STATUT Jacht Klubu Morskiego „GRYF”

S T A T U T
Jacht Klubu Morskiego „GRYF”

Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny
§1
Klub nosi nazwę JACHT KLUB MORSK1 „GRYF” w skrócie: JKM „GRYF”, zwanym dalej
„Klubem”.
§2
Siedzibą Klubu jest miasto Gdynia.
§3
Terenem działania Klubu jest obszar RP.
§4
Klub ma osobowość prawną.
§5
Klub może być członkiem innych stowarzyszeń.
Rozdział II
Godło, bandera i znaki
§6
Godłem Klubu jest złoty gryf umieszczony pośrodku dwóch skrzyżowanych, stylizowanych,
srebrnych kotwic na tle niebieskiej tarczy herbowej.
§7
Klub używa żeglarskiej bandery Rzeczypospolitej Polskiej.
§8
Proporzec klubowy stanowi biała, trójkątna płachta obwiedziona niebieskim paskiem, z
umieszczonym pośrodku godłem Klubu.
§9
Klub używa pieczęci okrągłej, z godłem Klubu umieszczonym pośrodku i napisem w otoku:
Jacht Klub Morski „Gryf” w Gdyni.
Rozdział III
Cele i sposoby działania
§10
Celem Klubu jest:
1) uprawianie żeglarstwa we wszystkich jego formach,
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2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

podnoszenie wiedzy morskiej i pielęgnowanie dobrych zwyczajów żeglarskich,
krzewienie tradycji morskiej w nawiązaniu do historii Gdyni,
popularyzowanie ochrony środowiska wodnego,
wyrabianie i utrwalanie w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży, pożądanych
zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej
Państwa oraz przydatnych w przygotowywaniu społeczeństwa do zapobiegania i
ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju, jakimi są stany kryzysowe państwa,
kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, obywatelskiej
postawy wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej,
działanie na rzecz obrony i bezpieczeństwa kraju,
godne reprezentowanie Sił Zbrojnych poprzez dążenie do osiągania wysokiego poziomu
sportowego podczas uczestnictwa w prestiżowych regatach i przedsięwzięciach
żeglarskich, upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
spełnianie - poprzez żeglarstwo – roli wychowawczej i propagandowej oraz kształtowanie
godnej postawy obywatelskiej i patriotycznej.
§ 11

Klub realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1) organizowanie rejsów rekreacyjnych, turystycznych, szkoleniowo-stażowych,
wyczynowych i wypraw żeglarskich,
2) organizowanie i udział w regatach krajowych i zagranicznych,
3) utrzymywanie i budowę jachtów klubowych oraz popieranie budowy jachtów przez
członków Klubu i pomoc w ich utrzymaniu,
4) utrzymywanie klubowych urządzeń i przystani jachtowej,
5) szkolenie żeglarskie i motorowodne,
6) upowszechnianie obowiązujących w żeglarstwie obyczajów, etyki, etykiety i dyscypliny,
7) współdziałanie z władzami miasta Gdyni i innymi organizacjami w sprawach leżących
w zakresie działania Klubu,
8) organizowanie życia towarzyskiego członków Klubu.
9) patriotyczno-obronne i sportowo-politechniczne oddziaływanie wychowawcze na swych
członków i uczestników imprez, organizowanych przez stowarzyszenie,
10) kultywowanie i popularyzowanie tradycji narodowych i oręża polskiego oraz
sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej,
11) kształtowanie i popularyzowanie obywatelskiego stosunku do Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz służby wojskowej,
12) organizowanie oraz współorganizowanie okolicznościowych imprez masowych ,
13) propagowanie obrony cywilnej oraz współudział w realizacji jej zadań,
14) kształtowanie przez członków stowarzyszenia poczucia obywatelskiej odpowiedzialności
za kraj.
§ 12
Podstawą działalności Klubu jest praca społeczna jego członków.
§ 13
Klub prowadzi działalność gospodarczą określoną odrębnymi przepisami w zakresie
oznaczonym niżej:
a) PKD 35.12.2
Produkcja i naprawa łodzi wycieczkowych i sportowych
b) PKD 63.30.2
Działalność organizatorów turystyki
c) PKD 70.20.2
Wynajem nieruchomości na własny rachunek
d) PKD 71.22.2
Wynajem środków transportu wodnego
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e)

PKD 71.40.2

f) PKD 74.40.2
g) PKD 80.41.2

h) PKD 80.42.2
i) PKD 92.31.7
j)

PKD 92.62.2

Wynajem środków transportu wodnego bez załogi
Wypożyczanie artykułów użytku osobistego, domowego
Wypożyczanie lub dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
Reklama
Działalność szkół nauki jazdy
Podklasa ta obejmuje także: działalność placówek organizujących kursy
mające na celu uzyskanie licencji pilota oraz uprawnień i certyfikatów
upoważniających do prowadzenia statków innych, niż profesjonalne
Pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
Działalność domów i ośrodków kultury spełnianie funkcji użyteczne
(organizowanie kursów)
Działalność związana ze sportem
Rozdział IV
Członkowie, ich prawa
§ 14

