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STATUT
JACHT KLUB MARYNARKI WOJENNEJ „KOTWICA”
rok założenia 1958
Kontynuator stowarzyszeń, które działały pod nazwami:
Wojskowego Klubu Wioślarskiego - 1919 r.
Wojskowego Yacht Klubu - 1925 r.
Oficerskiego Yacht Klubu RP ( OYK) – 1931 r.
Oddziału Morskiego OYK RP – 1933 r.
Yacht Klubu Morskiego „KOTWICA” – 1958 r.
Jest spadkobiercą ich dorobku i tradycji, ciągłości historycznej i organizacyjnej

ROZDZIAŁ 1
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ
I CHARAKTER PRAWNY
§1
1. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę Jacht Klub Marynarki Wojennej
„KOTWICA” w skrócie JKMW „KOTWICA”, zwanym dalej Klubem jest Klubem
sportowym, turystycznym i rekreacyjnym w wiodącej dziedzinie żeglarstwa a ponadto
w innych dyscyplinach morskich i śródlądowych w rozumieniu obowiązujących
przepisów prawa.
2. Klub posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru
Sądowego.
3. Klub został utworzony na czas nieoznaczony i działa w ramach prawnych
wyznaczonych przez właściwe ustawy oraz na podstawie niniejszego statutu
4. Klub może używać nazwy w języku angielskim POLISH NAVY YACHT CLUB,
w skrócie PNYC;
5. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
profilu działania.
§2
1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Klub może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą władz Klubu jest miasto Gdynia.
§3
1. Klub jest zrzeszony w Wojskowej Federacji Sportu, realizuje cele statutowe
współpracując z jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi Ministrowi Obrony
Narodowej, a w szczególności z Marynarką Wojenną RP;
2. Zasady współpracy ustalają stosowne akty normatywne i dyrektywy Ministerstwa
Obrony Narodowej i Marynarki Wojennej oraz zawarte porozumienia.
3. Szczegółowy zakres współpracy określają Regulaminy Klubu.
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§4
1. Klub może powoływać i rozwiązywać Terenowe Jednostki Organizacyjne, (Oddziały
i Sekcje) zgodnie z Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach i statutem Klubu.
2. Struktura organizacyjna Klubu obejmuje:
a) Władze Klubu
b) Władze Oddziału
c) Władze Sekcji
3. Władze Klubu sprawują nadzór nad władzami Terenowych Jednostek
Organizacyjnych. Mają uprawnienia do zawieszania w czynnościach pełnego lub
częściowego składu władz jeżeli zachodzi bezczynność lub działania sprzeczne
z prawem.
§5
1. Klub jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją o celach niezarobkowych,
samodzielnie określającą swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne
oraz uchwalającą akty normatywne działalności.
1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej osób w nim stowarzyszonych, do
prowadzenie swych prac może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
2. Członkowie Zarządu Klubu mogą otrzymać wynagrodzenie za czynności wykonywane
w związku z pełnioną funkcją.
3. W umowach miedzy Klubem a członkami Zarządu oraz w sporach z nim, Klub
reprezentuje Członek Komisji Rewizyjnej Klubu wskazany w Uchwale Komisji
Rewizyjnej Klubu.
4. Klub nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku
do członków Klubu, członków organów Klubu i pracowników Klubu, a także osób
będących ich bliskimi;
b) przekazywać majątku Klubu na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu,
pracowników Klubu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, a w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywać majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub
pracowników Klubu oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu organizacji;
d) Do osób bliskich zalicza się:
 współmałżonka ;
 krewnego w linii prostej oraz krewnego w linii bocznej do II stopnia;
 powinowatego w linii prostej oraz powinowatego w linii bocznej do II stopnia;
 osobę związaną tytułem przysposobienia opieki lub kurateli;
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ROZDZIAŁ 2
GODŁO, BARWY I ZNAKI KLUBU
§6
1. Godłem Klubu jest tarcza herbowa z ręką trzymającą miecz kaperski, umieszczona na
trzonie kotwicy.
