDZIAŁ I 
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY  
 

§ 1. 
 
Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa „Stanica” zwane dalej „Stowarzyszeniem” 
jest jednostką apolityczną zrzeszającą osoby fizyczne i prawne. 
 
 

§ 2. 
 
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium RP. 
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Międzyrzec Podlaski. 

 
§ 3. 

 
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
 

§ 4. 
 

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855) oraz z 
własnym statutem. 

 
§ 5. 

 
1. Stowarzyszenie może używać pieczęci, godła, bandery, barw, odznak 

i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 
3.  Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i    

międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, oraz może pozostawać 
członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. 

 

ROZDZIAŁ II 
CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 
§ 6. 

 
Celem Stowarzyszenia jest: 
1) stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, 

duchowego i fizycznego rozwoju człowieka; 
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2) działanie na rzecz integracji, rehabilitacji oraz wszechstronnego rozwoju 
osób niepełnosprawnych;. 

3) dążenie do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad 
podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi poprzez 
kształtowanie pozytywnych cech charakteru  i osobowości człowieka przy 
jednoczesnym poszanowaniu jego prawa do wolności i godności; 

4) krzewienie tradycyjnego wychowania morskiego i żeglarskiego poprzez 
upowszechnianie wiedzy i kultury marynistycznej. 

5) kształtowanie właściwych zachowań dzieci i młodzieży w obcowaniu z 
przyrodą, ze szczególnym uwzględnieniem problemów ochrony środowiska. 

 
§ 7. 

 
Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe na podstawie zawartych 
porozumień we współdziałaniu z :  

- organizacjami pozarządowymi 
- szkołami 
- władzami administracyjnymi, samorządowymi i sportowymi 

poprzez: 
1) organizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych, turystycznych i 

rekreacyjnych na obszarze działania Stowarzyszenia jak również zagranicą 
2) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowo – rekreacyjnego 

dzieci i młodzieży w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz 
pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków 

3) organizowanie zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej niepełnosprawnych w 
oparciu o możliwości bazowo – sprzętowe stowarzyszenia. 

4) organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych, kursów i szkoleń oraz  
tworzenie sekcji i komisji do określonych zadań. 

 
§ 8. 

 
Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy członków i 
działaczy oraz pomocy sympatyków i sponsorów. 
 

ROZDZIAŁ III 
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWI ĄZKI 

 

§ 9. 
 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1. Zwyczajnych. 
2. Wspierających. 
3. Honorowych 
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§ 10. 
 
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, które 
złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd 
Stowarzyszenia w poczet jego członków. 

2. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą być 
członkami Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych. 

 
§ 11. 

 
Członkowie zwyczajni mają prawo do: 
1. uczestnictwa w Walnych zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym 

prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy 
–„Prawo o stowarzyszeniach”. 

2. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia. 
3. uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych i turystycznych 

organizowanych przez Stowarzyszenie. 
4. korzystania z wszelkiego sprzętu i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach 

określonych przez Zarząd. 
5. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia 
6. zaskarżania do Walnego Zebrania Stowarzyszenia uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków. 
7. Do udzielenia pełnomocnictwa innemu Członkowi Stowarzyszenia. 
8. Członek Stowarzyszenia może dysponować tylko jednym pełnomocnictwem.  
  

§ 12. 
 
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które 

popierają cele Stowarzyszenia, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują 
pomoc materialno – finansową dla Stowarzyszenia. 

2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 
 

§ 13. 
 
Członkowie wspierający mają prawo do: 
1. uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnych 

Zebraniach Stowarzyszenia 
2. zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia 
3. korzystania z wszelkiego sprzętu i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach 

określonych przez Zarząd Stowarzyszenia 
4. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia 
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§ 13.1 
 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która 
wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia bądź swoją 
pozycją może podnieść prestiż Stowarzyszenia.  

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie 
na wniosek Zarządu albo co najmniej 10 członków Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych 
władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie 
zwyczajni. 

4. Członek honorowy ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych 
świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.   

5 .  Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek 
członkowskich. 

 
§ 14. 

 
Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy: 
1. czynne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia 
2. przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia 
3. godne reprezentowanie barw Stowarzyszenia 
4. płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Stowarzyszenia 
 

§ 15. 
 
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez: 

1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu 
2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku: 

a) umyślnego naruszenia postanowień Statutu. 
b) nie opłacenia składek członkowskich do dnia 31 grudnia danego roku. 

3) wykluczenie uchwałą Zarządu w przypadku działanie na szkodę 
Stowarzyszenia. 

4) rozwiązanie się Stowarzyszenia. 
 
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do 

Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie jednego miesiąca od daty 
doręczenia stosownej uchwały. 
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ROZDZIAŁ IV 
WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 
§ 16. 

 
1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Stowarzyszenia 
2) Zarząd 
3) Komisja Rewizyjna 

2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. 
3. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej następuje w 

głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania 
Stowarzyszenia, bezwzględną większością głosów obecnych członków WZS. 

4. Zarząd pracuje w oparciu o regulamin pracy Zarządu. 
5. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby uprawnionych 
członków, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. 

 
§ 17. 

 
1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia  
     i może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Stowarzyszenia zwoływane jest 

przez Zarząd co 5 lat. 
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej 

niż raz na 12 miesięcy licząc od daty rejestracji Stowarzyszenia. 
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez 

Zarząd: 
1) z własnej inicjatywy 
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej 
3) na wniosek 25% ogółu członków 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w 
ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad 
sprawami do których zostało zwołane. 

6. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia 
Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. 

 
§ 18. 

 
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy: 

1) kształtowanie wizji oraz długofalowej strategii kierunków rozwoju. 
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2) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej 
działalności Stowarzyszenia. 

