
S T A T U T 
SOPOCKIEGO KLUBU ŻEGLARSKIEGO 

 
Rozdział I 

Nazwa, teren działalności, siedziba i prawa Sopockiego Klubu Żeglarskiego 
 

§ l 
Stowarzyszenie żeglarskie dzia łające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę  Sopocki Klub 
Żeglarski i  jest zwane w dalszym ciągu Statutu - Klubem. 

§ 2 
Siedziba Klubu znajduje się w Sopocie ul. Hestii 3. 

§ 3 
Terenem działalności Klubu jest miasto Sopot. 

§ 4 
Klub w Sopocie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym. 

§ 5 
Klub w Sopocie używa bandery sportowej Polskiego Związku Żeglarskiego pieczęci okrągłej o treści: 
Sopocki Klub Żeglarski i jest członkiem Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. 

 
Rozdział II 

Charakter, cel i środki działania. 
§ 6 

Celem działalności Klubu jest uprawianie i popularyzacja żeglarstwa sportowego i turystycznego, a także 
innych sportów wodnych. Cele i środki działania Klubu powinny uwzględniać strategię rozwoju i promocję 
zarówno Gminy Sopot, jak i Województwa Pomorskiego. 

§ 7 
Dla osiągnięcia tego celu Klub podejmuje: 
1. Rozwijanie sportu dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. 
2. Organizację szkolenia sportowo-wyczynowego. 
3. Udostępnianie na określonych zasadach posiadanych obiektów i urządzeń sportowych dla potrzeb 

członków Klubu. 
4. Organizację imprez żeglarskich wraz z czynnym w nich udziałem o charakterze wyczynowym, 

turystycznym i szkoleniowo-rekreacyjnym. 
5. Aktywną działalność w życiu sportowym regionu i kraju. 
6. Współpracę z Polskim Związkiem Żeglarskim i wyspecjalizowanymi instytucjami sportowymi, 
7. Upowszechnianie różnych form wychowania morskiego drogą odczytów, wydawania materiałów 

propagandowych i szkoleniowych oraz organizację imprez o charakterze kulturalno-oświatowym. 
8. Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach obowiązującego porządku prawnego. 
9. Tworzenie i realizację projektów i programów związanych z działalnością Klubu i służących realizacji 

jego celów. 
10. Promocję i organizację wolontariatu. 
11. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów Klubu. 
12. Współpracę z podmiotami publicznymi, pozarządowymi, firmami i osobami fizycznymi w kraju i 

zagranicą, które są zainteresowane współudziałem w prowadzeniu działalności statutowej Klubu. 
13. Inne działania służące wprost lub pośrednio realizacji celów Klubu. 

 
Rozdział III 

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki 
§ 8 

Członkowie Klubu dzielą się na: 
a/ kandydatów 
b/ zwyczajnych 
c/ uczestników 
d/ wspierających 
e/ honorowych 

§ 9 
1. Członkiem kandydatem może być osoba, która złoży pisemną deklarację członkowską, uiści wpisowe 

oraz zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu w poczet członków Klubu. 
2. Członek kandydat dysponuje prawami i obowiązkami takimi jak członek zwyczajny z wyłączeniem: 
 a/ czynnego i biernego prawa wyborczego 
 b/ prawa głosu przy podejmowaniu uchwał przez Walne Zebranie Członków. 
 

§ 10 



1. a/ Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, która złoży pisemną deklarację członkowską, 
uiści wpisowe oraz odbędzie roczny staż kandydacki, wobec której przed upływem stażu 
kandydackiego Zarząd Klubu nie zgłosi zastrzeżeń. 

 b/ Członek kandydat wobec którego Zarząd zgłosił zastrzeżenia nie nabywa członkostwa Kluba z 
upływem stażu kandydackiego. 

 c/ W uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu może podjąć uchwałę o skróceniu lub wydłużeniu 
okresu kandydackiego. 

2. Członek zwyczajny ma prawo: 
 a/ uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Klubu z głosem 

stanowiącym oraz wybierać i być wybieranym do władz Klubu,  
 b/ korzystać z pomocy Klubu oraz uprawnień wynikających ze statutu, 
 c/ zgłaszać wnioski i postulaty do władz Klubu,  
 d/ korzystać z urządzeni Klubu na zasadach ustalonych przez Zarząd. 
3. Członek zwyczajny Klubu ma obowiązki: 
 a/ przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu, 
 b/ opłacać regularnie składki członkowskie,  
 c/ brać czynny udział w działalności Klubu, 
 d/ dbać o majątek Klubu, 
 e/ przestrzegać wszystkich regulaminów oraz zarządzeń związanych z działalnością Klubu. 

