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STATUT STOWARZYSZENIA ŚLĄSKI YACHT CLUB PRZY POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Śląski Yacht Club przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach, w skrócie
SYC, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa w oparciu o ustawę Prawo o Stowarzyszeniach.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia są Gliwice. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
§3
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
§4
1. Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, znaków graficznych i odznak
wydawanych przez Stowarzyszenie.
2. Wzory pieczęci, znaków graficznych i odznak zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków.
§5
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
§6
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną Członków. Do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i środki działania
§7
Celem głównym Stowarzyszenia jest wszechstronny rozwój i popularyzacja żeglarstwa
sportowego i rekreacyjnego, turystyki wodnej i kultury, a w szczególności:
1. aktywizacja środowiska akademickiego i szkolnego,
2. współpraca z organizacjami społecznymi, instytucjami, władzami oraz innymi podmiotami
w zakresie działania Stowarzyszenia,
3. podnoszenie kwalifikacji żeglarskich osób zainteresowanych,
4. działalność edukacyjna i wychowawcza,
5. promocja żeglarstwa, turystyki wodnej i wypoczynku wśród dzieci i młodzieży,
6. promocja żeglarstwa, turystyki wodnej i wypoczynku wśród osób niepełnosprawnych,
7. propagowanie zachowań proekologicznych,
8. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
9. prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej, imprez plenerowych, spektakli
i koncertów,
10. organizacja imprez kulturalnych.
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§8
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1. organizację rejsów, regat, obozów i kursów,
2. zrzeszanie studentów oraz innych osób zainteresowanych żeglarstwem i turystyką wodną,
3. organizowanie narad, konferencji, sympozjów, targów, pokazów, odczytów oraz imprez
okolicznościowych i kulturalnych,
4. udział w imprezach żeglarskich oraz innych wydarzeniach kulturalnych,
5. kształtowanie u Członków Stowarzyszenia patriotyzmu i postaw moralnych,
6. wspieranie innych osób fizycznych i prawnych, których działalność jest zbieżna z celami
statutowymi Stowarzyszenia,
7. prowadzenie sportowych sekcji żeglarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
8. pozyskiwanie, budowę, naprawę i konserwację sprzętu pływającego i jego wyposażenia
wykorzystywanego w działalności Stowarzyszenia,
9. pozyskiwanie, remonty i utrzymywanie obiektów, urządzeń oraz sprzętów niezbędnych dla
działalności Stowarzyszenia,
10. inne działania realizujące cele statutowe.
§9
Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie celów
statutowych, sklasyfikowaną w PKD, jako:
1. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
2. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
3. 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
4. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
5. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
6. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,
7. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,
8. 93.12.Z Działalność klubów sportowych,
9. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
10. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
11. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
12. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
13. 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
14. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

1.
2.
3.
4.

§ 10
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD, jako:
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
żywności napojów i wyrobów tytoniowych,
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na
straganach i targowiskach,
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach,
i targowiskach,
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5. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
6. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
7. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami,
8. 50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski,
9. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
10. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
11. 58.11.Z Wydawanie książek,
12. 58.13.Z Wydawanie gazet,
13. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
14. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
15. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
16. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi,
17. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
18. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów ,
19. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
20. 63.12.Z Działalność portali internetowych,
21. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
22. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
23. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
24. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet),
25. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
26. 74.20.Z Działalność fotograficzna,
27. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
28. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
29. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
30. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
31. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
32. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
33. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
34. 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
35. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
36. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
37. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,
38. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
39. 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
40. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
41. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,
42. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
43. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
44. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
Strona 4 z 12

STATUT STOWARZYSZENIA ŚLĄSKI YACHT CLUB PRZY POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH
§ 11
1. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza zostaną rachunkowo
wyodrębnione.
2. Działalność gospodarcza jest prowadzona w wymiarze służącym realizacji celów statutowych,
a dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na cele statutowe.

Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki
§ 12
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz prawne. Osoba prawna może być
jedynie Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia.
§ 13
1.
2.
3.
4.
5.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
Członków Zwyczajnych,
Członków Kandydatów,
Członków Honorowych Śląskiego Yacht Clubu,
Członków Honorowych,
Członków Wspierających.
§ 14

