Jachtklub Morski RODA

STATUT
19 kwietnia 2015 r.

Statut uchwalony w dniu 19 kwietnia 2015 r. w Gdyni przez uczestników
zebrania założycielskiego JKM RODA, zmieniony 15 sierpnia 2015 r.
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ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba, forma prawna
§ 1.
Klub nosi nazwę: Jachtklub Morski RODA, zwany dalej „Klubem”.
§ 2.
Klub działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3.
Siedzibą Klubu jest miasto Gdynia.
§ 4.
Klub ma osobowość prawną, jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010
r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857) tj. z dnia 5 marca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 715) oraz na
podstawie niniejszego Statutu.
§ 5.
Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych celach i sposobach ich
realizacji, jak również podejmować z nimi współpracę.

ROZDZIAŁ II
Godło, bandera, znaki
§ 6.
Jednostki pływające, w tym jachty, będące w użytkowaniu Klubu, a mające polską przynależność będą
podnosić polską banderę.
§ 7.
Klub posiada godło, proporzec, odznakę i inne znaki identyfikacyjne, które ustanawia Zarząd Klubu.
§ 8.
Klub używa pieczęci okrągłej, z godłem Klubu umieszczonym pośrodku i napisem w otoku: Jachtklub
Morski RODA.

ROZDZIAŁ III
Cele i sposoby ich realizacji
§ 9.
Celem Klubu jest:
1.
2.

uprawianie żeglarstwa przez jego członków;
pielęgnowanie tradycji morskich i zwyczajów żeglarskich;
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3.
4.
5.
6.

realizowanie treści edukacji morskiej, a w szczególności wiedzy żeglarskiej i umiejętności
praktycznych;
upowszechnianie tradycji morskiej w nawiązaniu do historii Gdyni;
popularyzowanie ochrony środowiska wodnego;
kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży, obywatelskiej
postawy wobec spraw bezpieczeństwa kraju.

Klub realizuje swoje cele statutowe poprzez :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

§ 10.

organizowanie szkoleń, kursów, imprez, rejsów rekreacyjnych i turystycznych,
rejsów szkoleniowo-stażowych i wypraw żeglarskich;
udział w regatach krajowych i zagranicznych oraz w imprezach żeglarskich;
współorganizowanie imprez odpowiadających celom Klubu;
popieranie budowy jachtów przez członków Klubu i doradztwo w ich budowie;
utrzymywanie klubowych urządzeń;
szkolenia żeglarskie, motorowodne i specjalnościowe;
popularyzowanie wiedzy morskiej;
kultywowanie tradycji morskich;
upowszechnianie etykiety jachtowej i tradycji żeglarskich;
współdziałanie z władzami miasta Gdyni;
współpracę z: Polskim Związkiem Żeglarskim, Pomorskim Związkiem Żeglarskim, Polskim
Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego, Federacją Szkół Żeglarskich ISSA, The Sail
Training Association Poland i innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi klubami żeglarskimi i motorowodnymi;
podejmowanie innych działań dla realizacji celów Klubu.

§ 11.
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej osób w nim stowarzyszonych.
§ 12.
Wolontariusze mogą wykonywać, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, świadczenia na
rzecz Klubu.
§ 13.
Do prowadzenia swoich praw Klub może zatrudniać pracowników, również spośród członków Klubu, za
wyjątkiem członków organów Klubu.
§ 14.
Obsługę czynności organizacyjnych, technicznych, prawnych i finansowych realizuje Biuro Klubu.
§ 15.
Klub może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności z dnia
24.12.2007r. – PKD 2007 r. :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

30.11.Z
30.12.Z
33.15.Z
68.20.Z
73.11.Z
73.12.B
73.12.C

Produkcja statków i konstrukcji pływających;
Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych;
Naprawa i konserwacja statków i łodzi;
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
Działalność agencji reklamowych;
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
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(Internet);
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach;
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego;
79.11.A Działalność agentów turystycznych;
79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu;
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
93.12.Z Działalność klubów sportowych;
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

W przypadku, gdy którakolwiek działalność wskazana wyżej wymaga koncesji, zezwolenia lub jest
działalnością gospodarczą regulowaną, wymagającą spełnienia szczególnych warunków niezbędnych
do jej prowadzenia, określonych na podstawie odrębnych przepisów, Klub będzie je wykonywać po ich
spełnieniu i uzyskaniu odpowiednich dokumentów.