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Członkowie Klubu dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) honorowych,
c) wspierających.
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie
uznająca statut Klubu i deklarująca branie czynnego udziału w działalności Klubu.
Osoba fizyczna małoletnia może zostać członkiem zwyczajnym po przedłożeniu
pisemnej zgody rodziców lub przedstawiciela ustawowego na wstąpienie do Klubu.
Cudzoziemcy, niezależnie od miejsca zamieszkania, mogą zostać członkami
zwyczajnymi Klubu, jeżeli uznają statut Klubu i wezmą czynny udział w działalności
Klubu.
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Klubu.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna wspierająca
w jakiejkolwiek formie działalność Klubu.

§ 15
1. Członek zwyczajny i honorowy ma prawo:
a) brać czynny udział w życiu Klubu, korzystać z wszelkich urządzeń i sprzętu klubowego na zasadach ustalonych przez władze Klubu,
b) wybierać i być wybieranym do władz Klubu, z wyjątkiem osób małoletnich,
c) brać udział w walnym zebraniu członków Klubu z prawem głosu,
d) uczestniczyć w zebraniu lub posiedzeniu władz Klubu, podczas którego
rozpatrywana będzie jego działalność albo postępowanie jako członka Klubu,
e) nosić odznaki klubowe i reprezentować barwy Klubu.
2. Członek wspierający, będący osobą fizyczną, ma wszelkie prawa członka zwyczajnego.
3. Członek wspierający, będący osobą prawną, działając przez swego przedstawiciela, ma
prawa członka zwyczajnego, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do
władz Klubu.
1.

§ 16
Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) przestrzegać statut, regulaminy oraz uchwały i zarządzenia władz Klubu,
b) regularnie płacić ustaloną składkę członkowską i inne opłaty członkowskie,
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2.
3.

c) brać czynny udział w działalności Klubu,
d) przestrzegać zasad dyscypliny, etyki i etykiety żeglarskiej,
e) troszczyć się o rozwój i dobrą sławę Klubu,
f) dbać z należytą starannością o jachty, sprzęt i urządzenia klubowe,
g) doskonalić swoje kwalifikacje żeglarskie lub motorowodne.
Członek honorowy ma obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem opłacania składki
członkowskiej.
Członek wspierający ma obowiązek:
a) przestrzegać statut i regulaminy oraz uchwały i zarządzenia władz Klubu,
b) wnosić zadeklarowane świadczenia na rzecz Klubu,
c) troszczyć się o rozwój i dobrą sławę Klubu.
§ 17

Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego władzom Klubu,
b) skreślenia z listy członków decyzją Zarządu z powodu nieusprawiedliwionego
zalegania z opłatą składek,
c) wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego z powodu
rażącego naruszenia obowiązków członka Klubu narażającego na szwank dobre imię
Klubu lub działania na szkodę Klubu, albo skazania prawomocnym wyrokiem sądu
powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych i obywatelskich.
2. Od decyzji o wykluczeniu przysługuje wykluczonemu prawo odwołania się do Walnego
Zebrania Członków Klubu. Wniosek odwoławczy wnosi się, w takim przypadku, za pośrednictwem Zarządu Klubu.
§ 18
W przypadku naruszenia przez członka Klubu statutu, regulaminów i uchwał lub zarządzeń
władz Klubu, Zarządowi przysługuje także prawo:
1) zwrócenia uwagi członkowi i zażądanie od niego właściwego postępowania, zgodnego z
obowiązującymi w Klubie zasadami,
2) zawieszenia w prawach członka lub pełnienia funkcji w Klubie do czasu rozpatrzenia
sprawy przez Sąd Koleżeński Klubu.
Rozdział V
Władze Klubu
§ 19
1. Władzami Klubu są:
a)
Walne Zebranie Członków,
b)
Zarząd,
c)
Komisja Rewizyjna,
d)
Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz Klubu trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, wszystkie uchwały władz Klubu zapadają zwykłą
większością głosów co najmniej połowy składu członków władz uprawnionych do
głosowania.
§ 20
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Władze Klubu, z wyjątkiem Walnego Zebrania, mogą w przypadku zmniejszenia swojego
składu, dokonać jego uzupełnienia drogą kooptacji, jednak liczba dokooptowanych osób nie
może być większa niż 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
Walne Zebranie
1.
2.

§ 21
Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków, które może być zwołane
w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
Walne Zebranie - zwyczajne - zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na rok.