2. Banderą Klubu jest biało – czerwona flaga z wycięciem po stronie wolnej, z godłem
państwowym po środku pasa białego oraz z tarczy herbowej z ręką trzymającą miecz
kaperski, umieszczone w lewym górnym rogu flagi przy drzewcu.
3. Proporcem Klubu jest biało – czerwona flaga o kształcie trójkąta równoramiennego
z umieszczoną po środku tarczą herbową z ręką trzymającą miecz kaperski.
4. Proporcem Komandora Klubu jest biało – czerwono – niebieska flaga o kształcie
trójkąta równoramiennego wydłużonego z godłem Klubu umieszczonym na środku
pola białego.
5. Odznaka Klubu jest miniaturą godła z napisem Jacht Klub Marynarki Wojennej,
występującą w dwóch rozmiarach - mniejszym i większym.
6. Wzór bandery, godła, proporca Klubu, proporca komandora Klubu oraz odznaki Klubu
stanowią załączniki do niniejszego statutu.
7. Klub używa pieczęci okrągłej, po środku, której mieści się godło Klubu, a w owalu
napis:
JACHT KLUB MARYNARKI WOJENNEJ „KOTWICA” GDYNIA
8. Oddziały, Sekcje Klubu używają pieczęci okrągłej, po środku, której mieści się godło
Klubu, a w owalu napis:
JACHT KLUB MARYNARKI WOJENNEJ „ KOTWICA”
Oddział, Sekcja ………….............w ……....................
(nazwa)
(miejscowość)
9. Posługiwanie się godłem, banderą, proporcami i odznaką Klubu jest zastrzeżone dla
członków Klubu i osób fizycznych z nim związanych.
10. Zarząd Klubu w drodze Uchwały może określić zasady udostępnienia i posługiwania
się godłem, banderą, proporcem i odznaką Klubu przez podmioty i osoby nie będące
członkami Klubu ani w nim stowarzyszone.

ROZDZIAŁ 3
CELE KLUBU I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§7
Celami Klubu są:
1. Upowszechnianie sportu, turystyki i rekreacji w dziedzinie żeglarstwa morskiego
i śródlądowego;
2. Spełnianie - poprzez żeglarstwo – roli wychowawczej, kształtowanie wysokiego
morale oraz godnej postawy obywatelskiej i patriotycznej szczególnie wśród dzieci i
młodzieży;
3. Kształtowanie i umacnianie wśród młodzieży obywatelskiej postawy wobec spraw
obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz propagowanie tradycji polskiej Marynarki
Wojennej;
4. Kształtowanie i utrwalanie w społeczności Klubowej zainteresowań i umiejętności
ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej Państwa oraz przydatnych w
przygotowaniu do zwalczania zagrożeń w stanach kryzysowych;
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5. Działania na rzecz obrony i bezpieczeństwa kraju oraz integracji społeczności
Marynarki Wojennej;
6. Realizowanie zadań publicznych w zakresie obronności Państwa zleconych przez
Ministra Obrony Narodowej organizacjom pozarządowym;
7. Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa żeglugi jachtowej oraz ochrony
środowiska naturalnego;
8. Popieranie wszelkich form edukacji i kultury społeczeństwa w zakresie spraw
żeglarskich i morskich;
9. Współpraca z Polonią, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
szczególnie w takich dziedzinach jak kultura, turystyka i sport;
10.Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza weteranów;