§ 11 
1. Członkiem uczestnikiem Klubu może być osoba niepełnoletnia, która uiści wpisowe, złoży pisemną 

deklarację oraz zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu, za pisemną zgodą jej ustawowych opiekunów. 
2. Członkowie uczestnicy Klubu posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, z 

wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz prawa do głosowania uchwał. 
§ 12 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej, jednostka gospodarcza oraz osoba prawna deklarująca pomoc w realizacji zadań 
statutowych Klubu. 

2. Członek wspierający ma prawo do: 
a/ brania udziału w Walnym Zebraniu Członków Klubu z głosem 

doradczym, 
b/ zgłaszać wnioski i postulaty do władz Klubu,  
c/ korzystać z urządzeń Klubu na zasadach ustalonych przez jego Zarząd. 

3. Członek wspierający ma obowiązek: 
a/ popierać statutowe cele Klubu 
b/ wywiązywać się z zadeklarowanej pomocy wobec Klubu  
c/ przestrzegać postanowień statutu. 

§ 13 
1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla Klubu. Godność członka honorowego 

nadaje Walne Zebranie Członków Klubu. 
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, jest jednak zwolniony z 

płacenia składek i odpłatności za korzystanie z urządzeń Klubu. 
§ 14 

Członkostwo Klubu ustaje w razie: 
l.   Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie do Zarządu. Przy dobrowolnej rezygnacji z 

członkostwa Klubu zawodników obowiązują przepisy dotyczące zmiany barw klubowych. 
2. Śmierci członka Klubu. 
3. Skreślenie przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 

osiem miesięcy. 
4.Wykluczenia przez Zarząd na podstawie prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej. 
5. Skazania prawomocnym orzeczeniem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych i 

honorowych . 
6. Rozwiązania Klubu 

§ 15 
1. Rezygnacja z członkostwa jest skuteczna pod warunkiem uregulowania przez członka jego zobowiązań 

finansowych oraz rozliczenia się z mienia powierzonego jego opiece. 
2. O skreśleniu lub wykluczeniu członka. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić go na piśmie w ciągu 14 

dni od podjęcia uchwały. 
3. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z Klubu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego 

Zebrania Członków poprzez Komisję Rewizyjną w ciągu czternastu dni od doręczenia zawiadomienia. 
4. Członek wykluczony może być ponownie przyjęty do Klubu nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat. 



 
Rozdział IV 

Władze Klubu 
§ 16 

1.  Władzami Klubu są: 
  a/ Walne Zebranie Członków 

b/ Zarząd 
c/ Komisja Rewizyjna 

2.  Walne Zebranie Członków może powołać Komisję Dyscyplinarną. 
§ 17 

1. Kadencja władz Klubu trwa cztery lata. 
2. Kandydujący do władz Klubu musi być członkiem zwyczajnym. 
3. Ta sama osoba nie może być równocześnie członkiem Zarządu i członkiem Komisji Rewizyjnej. 
4. Członek Władz Klubu nie może prowadzić działalności gospodarczej związanej bezpośrednio z 

realizacją zadań statutowych Klubu lub z wykorzystaniem majątku Klubu. 
5. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Klubu zapadają zwykłą 

większością głosów, przy reprezentacji co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W 
razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego danej władzy Klubu. Przewodniczącym 
Zarządu Klubu jest Komandor. 

6. Uchwały władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że większość członków władz 
podejmujących uchwałę zażąda głosowania tajnego. 

7. Ze wszystkich posiedzeń władz Klubu sporządza się protokół. 
8. Członek władz może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez daną władzę jeżeli nie 

wykonuje przyjętych na siebie obowiązków lub działa niezgodnie ze statutem. 
9. Mandat członka władz Klubu wygasa w przypadku: 

a/ rezygnacji z mandatu 
  b/ uchwały Walnego Zebrania Członków 

c/ uchwały władz Klubu podjętej w trybie określonym w § 17. pkt 8. 
10. Władze Klubu mają prawo w czasie trwania kadencji powołać do swego składu nowych członków 

zwyczajnych w ilości nie większej niż 1/3 ogólnej liczby wybranych członków władz. 
§ 18 

Walne Zebranie Członków 
1. Walne Zebranie Członków Klubu zwane dalej Walnym Zebraniem stanowi najwyższą władzę Klubu. 
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwołane jest przynajmniej raz na w roku, natomiast Walne Zebranie 

Sprawozdawczo-Wyborcze raz na 4 lata. 
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane tylko przez Zarząd Klubu z własnej inicjatywy, na żądanie 

Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 1/3 zwyczajnych członków Klubu zgłoszone na piśmie do 
Zarządu Klubu. W tym przypadku Zarząd rozpatruje wniosek na najbliższym posiedzeniu i Nadzwyczajne 
Walne Zebranie powinno być zwołane najpóźniej w terminie miesiąca od daty uwzględnienia wniosku przez 
Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje tylko nad sprawami dla których zostało zwołane. 