§ 22
Do właściwości Walnego Zebrania należy:
1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz Klubu,
2) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) wybór Komandora Klubu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
4) uchwalanie kierunków działalności Klubu,
5) uchwalanie podstawowych kierunków gospodarowania majątkiem Klubu,
6) uchwalanie zmian statutu Klubu,
7) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków i władze Klubu oraz
podejmowanie Uchwał w tych sprawach,
8) uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
9) uchwalanie regulaminów: Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na ich wniosek,
10) nadawanie (poprzez powołaną Kapitułę), na wniosek Zarządu Klubu, godności Członka
Honorowego Klubu,
11) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania się Klubu i przeznaczenie jego majątku.
§ 23
W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym:
1) członkowie zwyczajni i honorowi,
2) członkowie wspierający, a jeśli członkiem wspierającym jest osoba prawna, to
reprezentujący ich przedstawiciele legitymujący się właściwym pełnomocnictwem.
Każdy członek wspierający, będący osobą prawną jest reprezentowany na Walnym
Zebraniu przez jednego przedstawiciela.
§ 24
O terminie i miejscu oraz porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia pisemnie Zarząd
Klubu, na co najmniej 14 dni przed ustalonym terminem Walnego Zebrania.
1.
2.
3.
1.

§ 25
Uchwały Walnego Zebrania są prawomocne przy obecności co najmniej połowy
członków.
Uchwały Walnego Zebrania, odbywającego się w drugim terminie, są prawomocne
niezależnie od ilości obecnych na tym zebraniu członków Klubu.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
§ 26
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,
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2.

c) nadrzędnych władz Klubu.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu w terminie 30 dni od
daty złożenia wniosku i rozpatruje sprawy, dla których zostało zwołane.
Zarząd

§ 27
Zarząd składa się z Komandora i 8 do 10 członków wybranych przez Walne Zebranie.
§ 28
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
2) programowanie i kierowanie całokształtem działalności Klubu określonej w rozdziale III
niniejszego statutu,
3) opracowywanie budżetu i sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności Klubu,
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu oraz programowanie i prowadzeni
działalności gospodarczej, z której zyski przeznaczone są na finansowanie działalności
statutowej Klubu,
5) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
6) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających,
7) wyróżnianie i karanie członków Klubu,
8) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Klubu w innych stowarzyszeniach
i organizacjach,
9) powoływanie, w razie potrzeby dla wykonania określonych zadań, komisji i zespołów,
ich nadzorowanie i rozwiązywanie,
10) ustalanie regulaminów i zasad korzystania ze sprzętu, bazy klubowej, szkolenia oraz
formy i wysokości opłat lub dodatkowych składek z tego tytułu,
11) podejmowanie uchwal w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innych władz
Klubu,
12) angażowanie i zwalnianie pracowników Klubu.
1.
2.

§ 29
Zarząd wybiera ze swego składu osoby do pełnienia poszczególnych funkcji celem
zapewnienia właściwej jego działalności.
W skład Zarządu wchodzą: Komandor Klubu, który kieruje pracą Zarządu i reprezentuje
Klub na zewnątrz, wicekomandorzy, skarbnik, sekretarz i członkowie zawiadujący
poszczególnymi dziedzinami w miarę potrzeb.

§ 30
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Komisja Rewizyjna
§ 31
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu i składa się z 3 do 5 osób,
spośród których wybiera się przewodniczącego i sekretarza.
§ 32
Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
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1) kontrola działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i
majątkowej,
2) informowanie Zarządu o stwierdzonych uchybieniach oraz zgłaszanie wniosków,
3) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności i przedstawianie
wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.
§ 33
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może
brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.
§ 34
Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne
Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Sąd Koleżeński
§ 35
Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób, spośród których wybiera się przewodniczącego i
sekretarza.
§ 36
Sąd Koleżeński rozpatruje następujące sprawy dotyczące członków Klubu:
1) nie przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał i zarządzeń władz Klubu,
2) działania na szkodę Klubu,
3) spory między członkami Klubu.
§ 37
Sąd Koleżeński stosuje następujące kary:
1) upomnienie,
2) nagana
3) wykluczenie z Klubu.
§ 38
Tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez Walne
Zebranie na wniosek Sądu Koleżeńskiego.
Rozdział VI
Majątek i środki finansowe Klubu
1.
2.

§ 39
Majątek Klubu stanowią: ruchomości, nieruchomości i fundusze.
Środki finansowe na działalność statutową Klubu pochodzą ze:
a) składek i opłat członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów i dotacji,
c) wpływów z działalności statutowej,
d) wpływów z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie odrębnych
zezwoleń,
e) prowadzonej działalności gospodarczej, z której zyski przeznaczone są w całości na
finansowanie działalności statutowej Klubu
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§ 40
1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane
jest współdziałanie komandora lub wicekomandora i skarbnika.
2. Prawo podpisu dokumentów finansowych określonych przez Zarząd mają również inne
osoby upoważnione przez Zarząd Klubu.
Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu
§ 41
1. Uchwałę w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków
uprawnionych do głosowania, pod warunkiem, że o takim zamiarze członkowie Klubu
zostaną wcześniej powiadomieni.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określi sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie
majątku Klubu.
Niniejszy Statut JKM „GRYF” został zatwierdzony przez Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków JKM „GRYF” w dniu 26 maja 2013 r.
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