11. Reprezentowanie interesów członków Klubu.
§8
Klub z zachowaniem obowiązujących unormowań dla realizacji swych celów:
1. Reprezentuje wobec władz państwowych, samorządowych i związkowych swych
członków oraz w miarę potrzeby pełni wobec nich funkcje fachowego organu
doradczego;
2. Realizuje zadania – w swojej dziedzinie – powierzone, zlecone przez administrację
rządową, samorządową i związkową;
3. Ustala przepisy, regulaminy oraz zasady funkcjonowania;
4. Kształtuje i popularyzuje obywatelskie postawy do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej i służby wojskowej w szczególności do Marynarki Wojennej RP;
5. Propaguje obronę cywilną oraz współuczestniczy w realizacji jej zadań;
6. Kultywuje i popularyzuje tradycje oręża polskiego na morzu oraz realizuje projekty
z zakresu zachowania dziedzictwa historycznego żeglarstwa wojskowego;
7. Prowadzi działalność szkoleniową i edukacyjną w zakresie żeglarstwa, sportów
obronnych oraz szeroko rozumianych spraw morskich i śródlądowych wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych wliczając w to również osoby niepełnosprawne i weteranów;
8. Przeprowadza egzaminy na stopnie żeglarskie i motorowodne w ramach
posiadanych uprawnień;
9. Dąży do osiągnięcia optymalnych warunków uprawiania przez członków żeglarstwa,
w tym również regatowego;
10. Organizuje imprezy żeglarskie, regaty, rekreację na morzu oraz obozy, kursy,
współzawodnictwo w sportach obronnych, rejsy i wyprawy morskie integrujące
środowiska żeglarskie, społeczności wojskowe i cywilne;
11. Prowadzi i wspiera działalność kulturalną w zakresie żeglarstwa i spraw morskich,
dba o zachowanie etyki, etykiety i ceremoniału żeglarskiego i morskiego;
12. Działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
13. Może prowadzić własne ośrodki żeglarskie oraz nadawać taki status ośrodkom
prowadzonym przez inne podmioty;
14. Może prowadzić obiekty służące obronności oraz obsługujące żeglarski i wodniacki
ruch turystyczny;
15. Zgodnie z zawartymi porozumieniami (umowami) o współpracy z jednostkami
podległymi Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Spraw Wewnętrznych ustala
harmonogram wspólnych przedsięwzięć;
16. Współdziała ze stowarzyszeniami dzieci młodzieży, a zwłaszcza z Uczniowskimi
Klubami Sportowymi;
17. Inicjuje i podejmuje z zachowaniem obowiązujących przepisów inne działalności
zmierzające do realizacji statutowych celów Klubu;
18. Organizuje system sponsoringu i promocji dla realizacji swych celów.
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§9
uchylony
§10
1. Klub, realizując cele statutowe, może prowadzić działalność gospodarczą w
następujących dziedzinach, określonych w Polskiej Kwalifikacji Wyrobów i Usług
2015:
a) PKWiU 55.90.13.0 - usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowych i w
środkach transportu;
b) PKWiU 55.90.19.0 - pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem, gdzie indziej
niesklasyfikowane;
c) PKWiU 79.12.11.0 - usługi organizowania imprez turystycznych;
d) PKWiU 79.12.12.0 - pozostałe usługi świadczone przez organizatorów turystyki;
e) PKWIU 85.51.10.0 - usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz
zajęć sportowych i rekreacyjnych;
f) PKWiU 93.12.10.0 - usługi związane z działalnością klubów sportowych;
g) PKWiU 93.19.11.0 - usługi związane z promowaniem imprez sportowych i
rekreacyjnych;
h) PKWiU 93.19.19.0 - pozostałe usługi związane ze sportem i rekreacją;
i) PKWiU 94.99.19.0 - usługi świadczone przez pozostałe organizacje członkowskie,
gdzie indziej niesklasyfikowane;
2. Klub, realizując cel rozwijania umiejętności żeglarskich członków klubu oraz osób
niezrzeszonych:
a) prowadzi teoretyczne oraz praktyczne szkolenia żeglarskie, motorowodne i regatowe,
niezbędne do uzyskania patentów żeglarskich i motorowodnych;
b) organizuje staże w żeglarstwie morskim, wymagane do uzyskania patentów
żeglarskich i motorowodnych;
c) prowadzi szkolenia uzupełniające wiedzę żeglarską oraz doskonalące umiejętności
bezpiecznego prowadzenia jachtów żaglowych i motorowych.

ROZDZIAŁ 4
CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§11
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. członków zwyczajnych;
2. członków wspierających;
3. członków honorowych.