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia staje się:
a) osoba będąca co najmniej 6 miesięcy Członkiem Kandydatem, która nie naruszyła w tym
czasie żadnego z obowiązków Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia.
b) uchwałą Walnego Zgromadzenia, osoba będąca Członkiem Kandydatem krócej niż
6 miesięcy, a która wykazała się ponadprzeciętnym poszanowaniem zasad żeglarskich
i zaangażowaniem w prace Stowarzyszenia. Wniosek o podjęcie takiej uchwały może być
zgłoszony w dowolnym momencie trwania Walnego Zgromadzenia i powinien być
niezwłocznie rozpatrzony.
2. Członkowie Zwyczajni mają prawo:
a) czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia, o ile mają ukończony 16 rok
życia,
b) biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia o ile są pełnoletni,
c) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia na zasadach
określonych w regulaminach,
d) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
e) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
3. Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:
a) udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek,
d) przestrzegania etykiety i dyscypliny żeglarskiej,
e) dbania o majątek będący w posiadaniu Stowarzyszenia jako wspólne dobro wszystkich
jego Członków,
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f) czynnego udziału w pracach na rzecz Stowarzyszenia na zasadach określonych
w regulaminach,
g) dbania o dobry wizerunek Stowarzyszenia.
§ 15
1. Członkiem Kandydatem może być każda osoba fizyczna, która złoży na ręce Zarządu wypełnioną
deklarację członkowską, wpłaci wpisowe i opłaci składkę członkowską.
2. Członkowie Kandydaci mają prawo:
a) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia na zasadach
określonych w regulaminach,
b) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
3. Członkowie Kandydaci mają obowiązki takie jak Członkowie Zwyczajni.
§ 16
1. Członkiem Honorowym Śląskiego Yacht Clubu może być osoba, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie Honorowi Śląskiego Yacht Clubu są ustanawiani w głosowaniu tajnym przez Walne
Zgromadzenie Członków na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 20 Członków
Stowarzyszenia, przedłożony i udostępniony Członkom Stowarzyszenia nie później niż 14 dni
przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków, na którym ma być rozpatrywany.
3. Członkowie Honorowi Śląskiego Yacht Clubu posiadają uprawnienia jak Członkowie Zwyczajni.
4. Członkowie Honorowi Śląskiego Yacht Clubu mają obowiązek:
a) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) przestrzegania etykiety i dyscypliny żeglarskiej,
c) dbania o majątek będący w posiadaniu Stowarzyszenia jako wspólne dobro wszystkich
jego Członków,
d) dbania o dobry wizerunek Stowarzyszenia.
§ 17
1. Członkiem Honorowym może być osoba, która zadeklaruje, że wykorzystując swoją pozycję
społeczną, polityczną, zawodową, naukową lub intelektualną będzie działać na rzecz
Stowarzyszenia.
2. Członkowie Honorowi są powoływani przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu
lub co najmniej 10 Członków Zwyczajnych lub Honorowych Śląskiego Yacht Clubu.
3. Członkowie Honorowi mają prawo:
a) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia na zasadach
określonych w regulaminach,
b) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
4. Członkowie Honorowi mają obowiązek:
a) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) przestrzegania etykiety i dyscypliny żeglarskiej,
c) dbania o dobry wizerunek Stowarzyszenia.
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§ 18
1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca
świadczenia finansowe, rzeczowe lub merytoryczne stanowiące pomoc w realizacji celów
Stowarzyszenia.
2. Członkiem Wspierającym staje się, po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały
Zarządu.
3. Członkowie Wspierający mają prawo:
a) głosu doradczego w statutowych władzach Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia na zasadach
określonych uchwałą Zarządu,
c) udziału z głosem doradczym w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
4. Członkowie Wspierający mają obowiązek:
e) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
a) przestrzegania etykiety i dyscypliny żeglarskiej,
b) wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
c) dbania o dobry wizerunek Stowarzyszenia.
§ 19
1. Zawieszenie członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnego oświadczenia Członka Stowarzyszenia przedłożonego Zarządowi,
b) uchwały Zarządu z powodu nieprzestrzegania Statutu lub nie wywiązywania się
z obowiązków statutowych.
2. Zarząd przed podjęciem uchwały o zawieszeniu członkostwa ma obowiązek powiadomić o tym
Członka.
§ 20
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji Członka Stowarzyszenia przedłożonej Zarządowi,
b) wykluczenia uchwałą Zarządu. Uchwała może być podjęta z inicjatywy własnej Zarządu lub
na wniosek 10 Członków Zwyczajnych i Honorowych Śląskiego Yacht Clubu, w przypadku
rażącego lub długotrwałego nieprzestrzegania Statutu, nieprzestrzegania uchwał władz
Stowarzyszenia lub długotrwałego nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,
c) wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, w przypadku rażącego lub
długotrwałego nieprzestrzegania Statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
lub długotrwałego nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,
d) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
e) śmierci Członka, utraty osobowości prawnej lub wykreślenia z ewidencji jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
2. Zarząd przed podjęciem uchwały o utracie członkostwa ma obowiązek powiadomić o tym
Członka.
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§ 21
Osoba, której odmówiono członkostwa w Stowarzyszeniu, której członkostwo zawieszono, lub
która członkostwo utraciła, ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków,
w terminie 30 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie musi być rozpatrzone podczas Walnego
Zgromadzenia w pierwszej kolejności. W przypadku odwołania od uchwały o utracie lub
zawieszeniu członkostwa do czasu jego rozpatrzenia osoba, która wniosła odwołanie, jest
zawieszona w prawach Członka.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 22
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 23
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym, z wyjątkiem przypadków, w których postanowienia Statutu stanowią inaczej.
2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
odpowiednio co najmniej połowy Członków tych organów, chyba, że dalsze postanowienia
Statutu stanowią inaczej.
§ 24
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym: Członkowie Zwyczajni posiadający opłacone składki członkowskie
i Członkowie Honorowi Śląskiego Yacht Clubu,
b) z głosem doradczym: Członkowie Wspierający, Członkowie Kandydaci, Członkowie
Honorowi, zaproszeni goście.
3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane przez Zarząd w każdym terminie, lecz nie