ROZDZIAŁ IV
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 16.
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających.
§ 17.
Przyjęcia członków zwyczajnych dokonuje Zarząd podjętą uchwałą nie później niż w ciągu miesiąca od
daty złożenia deklaracji.
§ 18.
Członkowstwo honorowe i wspierające nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub na wniosek co
najmniej 6 członków Klubu.
§ 19.
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Członkowie honorowi i wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak
brać udział z głosem doradczym, w statutowych organach Klubu, poza tym posiadają takie same prawa
jak członkowie zwyczajni.
§ 20.
Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
1.
2.
3.
4.
5.

§ 21.
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna niezależnie od miejsca zamieszkania i
posiadanego obywatelstwa, uznająca statut Klubu, która złoży deklarację pisemną o chęci
wstąpienia do Klubu oraz o gotowości uiszczania składek członkowskich.
Osoba fizyczna małoletnia może zostać członkiem zwyczajnym po przedłożeniu pisemnej
zgody rodziców lub przedstawiciela ustawowego na wstąpienie do Klubu.
Osoba małoletnia nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, deklarująca pomoc finansową,
rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu.
Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba, która wniosła szczególny wkład w
działalność, rozwój i propagowanie celów Klubu.

§ 22.
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie, członkowie Klubu mają prawo :
1. uczestniczyć w pracach i działalności Klubu;
2. wybierać i być wybieranymi do władz Klubu;
3. poddawać ocenie działalność Klubu;
4. korzystać ze wszystkich uprawnień, wynikających z przynależności do Klubu.
§ 23.
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie, członkowie Klubu powinni :
1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał i zarządzeń organów Klubu;
2. brać udział w pracach Klubu i realizować jego cele;
3. regularnie opłacać składki członkowskie oraz wywiązywać się z zadeklarowanych zobowiązań;
4. przestrzegać zwyczajów żeglarskich;
5. troszczyć się o rozwój i dobre imię Klubu;
6. dbać o jachty, sprzęt i urządzenia klubowe.
1.

2.

1.

§ 24.
Członkowstwo w Klubie ustaje na skutek :
a) złożenia przez członka do Zarządu Klubu pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z
Klubu;
b) śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych, utraty osobowości prawnej
lub pozbawienia wolności prawomocnym wyrokiem sądu;
c) skreślenia z listy członków Klubu.
Jeżeli członkowstwo w Klubie ustało z powodu wymienionego w ust.1, za wyjątkiem śmierci
członka, to występująca z Klubu osoba zobowiązana jest do uregulowania swoich zobowiązań
wobec Klubu.
§ 25.
Skreślenie z listy członków Klubu może nastąpić w przypadku:
a) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez 12 kolejnych
miesięcy;
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2.
3.
4.
5.

b) rażącego naruszenia postanowień: statutu, uchwał i zarządzeń organów Klubu;
c) działania na szkodę Klubu.
Uchwałę o skreśleniu w przypadkach określonych w ust. 1 lit. podejmuje Zarząd Klubu.
Odpis uchwały, o której mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem, Zarząd Klubu doręcza
zainteresowanemu członkowi w terminie 14 dni.
Osoby skreślone z listy członków Klubu mają prawo wnieść odwołanie do Walnego Zebrania w
terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu
Klubu. Jest ono rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu.
Członek skreślony z listy członków Klubu, może do Klubu przystąpić ponownie, po upływie
trzech lat od daty uprawomocnienia się uchwały w przedmiocie skreślenia, pod warunkiem że
ustały przyczyny skreślenia.

§ 26.
W przypadkach określonych w § 25. ust.1, Zarządowi przysługuje prawo do zwrócenia uwagi członkowi
Klubu i domaganie się od niego właściwego postępowania, zgodnego z obowiązującymi w Klubie
zasadami.

ROZDZIAŁ V
Organy Klubu
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.