§12
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być:
a) żołnierze Wojska Polskiego służby czynnej, rezerwy i w stanie spoczynku
oraz członkowie ich rodzin;
b) funkcjonariusze służb mundurowych w stanie czynnym, w rezerwie lub
stanie spoczynku;
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c) pracownicy cywilni wojska, służb mundurowych oraz członkowie ich rodzin;
d) osoby fizyczne uprawiające żeglarstwo morskie;
e) osoby fizyczne deklarujące działalność społeczną w Klubie.
2. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne posiadające obywatelstwo
polskie lub cudzoziemcy oraz krajowe i zagraniczne osoby prawne, które zadeklarują
wspieranie działalności Klubu finansowo, rzeczowo lub w inny sposób.
3. Członkami honorowymi Klubu mogą zostać osoby fizyczne szczególne zasłużone
dla działalności Klubu.
§13
1. Członków do Klubu przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie złożonej deklaracji.
2. Członków wspierających do Klubu przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie złożonego
wniosku.
3. Postanowienia pkt.1 i 2 stosuje się odpowiednio w Terenowych Jednostkach
Organizacyjnych.
§14
1. Członkostwo zwyczajne i wspierające nabywa się na mocy uchwały Zarządu Klubu
lub Terenowej Jednostki Organizacyjnej.
2. Tytuł „Honorowy Członek Jacht Klubu Marynarki Wojennej Kotwica” nadaje Walne
Zebranie Członków i Delegatów Klubu na wniosek Zarządu Klubu.
3. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi – reprezentowani są w klubie
przez wyznaczonych imiennie swych przedstawicieli w liczbie nieprzekraczającej
dwóch osób.
§15
1. Członek zwyczajny Klubu ma następujące prawa:
a) czynne i bierne prawo wyborcze;
b) prawo składania wniosków i uczestnictwo w przedsięwzięciach Klubu;
c) korzystanie – na zasadach określonych przez władze Klubu – ze sprzętu
i urządzeń klubowych;
d) posługiwać się godłem, banderą, proporcami i odznaką klubową.
2. Członek wspierający ma prawo do:
a) uczestnictwa w działaniach które wspiera, uczestniczenia w Walnym Zebraniu;
b) uzyskiwania informacji o sposobie wykorzystania przez Klub udzielonego
przez niego wsparcia oraz efektach wspieranych działań;
c) uzyskiwania rozliczeń przekazanych środków finansowych;
d) wymieniania go w wykazie osób wspierających działalność Klubu stosowanie
do wielkości udzielonego wsparcia;
e) korzystania ze sprzętu i urządzeń klubowych.
3. Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego Klubu lub odpowiedniej Terenowej
Jednostki Organizacyjnej oraz prawo do:
a) używania tytułu „Honorowy Członek Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica”;
b) bezpłatnego korzystania z urządzeń klubowych oraz pływań weekendowych.
c) Niepłacenia składek klubowych.
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§16
1. Małoletni w wieku do 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, mogą należeć do klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa
wyborczego, z tym że w składzie zarządu klubu większość muszą stanowić osoby o
pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do
klubu według zasad określonych w statucie, bez prawa udziału w głosowaniu na
walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa
wyborczego do władz klubu.
§17
Członkowie Klubu zobowiązani są do:
1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu;
2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Klubu;
3. regularnego płacenia składek członkowskich;
4. przestrzegania dobrych zwyczajów i etyki w życiu Klubowym;
5. godnego reprezentowania Klubu.
§18
Członkostwo ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia z klubu zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu
lub Terenowej Jednostki Organizacyjnej;
2. skreślenia z ewidencji członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek ponad jeden rok;
3. pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu;
4. wykluczenia uchwałą Zarządu Klubu na wniosek Sądu Klubowego;
5. śmierci członka.
§19
Dobrowolne wstąpienia i wystąpienie z Klubu członka małoletniego do lat 18, wymaga
pisemnej zgody przedstawicieli ustawowych.