5. O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków co 
najmniej trzy tygodnie przed terminem zebrania. 

6. Uchwały każdego Walnego Zebrania Członków są prawomocne gdy zostało ono zwołane zgodnie z 
postanowieniami niniejszego statutu i jest na nim reprezentowana przynajmniej połowa ogólnej liczby 
członków uprawnionych do głosowania. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu powinno podawać jednocześnie 
dwa terminy Walnego Zebrania. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne i umocowane do 
podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim członków z 
wyłączeniem §34 i §35. 

7. W Walnym Zebraniu udział biorą członkowie Klubu posiadający prawo głosu stanowiącego. 
8. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym: 

a/ członkowie wspierający,  
b/ osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.   

9. Prawo głosu w Walnym Zgromadzeniu Członków wykonywać można także przez pełnomocnika działającego na 
podstawie pisemnego umocowania. 

10. Członek zwyczajny nie może wykonywać prawa głosu z więcej niż 2 (dwóch) pełnomocnictw. Pełnomocnictw 
w części przekraczającej 2 nie uwzględnia się nadto przy obliczaniu quorum.   

§ 19 
 Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
1. Ocena działalności Klubu. 
2. Uchwalenie programów działalności i głównych kierunków rozwoju Klubu. 
3. Uchwalenie zmian w statucie. 
4. Uchwalenie wytycznych do preliminarza budżetowego działalności Klubu na okres kadencji władz. 



5. Nadawanie godności członka honorowego Klubu. 
6. Podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości Klubu. 
7. Rozpatrywanie wszelkich wniosków wnoszonych przez: 

Zarząd Klubu, Komisję Rewizyjną, Komisję Dyscyplinarną oraz przez członków Klubu. 
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących członków Klubu i orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej. 
9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania lub likwidacji Klubu. 

Do kompetencji Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego należy ponadto: 
10. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Komisji Rewizyjnej i Komisji 

Dyscyplinarnej. 
11. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 
12. Wybór Komandora, Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Dyscyplinarnej. 
13. Dokonywanie oceny i podejmowanie decyzji co do celowości zatrudnienia członka Zarządu Klubu, w czasie 

kadencji władz, z uwagi na interes i potrzeby Klubu. 
§ 20 

Wybór i tryb sprawowania funkcji Komandora 
1. Komandora Klubu wybiera Walne Zebranie. 
2. Kandydat na Komandora powinien zadeklarować Walnemu Zebraniu sposób sprawowania swojej funkcji. 
3. Zatrudnienia Komandora dokonuje Komisja Rewizyjna Klubu. Zatrudnienie na stanowisku Dyrektora 

Zarządzającego odbywa się w trybie konkursu, który rozstrzyga Zarząd.  
 

§ 21 
Zarząd 
1. Zarząd Klubu składa się z 3 do 5 członków. 
2. Skład Zarządu: 

a/ Komandor 
b/ Jeden Wicekomandor 
c/ 1 do 3 członków 

3. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu, za wyjątkiem Komandora, którego wybiera Walne 
Zebranie Członków. 

4. Zarząd działa w oparciu o statut Klubu oraz uchwalony przez siebie regulamin. W regulaminie określa się tryb 
podejmowania decyzji oraz zasady współdziałania z Komandorem Klubu lub/i z Dyrektorem Zarządzającym. 

5. Zarząd może tworzyć komisje oraz inne organy doradcze Zarządu. 
6. Zarząd kieruje działalnością Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami. 
7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Komandor nie rzadziej niż raz na kwartał. Dopuszcza się możliwość 

przeprowadzania głosowań Zarządu przez Internet. 
8. Zebranie Zarządu może być także zwołane z inicjatywy co najmniej połowy członków Zarządu lub na żądanie 

Komisji Rewizyjnej, zgłoszone na piśmie do Zarządu Klubu. W tym przypadku Zebranie Zarządu powinno być 
zwołane najpóźniej w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku i może obradować tylko nad sprawami 
dla których zostało zwołane. 

 
§22 

 Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz. 
2. Kierowanie i nadzorowanie działalności Klubu oraz zarządzanie jego majątkiem i sprawami, ze starannością 

wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z prawem i postanowieniami niniejszego Statutu oraz uchwał 
przyjętych przez Walne Zebranie i Komisję Rewizyjna, w granicach swoich kompetencji. 