rzadziej niż raz w roku. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości
Członków co najmniej na 21 dni przed terminem zgromadzenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane
uchwałą Zarządu z jego inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na wniosek 1/3
ogólnej liczby Członków Zwyczajnych i Honorowych Śląskiego Yacht Clubu. Może być również
zwołane przez 1/3 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych i Honorowych Śląskiego Yacht Clubu lub
uchwałą Komisji Rewizyjnej. Termin i miejsce obrad powołujący podaje do wiadomości
Członków co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może obradować wyłącznie w sprawach do
których zostało powołane oraz rozpatrywać odwołania od uchwał Zarządu.
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7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian Statutu,
c) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) zatwierdzanie sporządzonej przez Zarząd strategii finansowej,
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych obowiązkowych
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) zatwierdzanie wzorów pieczęci, znaków graficznych i odznak,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia lub
jego władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
8. Pracami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Prezydium, w skład którego wchodzi
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz Sekretarz Walnego Zgromadzenia, wybrani na
początku obrad w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.
9. Wyniki głosowań Walnego Zgromadzenia Członków oblicza i dokumentuje Komisja Skrutacyjna,
wybierana po dokonaniu wyboru Prezydium w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
10. Z obrad Walnego Zgromadzenia Członków sporządza się protokół, który podpisują:
Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia. Protokół musi wiernie odzwierciedlać
przebieg Zgromadzenia oraz zawierać wszystkie rozpatrywane uchwały wraz z wynikami
głosowania. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz listę obecnych osób uprawnionych do
głosowania.
§ 25
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie.
2. Zarząd składa się z Komandora, Wicekomandora, Skarbnika, Sekretarza, Bosmana i do
2 Członków Zarządu. Osoby wybrane na te stanowiska nie mogą być skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe ani nie pozostają z członkami Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, związku
nieformalnym 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.
3. Pracami Zarządu kieruje Komandor lub w razie jego nieobecności Wicekomandor albo inny
Członek Zarządu upoważniony przez Komandora. Zarząd jest zobowiązany poinformować
Członków Stowarzyszenia o podziale kompetencji pomiędzy Członków Zarządu.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i strategii finansowej,
d) sporządzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,
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e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
f) podejmowanie uchwał o przynależności do innych krajowych i międzynarodowych
organizacji o podobnych celach,
g) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
h) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
i) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
j) przyjmowanie, zawieszanie oraz usuwanie Członków,
k) organizowanie kształcenia Członków w zakresie wiedzy żeglarskiej i turystycznej,
l) prowadzenie ewidencji Członków,
m)składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków i Komisji
Rewizyjnej,
n) uchwalanie regulaminów i zaleceń.
§ 26
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być Członkami Zarządu ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, związku nieformalnym albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia albo być związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Zastępca.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,
c) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
d) żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
e) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
f) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
g) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
h) zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku
Stowarzyszenia w przypadku jeśli uchwała dotyczy kwoty przekraczającej równowartość
średniego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej,
i) reprezentowanie stowarzyszenia w umowach i sporach między Stowarzyszeniem,
a Członkami Zarządu, zgodnie z zapisami §36 niniejszego Statutu..
§ 27
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.
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§ 28
Wybór do władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym. Głosowania na poszczególne
stanowiska odbywają się rozdzielnie. Listę kandydatów na dane stanowisko zamyka się
bezpośrednio przed odpowiednim głosowaniem. W pierwszej kolejności przeprowadza się
głosowanie na stanowisko Komandora.
§ 29
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, istnieje
możliwość powierzenia (uchwałą organu, którego to dotyczy) obowiązków wyłącznie jednego
z wakujących stanowisk innemu Członkowi danego organu, jednak tylko do najbliższego Walnego
Zgromadzenia Członków. Możliwość ta nie dotyczy wakatu na stanowisku Komandora
i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

1.
2.
3.
4.

§ 30
Majątek i fundusze Stowarzyszenia stanowią:
nieruchomości,
ruchomości,
środki pieniężne,
dobra niematerialne.
§ 31

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:
ze składek członkowskich,
z darowizn, spadków i zapisów,
z dochodów z własnej działalności statutowej,
z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem
Stowarzyszenia,
z dotacji i ofiarności publicznej,
z odsetek bankowych i innych dochodów kapitałowych,
z innych wpływów.
§ 32
Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 33
Cały dochód osiągany w toku działalności Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność
statutową.
§ 34
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd. W przypadku jeśli decyzja dotyczy kwoty przekraczającej równowartość średniego
wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej, Zarząd ma obowiązek uzyskać
zgodę Komisji Rewizyjnej.
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§ 35
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
sprawach majątkowych wymagane są podpisy Komandora i Członka Zarządu albo czterech
Członków Zarządu.
§ 36
W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim
stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 37
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną
większością głosów (2/3) przy obecności co najmniej połowy Członków z głosem stanowiącym.
§ 38
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków
kwalifikowaną większością głosów (3/4), przy obecności co najmniej połowy Członków z głosem
stanowiącym.
§ 39
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
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