§20
Członkowie Klubu – za wzorowe wykonywanie obowiązków, osiągnięcia oraz aktywny
udział w działalności Klubu mogą być wyróżniani i nagradzani przez władze Klubu.
§21
1. Popełnienie czynu niegodnego członka Klubu, a w szczególności rażące naruszenie
przepisów określonych w statucie, regulaminach i zarządzeniach władz Klubu, jest
podstawą do postępowania dyscyplinarnego.
2. Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom Klubu i osobom funkcyjnym władz
klubowych przeprowadza Sąd Klubowy.
3. Tryb postępowania dyscyplinarnego określa Regulamin Sądu Klubowego, uchwalony
przez Walne Zebranie.
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ROZDZIAŁ 5
WŁADZE KLUBU
§22
Władzami Klubu są:
1. Walne Zabranie Członków Klubu i Delegatów Terenowych Jednostek
Organizacyjnych;
2. Zarząd Klubu;
3. Komisja Rewizyjna;
4. Sąd Klubowy.
§23
1. Kadencja wszystkich władz Klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym. Uchwała Walnego Zebrania może przyjąć inny
tryb dokonywania wyboru władz.
2. Ta sama osoba władz Klubowych nie może być równocześnie członkiem władz Klubu
i Terenowych Jednostek Organizacyjnych, członkiem więcej niż jednej z władz
wymienionych w §22 pkt. 2 - 4 i §43 ust.7 lit. b) i c).
3. Władzom Klubu przysługuje prawo kooptacji w celu uzupełnienia swego składu,
jednak liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków
władz;
4. Uchwały władz Klubu podejmowane są zwykła większością głosów przy obecności
przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia
nie stanowią inaczej;
5. Władze Klubu mogą ze swego grona wyłączyć członka, który nie wykonuje swoich
obowiązków w okresie dłuższym niż 6 miesięcy.
§24
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków Klubu i Delegatów
Terenowych Jednostek Organizacyjnych zwoływane przez Zarząd Klubu raz
w roku, a co 4 lata jest Walnym Zebraniem Sprawozdawczo - Wyborczym.
2. Walne Zebranie Członków Klubu i Delegatów Terenowych Jednostek Organizacyjnych
może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie zwyczajne może być zwoływane:
a) uchwałą Zarządu Klubu;
b) uchwałą Komisji Rewizyjnej Klubu ;
c) uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu i Delegatów
Terenowych Jednostek Organizacyjnych.
§25
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu i Delegatów Terenowych Jednostek
Organizacyjnych należy:
1. Określenie głównych kierunków działalności programowej i polityki finansowej Klubu;
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2.

Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu, Komisji
Rewizyjnej, Sądu Klubowego oraz Terenowych Jednostek Organizacyjnych
i ocena ich działalności;
3. Rozpatrywanie bilansów rocznych i zatwierdzanie sprawozdań;
4. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w przedmiocie absolutorium
dla Zarządu Klubu;
5. Wybór honorowego Komandora Klubu;
6. Wybór Komandora Klubu;
7. Wybór Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Klubowego;
8. Zatwierdzanie regulaminów Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Klubowego;
9. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Klubu;
10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu;
11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o wykluczeniu z Klubu;
12. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.
§26
1. Zasady i Tryb wyboru Delegatów Terenowych Jednostek Organizacyjnych na Walne
Zebranie Klubu ustala Zarząd Klubu.
2. Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej
połowy osób uprawnionych go głosowania,
w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, jeżeli dalsze postanowienia
statutu nie stanowią inaczej.
3. Warunkiem ważności uchwał jest ich podjęcie zwykłą większością głosów,
z wyjątkiem uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Klubu.
4. Interpretacja regulaminu wyborczego należy do Walnego Zebrania.
§27
W Walnym Zebraniu Członków Klubu i Delegatów Terenowych Jednostek
Organizacyjnych biorą udział:
a) z głosem decydującym – członkowie zwyczajni i honorowi Klubu oraz delegaci;
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszone osoby.