3. Opracowywanie preliminarzy budżetowych w oparciu o wytyczne Walnego Zebrania. 
4. Zwoływanie Walnych Zebrań. 
5. Opracowywanie i wydawanie regulaminów wewnętrznych i innych niezbędnych przepisów regulujących 

działalność Klubu. 
6. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Klubu oraz prowadzenie ewidencji osobowej. 
7. Wykonywaniu kar orzeczonych przez Komisję Dyscyplinarną. 
8. Uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich. 
9. Wyrażanie zgody na posługiwanie się przez Klub w celach marketingowych, nazwami sponsorów strategicznych 

– obok nazwy własnej Klubu. 
§23 

 
1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Klubu oraz reprezentowania Klubu upoważnione są  

łącznie dwie spośród trzech uprawnionych osób:  Komandor, Wicekomandor, upoważniony członek Zarządu. 
2. Zarząd klubu może powierzyć każdemu z członków tego organu prowadzenie poszczególnych spraw 

związanych z funkcjonowaniem Klubu, udzielając w tym zakresie stosownego pełnomocnictwa. 
 
 



 
§ 24 

Komisja Rewizyjna 
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków Klubu. 
2. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego. 
3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o statut Klubu oraz uchwalony przez siebie regulamin. 
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu Klubu ani pozostające w 

stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, z osobami zarządzającymi 
Klubem. 

§25 
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

a/ kontrolowanie całokształtu działalności statutowej, gospodarczej i finansowej pod względem celowości, 
rzetelności i gospodarności oraz zgodności z przepisami prawa, 

b/ kontrola wszelkich dokumentów Klubu. 
2. Dla realizacji swych zadań Komisja Rewizyjna jest uprawniona do: 

a/ żądania niezbędnych wyjaśnień od Zarządu,  
b/ brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

3. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do: 
a/ informowania Zarządu o wynikach kontroli oraz zgłaszania 
 na piśmie odpowiednich wniosków i zaleceń, 
b/ składania na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności, oraz stawiania wniosków o udzielenie 

lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie, 
c/ występowania do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 
d/ zawierania umowy o której mowa w § 20 pkt 3. 

§ 26 
1. Komisja Dyscyplinarna 

a/ Komisja Dyscyplinarna składa się z trzech członków Klubu. 
b/ Komisja Dyscyplinarna na swym pierwszym zebraniu wybiera ze swego grona przewodniczącego. 
c/ Komisja Dyscyplinarna opiera swą działalność o statutu Klubu i regulaminy uchwalone przez Zarząd Klubu. 
d/ Zasady i tryb postępowania Komisji Dyscyplinarnej określa uchwalony przez nią regulamin . 
e/ Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania. 
f/ Komisja Dyscyplinarna składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zebraniu. 

2. Jeżeli nie została powołana Komisja Dyscyplinarna jej kompetencje określone w pkt1 realizuje Komisja 
Rewizyjna. 

§27 
Do zadań Komisji Dyscyplinarnej należy: 
1. Rozpatrywanie oraz orzekanie w sporach pomiędzy członkami Klubu. 
2. Rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych zgłoszonych przez Zarząd.  

 
Rozdział V 

Fundusze i majątek Klubu 
§ 28 

Majątek Klubu stanowią nieruchomości oraz fundusze. 
§ 29 

Fundusze Klubu składają się z: 
1. Wpisowego i składek członkowskich. 
2. Wpływów uzyskanych z działalności statutowej Klubu. 
3. Środków na zadania zlecone, dotacji, subwencji, darowizn, sponsoringu i zapisów. 
4. Wpływów z działalności gospodarczej. 

§ 30 
Rokiem rachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. 

§ 31 
Klub pobiera od swych członków składki Klubowe w wysokości uchwalonej przez Zarząd Klubu. 

§ 32 
Majątkiem Klubowym dysponuje Zarząd Klubu zgodnie z przyjętymi przepisami w tym zakresie. 

§ 33 
 Fundusze mogą być użyte wyłącznie na cele statutowe Klubu 
 
 
 
 
 
 



Rozdział VI 
Zmiany statutu i rozwiązanie Klubu 

§ 34 
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, jeżeli jest 

na nim reprezentowana przynajmniej połowa ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. 
 
 

§ 35 
1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 

głosów, jeżeli jest na nim reprezentowana przynajmniej połowa ogólnej liczby członków uprawnionych do 
głosowania. 

§ 36 
Uchwała o rozwiązaniu Klubu podjęta przez Walne Zebranie określi sposób likwidacji Klubu oraz cel, na jaki 
zostanie przeznaczony jego majątek. 

§ 37 
1. W przypadku rozwiązania Klubu majątek Klubowy zabezpiecza powołana przez Walne Zebranie Komisja 

Likwidacyjna. 
2. Komisja Likwidacyjna podejmuje wszelkie działania przewidziane prawem związane z likwidacją Klubu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Protokolant         Przewodniczący Zebrania 
 
 
                            