3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
4) uchwalanie na wniosek komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu 

Stowarzyszenia. 
5) powoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z zastrzeżeniem    

§ 24. 
6) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia 

i Przeznaczeniu jego majątku. 
7) ustalenie wysokości „wpisowego” dla nowo wstępujących członków 

Stowarzyszenia oraz wysokości i trybu płacenia składek członkowskich. 
8) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady 

Walnego Zebrania Stowarzyszenia 
9) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia 
10) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku      
      nieruchomego i ruchomego. 

2. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie 
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, 
a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych o ile termin ten był 
podany w zawiadomieniu. 

3. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym 
osoby zaproszone przez Zarząd. 

4. Walne Zebranie Stowarzyszenia obraduje wg uchwalonego przez siebie 
regulaminu obrad. 

5. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, 
zastępca, sekretarz. 

6. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, 
bezwzględną większością obecnych członków na okres 5 lat spośród 
członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej. 

 
§ 19. 

 
1. Zarząd  składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie 

Stowarzyszenia którzy spośród siebie wybierają: 
a) Prezesa 
b) Wiceprezesa ds. Organizacyjnych 
c) Wiceprezesa ds. Finansowych 
d) Sekretarza 
e) Członka Zarządu ds. szkoleń i wypoczynku 

2. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej 
jednak niż raz w miesiącu. 
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3. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co 
najmniej 3/5 liczby członków Zarządu w tym Prezesa. 

4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują 
Prezesowi działającemu wspólnie z wiceprezesami. 

 
§ 20. 

 
Do zadań zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżącą działalnością w 
okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Stowarzyszenia a w szczególności: 

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego 
imieniu 

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia 
3) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych 
4) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych 
5) przyjmowanie i skreślanie członków 
6) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami  
7) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia 
8) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań nie 

przekraczających kwoty 20 000 zł. 
9) zwoływanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia. 

 
§ 21. 

 
1. Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach lub 

odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, 
działa nie zgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie 
członków Stowarzyszenia. 

2. Uchwałę o zawieszeniu lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd 
bezwzględną większością głosów statutowego składu Zarządu 

3. Usuniętemu lub zawieszonemu członkowi zarządu przysługuje prawo 
odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od 
podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu. 

4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym  wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe. 

 
§ 22. 

 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności 

Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne 

Zebranie Stowarzyszenia. 
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3. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie 
Stowarzyszenia. 

4. Komisja wybiera ze swojego grona: 
a) Przewodniczącego 
b) Sekretarza 

5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne 
Zebranie Stowarzyszenia. 

6. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy: 
1) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i 

finansowej Stowarzyszenia 
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych a w przypadku stwierdzenia uchybień 

w działalności określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia 
3) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym 

Zebraniu Stowarzyszenia oraz stawianie wniosku o udzielenie lub 
odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi 

4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał 
postanowień i przedsięwzięć Zarządu jeżeli komisja dojdzie do wniosku, 
że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu 
Stowarzyszenia 

5)  występowanie z żądaniem zwołania posiedzenia zarządu w przypadku 
stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi 
interesami Stowarzyszenia działań Zarządu. 

6) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we 
władzach Stowarzyszenia. 

 
§ 23. 

 
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub 

odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa 
nie zgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków 
Stowarzyszenia. 

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji 
Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy 
obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. 

3. Usuniętemu lub zawieszonemu członkowi Komisji Rewizyjnej przysługuje 
prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 30 dni 
od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu 
zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,  
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej. 
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5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe. 

6.  Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać  
z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub 
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za 
rok poprzedni.  

 
§ 24. 

 
1. W przypadku powstania wakatu w  Zarządzie  lub Komisji Rewizyjnej – 

władzom tym przysługuje prawo dokooptowania jednego członka spośród 
członków Stowarzyszenia w okresie ich kadencji.  

 
 

ROZDZIAŁ V 
WYRÓŻNIENIA I KARY 

 
§ 25. 

 
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są 

wyróżnienia i nagrody. 
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin 

uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia. 
 

§ 26. 
 
1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia – 

Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez 
Walne Zebranie Stowarzyszenia – prawo wymierzania następujących kar: 
a) upomnienia 
b) nagany 
c) zawieszenia w prawach członka na okres do12 miesięcy 
d) wykluczenia 

2. Od uchwały zarządu o ukaraniu członkowi Stowarzyszenia przysługuje 
prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 
jednego miesiąca. 

3. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia o ukaraniu jest ostateczna. 
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ROZDZIAŁ VI 
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA 

 
§ 27. 

 
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz 

fundusze. 
2. Źródłami powstania majątku są: 

1) składki członkowskie 
2) darowizny, zapisy i spadki 
3) dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone 

Stowarzyszeniu 
4) dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny 
5) inne wpływy (dochody z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności 

publicznej) 
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

§ 28. 
 
1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań 

majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia 
wymagane są podpisy dwóch osób spośród  członków Zarządu, przy czym 
jedną z tych osób musi być Prezes lub jeden z Wiceprezesów. 

2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników dla potrzeb realizacji celów 
statutowych. 

 
§ 28. 1 

„Zabrania się: 
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem 

Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub 
pracowników 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”. 

2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub 
pracowników oraz  ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie 
lub na preferencyjnych warunkach. 

3) wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku 
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do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze 
statutowego celu organizacji albo osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o 
stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o 
gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, albo 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich 
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po 
cenach wyższych niż rynkowe. 

 
 

ROZDZIAŁ VII 
ZMIANA STATUTU I ROZWI ĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA 

 
§ 29. 

 
Zmiany Statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania 
Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 
połowy uprawnionych do głosowania. 

§ 30. 
 
1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały 

Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy 
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel 
na jaki ma być przeznaczony majątek. 

 
 
 
 
 
 
 
 