§28
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu i Delegatów Terenowych Jednostek
Organizacyjnych może być zwołane na podstawie:
a) uchwały Zarządu Klubu;
b) wniosku Komisji Rewizyjnej Klubu;
c) żądania 1/3 liczy członków zwyczajnych Klubu z deklaracją złożoną na piśmie
z ich podpisami;
d) wniosku zgłoszonym na piśmie przez Władze Terenowych
Jednostek Organizacyjnych;
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Klubu w terminie
sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których
zostało zwołane;
3. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu biorą udział członkowie i delegaci wybrani
na ostatnie zwyczajne Walne Zebranie.
§29
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1. Honorowego Komandora Klubu wybiera Walne Zebranie Członków Klubu
i Delegatów Terenowych Jednostek Organizacyjnych na wniosek Zarządu Klubu;
2. Honorowy Komandor Klubu:
a) patronuje działalności Klubu;
b) przewodniczy komitetowi honorowemu imprez żeglarskich organizowanych
przez Klub;
c) inicjuje i wspiera kontakty władz Klubu z organami władzy resortowej
i państwowej oraz na forum międzynarodowym.
§30
1. Zarząd Klubu składa się z 5 - 7 członków, wybieranych na Walnym Zebraniu
Członków Klubu i Delegatów Terenowych Jednostek Organizacyjnych.
2. Komandora Klubu wybiera Walne Zebranie w oddzielnym głosowaniu.
3. Zarząd ma prawo kooptacji swego składu w wypadku rezygnacji Członka Zarządu
Klubu.
4. W przypadku rezygnacji Komandora Klubu, Zarząd wybiera ze swego grona
Komandora, który na najbliższym Walnym Zebraniu powinien uzyskać akceptację
w formie uchwały lub dokonać wyboru nowego.
5. Zarząd Klubu może powoływać i odwoływać komisje stałe, programowe
oraz rzecznika dyscyplinarnego. Przewodniczącym Komisji Stałej powinien
być Członek Zarządu.
6. Zasady funkcjonowania Zarządu Klubu ustala Zarząd Klubu, w swoim regulaminie,
który zatwierdza Walne Zebranie.
§31
Komandor Klubu oraz co najmniej 4 członków Zarządu Klubu (lub 3 w Zarządzie
7 osobowym ) wybierani są spośród żołnierzy zawodowych w czynnej służbie, w
rezerwie lub w stanie spoczynku.
§32
1. Członek Zarządu i Zarząd Klubu może być odwołany na Walnym Zebraniu
Sprawozdawczo – Wyborczym lub Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu, na wniosek
Komisji Rewizyjnej jeżeli nie uzyska absolutorium.
2. Osoba, która nie uzyskała absolutorium nie może kandydować do władz klubowych.
§33
Do zakresu działalności Zarządu Klubu należy:
1. Kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami
Walnego Zebrania;
2. Uchwalenie okresowych planów działalności programowej i finansowej;
3. Zatwierdzenie bilansu i innych sprawozdań finansowych;
4. Zarządzenia majątkiem i funduszem Klubu;
5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego
i ruchomego do wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie;
6. Zwoływanie Walnych Zebrań;
7. Pracowanie regulaminu Klubu i innych regulaminów wewnętrznych;
8. Sprawowanie nadzoru nad
działalnością Zarządów Terenowych Jednostek
Organizacyjnych Klubu oraz zatwierdzanie ich regulaminów;
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9. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Terenowych Jednostek Organizacyjnych
Klubu;
10. Rozpatrywanie decyzji w sprawach powoływania i rozwiązywania Terenowych
Jednostek Organizacyjnych Klubu;
11. Wstępowanie i występowanie do związków i stowarzyszeń oraz przedstawienie tych
decyzji na Walnym Zebraniu;
12. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Klubu;
13. Ustalenie wysokości wpisowego oraz wysokości i terminów płatności składek
członkowskich i innych płatności finansowych członków;
14. Podejmowanie uchwał w sprawach Klubu niezastrzeżonych do właściwości innych
władz Klubowych;
15. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na działalność Klubu;
16. Podejmowanie decyzji o rozpoczęciu zadań w zakresie pożytku publicznego
i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz podziale dochodów uzyskiwanych
z tych działalności na cele statutowe.