§ 27.
Organami Klubu są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
Członkami organów Klubu mogą być tylko członkowie Klubu.
Kadencja władz Klubu jest wspólna i trwa 4 lata.
Funkcję członka władz Klubu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Pierwszego wyboru członków organów Klubu dokonują Członkowie Założyciele na Zebraniu
Założycielskim Klubu.
Każdy członek organów Klubu ma jeden głos. W przypadku równej ilości głosów decyduje
odpowiednio głos komandora lub przewodniczącego danego organu.
W przypadku wystąpienia wakatu w składzie organów Klubu w trakcie trwania kadencji, organ
uzupełnia swój skład w ten sposób, że powołuje spośród członków Klubu osobę, która
tymczasowo, tj. do najbliższego Walnego Zebrania, pełnić będzie brakującą funkcję w organie.
Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, wszystkie uchwały organów Klubu zapadają zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu członków organów uprawnionych
do głosowania.
Członkowie organów Klubu pełnią swoje funkcje honorowo.
Ta sama osoba nie może być równocześnie członkiem więcej niż jednego organu Klubu.
Członkiem organów Klubu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
Walne Zebranie
§ 28.
Najwyższym organem władz Klubu jest Walne Zebranie, które może być zwołane w trybie
zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
Walne Zebranie - zwyczajne - zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na rok, najpóźniej do
końca czerwca danego roku.
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3.

Podczas każdego Walnego Zebrania udziela się członkom organów Klubu absolutorium za
każdy rok sprawozdawczy, w którym pełnili swoje funkcje. W wypadku nieudzielenia w toku
kadencji danemu członkowi organów Klubu absolutorium, Walne Zebranie może odwołać tego
członka z organu Klubu.
§ 29.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.

1.
2.

1.
2.
3.

uchwalanie programu działań Klubu;
rozpatrywanie sprawozdań z działalności organów Klubu;
uchwalanie budżetu Klubu na kolejny rok sprawozdawczy;
udzielanie członkom organów Klubu absolutorium;
uchwalanie zmian w statucie Klubu;
powoływanie i odwoływanie komandora i członków Zarządu oraz przewodniczącego i członków
Komisji Rewizyjnej;
rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków i organy Klubu oraz podejmowanie
uchwał w tych sprawach;
rozpatrywanie odwołań w przedmiocie skreślenia z listy członków Klubu;
rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Klubu;
decydowanie o podjęciu określonej działalności gospodarczej;
zatwierdzanie sprawozdań finansowych i decydowanie o wyniku finansowym;
uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej na jej wniosek;
nadawanie na wniosek Zarządu Klubu lub na wniosek co najmniej 6 członków Klubu tytułu
Członka Honorowego Klubu oraz Członka Wspierającego;
podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu i przeznaczeniu jego majątku;
podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach wniesionych na Walne Zebranie przez
Zarząd Klubu i członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§ 30.
W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni.
Członkowie wspierający i honorowi biorą udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
Członkowie biorą udział w Walnym Zebraniu osobiście. Członkowie będący osobami prawnymi
działają wyłącznie poprzez swoich pełnomocników.
§ 31.
O terminie i miejscu oraz porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Klubu zawiadamia
każdego członka Klubu pisemnie listem poleconym lub drogą elektroniczną na wskazany
uprzednio adres e–mail, na co najmniej 30 dni przed ustalonym terminem Walnego Zebrania.
W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się również drugi termin Walnego
Zebrania. Drugi termin może być ustalony na ten sam dzień co pierwszy termin Walnego
Zebrania.
§ 32.
Dla ważności Walne Zebranie w pierwszym terminie wymaga obecności co najmniej połowy
osób uprawnionych do głosowania.
W przypadku niestawienia się w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu wymaganej ilości
osób, Walne Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne, bez względu na ilość obecnych
członków uprawnionych do głosowania.
Głosowanie na Walnym Zebraniu może być tajne lub jawne. Tajne głosowanie zarządza się
przy powoływaniu lub odwoływaniu członków organów Klubu, w sprawach osobowych, w
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4.
.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