17. Analiza działalności Terenowych Jednostek Organizacyjnych Klubu i przedstawiania
wniosków Walnemu Zebraniu.
§34
1. Posiedzenie Zarządu Klubu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden
raz na miesiąc, oprócz lipca i sierpnia. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest
obecność połowy jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
Komandor Klubu ma dwa głosy.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosami doradczymi Komandorzy
Terenowych Jednostek Organizacyjnych Klubu oraz osoby zaproszone przez władze
Klubu.
3. W sprawach dotyczących Terenowych Jednostek Organizacyjnych, Zarząd Klubu
rozpatruje stanowisko władz statutowych Terenowych Jednostek Organizacyjnych
§35
Zarząd Klubu pod przewodnictwem Komandora konstytuuje się na pierwszym
posiedzeniu obejmując funkcje:
a) Wicekomandorów;
b) Sekretarza;
c) Skarbnika;
d) Członków.
§36
Komandor lub Wicekomandor reprezentują Klub na zewnątrz wobec organów
administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych i prawnych.
§37
1. W okresie między zebraniami Zarządu działalnością Klubu kieruje Komandor Klubu,
który o podjętych ważnych decyzjach informuje Zarząd na najbliższym posiedzeniu
oraz przedstawia sprawy do podjęcia uchwał.
2. Komandor Klubu z racji pełnionej funkcji jest pełnomocnikiem Armatora (Klubu)
i Kierownikiem Zakładu pracy.
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§38
1. Obsługę czynności biurowych, technicznych i finansowych Klubu realizuje Biuro
Klubu.
2. Regulamin biura, funkcje i zakres uprawnień oraz odpowiedzialności jego
pracowników ustala uchwałą Zarząd Klubu.
§39
Komisja Rewizyjna Klubu składa się z 3 członków, którzy spośród siebie wybierają
Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
§40
1. Komisja Rewizyjna Klubu powołana jest do przeprowadzania co najmniej raz
w roku kontroli całokształtu działalności Klubu, w tym Terenowych Jednostek
Organizacyjnych Klubu, w szczególności gospodarki finansowej i materiałowej.
2. Komisja Rewizyjna składa co rok Walnemu Zebraniu sprawozdanie za okres kadencji
oraz przedstawia wnioski o udzielenie absolutorium członkom Zarządu
i Zarządowi Klubu.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Klubu z wnioskami
wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniami wyjaśnień, oraz rozpatrywania skarg
i zarzutów w sprawach działalności statutowej.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniany przez niego członek Komisji
Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem
doradczym.
5. Uchwała w sprawie zwołania nadzwyczajnego zebrania musi zapaść w obecności
wszystkich członków Komisji Rewizyjnej większością głosów.
6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba która:
a) jest członkiem Zarządu Klubu lub pozostaje w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z osobami zarządzającymi
Klubem;
b) jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
c) otrzymuje z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w odpowiednich przepisach
ustawowych o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
7. Komisja Rewizyjna Klubu sprawuje nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnych
Terenowych Jednostek Organizacyjnych Klubu oraz zatwierdza ich regulaminy.
8. Szczegółowy zakres działalności Komisji Rewizyjnej określa Regulamin zatwierdzony
przez Walne Zebranie.
9. Komisja Rewizyjna Klubu składa na Walnym Zebraniu Sprawozdanie ze swojej
działalności.
§41
1. Sąd Klubowy składa się z 3 członków, którzy spośród siebie wybierają
Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
2. Sąd Klubowy jest upoważniony do powoływania do składu orzekającego członków
Zarządu według kompetencji.