głosowaniu przy absolutorium, a także jeżeli którykolwiek z członków Walnego Zebrania tego
zażąda.
Uchwały Walnego Zebrania dotyczące zmiany Statutu zapadają większością dwóch trzecich
głosów.
§ 33.
Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd Klubu oraz na wniosek:
a) Komisji Rewizyjnej Klubu,
b) co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu w terminie 30 dni od daty
złożenia wniosku i rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.
Postanowienia § 31. i § 32. stosuje się odpowiednio.
Zarząd
§ 34.
Zarząd składa się z od 4 do 5 osób, wśród których są komandor, wicekomandor, skarbnik i
sekretarz.
Szczegółowy podział kompetencji pomiędzy członkami Zarządu Klubu określa regulamin.
Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez komandora. W przypadku niemożności zwołania
posiedzenia przez komandora dokonuje tego wicekomandor.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji,
b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności,
c) odwołania przez Walne Zebranie,
d) skreślenia z listy członków Klubu.

§ 35.
Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Walnemu Zebraniu roczne sprawozdanie z działalności
Klubu.
§ 36.
Do kompetencji Zarządu należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

kierowanie bieżącą działalnością Klubu;
realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
realizacja celów statutowych;
ustanowienie: godła, proporca, odznaki i inny znaków identyfikacyjnych Klubu;
uchwalanie wysokości składek członkowskich;
opracowywanie budżetu i programów działania Klubu;
realizacja budżetu;
programowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Klubu;
sprawowanie zarządu nad majątkiem i finansami Klubu;
nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych Klubu;
ustalanie regulaminów i zasad korzystania ze sprzętu klubowego i bazy szkoleniowej;
przyjmowanie i skreślanie z listy członków Klubu;
zatrudnianie i zwalnianie pracowników i innych osób działających na rzecz Klubu, wraz z
ustalaniem wysokości ich wynagrodzenia;
powoływanie, dla wykonania określonych zadań, zespołów, ich nadzorowanie i rozwiązywanie;
przyznawanie wyróżnień członkom Klubu;
zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
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18.
19.
1.
2.
3.

1.
2.

przygotowanie porządku obrad Walnego Zebrania oraz projektów uchwał;
składanie wniosku na Walne Zebranie o zmianę statutu.
§ 37.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu we wszystkich sprawach, z wyjątkiem
majątkowych, uprawniony jest komandor Klubu samodzielnie.
W sprawach majątkowych, do składania oświadczeń woli, wymagane jest współdziałanie dwóch
członków Zarządu działających łącznie, w tym komandora Klubu.
W sprawach niewymagających złożenia oświadczenia woli w imieniu Klubu, wypowiada się
komandor lub wicekomandor, a w zakresie określonym przez Zarząd, także pozostali
członkowie Zarządu. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd może upoważnić do tego także innego
członka Klubu.
Komisja Rewizyjna
§ 38.
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu i składa się z 3 do 5 osób, wśród
których jest przewodniczący i sekretarz.
Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji,
b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności,
c) odwołania,
d) skreślenia z listy członków Klubu.
§ 39.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.
2.
3.
4.
5.

kontrola działalności i przestrzegania prawa przez Klub;
informowanie Zarządu o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz zgłaszanie wniosków;
występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień lub
żądanie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w podanym przez siebie terminie;
składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności i przedstawianie wniosku w
sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu;
podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych
organów Władzy Klubu.
§ 40.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w
posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.
§ 41.
1. Komisja Rewizyjna zbiera się nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej jeden raz w roku kontrolę całokształtu działalności
Klubu.
§ 42.
Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie
na wniosek Komisji Rewizyjnej.
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ROZDZIAŁ VI
Majątek i środki finansowe Klubu
1.
2.

§ 43.
Majątek Klubu tworzą ruchomości, nieruchomości i środki finansowe.
Majątek Klubu może pochodzić ze:
a) składek i opłat członkowskich;
b) darowizn, spadków, zapisów;
c) dotacji, subwencji, udziałów, lokat;
d) innych środków ofiarności publicznej, sponsoringu;
e) wpływów z działalności statutowej, w tym z gospodarczej.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu
1.
2.

§ 44.
Uchwałę w sprawie rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie większością 3/4 głosów,
obecnych w każdym terminie.
Uchwała o rozwiązaniu Klubu określi sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.
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