§42
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1. Sąd Klubowy działa jako:
a) sąd organizacyjny – w sprawach członków Klubu nie wywiązujących się
z obowiązków określonych w §17 pkt. 1 – 5;
b) sąd fachowy – w sprawach naruszenia przepisów i dyscypliny w czasie pływania
na jachtach pod banderą Klubową i w życiu klubowym;
c) sąd honorowy – w sprawach dotyczących członków honorowych, członków
wspierających oraz władz klubowych;
d) sąd polubowny – w sprawach zgodnie wniesionych przez strony (nie dotyczy
spraw Komisji Regatowych i Kolegium Sędziów).
2. Sąd Klubowy orzekając w sprawach pkt. 1 ppkt. a) i b) może nałożyć, jedną
z następujących kar:
a) upomnienie;
b) nagana;
c) czasowe zawieszenie w prawie korzystania ze sprzętu pływającego;
d) czasowe zawieszenie uprawnienia do prowadzenia jachtów;
e) czasowe zawieszenie w obowiązkach osoby funkcyjnej władz klubowych;
f) czasowe pozbawienie praw członka Klubu;
g) wnioskowanie do Zarządu o wykluczenie członka z Klubu;
h) wnioskowanie do Zarządu o pozbawienie tytułu i odznaki Honorowy Członek
Klubu.
3. Od orzeczeń Sądu Klubowego i decyzji Zarządu Klubu nakładających kary
wymienione w pkt. 2 ppkt „e), f), g), h)" można odwołać się do Walnego Zebrania.
Członków i Delegatów Klubu.
4. Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom władz klubowych , Sąd Klubowy
prowadzi w poszerzonym składzie o Wicekomandora Klubu
i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Klubu lub Sekretarza Zarządu Klubu
i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Klubu.
5. Szczegółowy zakres działalności Sądu Klubowego określa regulamin zatwierdzony
przez Walne Zebranie.
6. Sąd Klubowy składa na Walnym Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności.

ROZDZIAŁ 6
TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE KLUBU
§43
1. Klub może tworzyć Terenowe Jednostki Organizacyjne, (Oddziały i Sekcje).
2. Terenowe Jednostki Organizacyjne mogą być tworzone w miejscowościach w których
działa co najmniej 7 członków Klubu.
3. Sekcje mogą być tworzone również w Oddziałach zgodnie z ich Regulaminem.
4. Terenowe Jednostki Organizacyjne opierają działalność na pracy swych członków.
Do prowadzenie swych spraw mogą zatrudniać pracowników w tym swoich członków.
5. Członkowstwo w Terenowej Jednostce Organizacyjnej ustaje na zasadach
określonych w §18 Statutu na mocy uchwały Zarządu Terenowej Jednostki
Organizacyjnej
z wyłączeniem wykluczenia (§18 pkt4).
6. Klub może rozwiązywać Terenowe Jednostki Organizacyjne w przypadku rażącego
lub uporczywego naruszania przepisów prawa lub Regulaminów i Statutu Klubu.
7. Władzami, Oddziału i Sekcji jest:
a) Walne Zebranie Członków;
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b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.
§44
1. Walne Zebranie Członków Oddziału, Sekcji zbiera się raz na rok, a co 4 lata jest
Walnym Zebraniem Sprawozdawczo - Wyborczym.
2. Walne Zebrania mogą być zwoływane:
a) Uchwałą Zarządu Klubu;
b) Uchwałą Zarządu Oddziału, Sekcji lub na żądanie 1/3 liczby ich członków.
3. Do
kompetencji
Walnego
Zebrania
Członków
Terenowych
Jednostek
Organizacyjnych należy:
a. Określenie głównych kierunków działalności programowej i polityki finansowej
Terenowej Jednostki Organizacyjnych, oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie.
b. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i ocena ich działalności
c. Rozpatrywanie bilansów rocznych i zatwierdzanie sprawozdań finansowych.
d. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w przedmiocie udzielania
absolutorium Zarządowi.
e. Podejmowanie uchwały do Zarządu Klubu wnioskującej o rozwiązanie Terenowej
Jednostki Organizacyjnej.
f. Wybór Delegatów Terenowej Jednostki Organizacyjnej na Walne Zebranie
Członków i Delegatów.
g. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania
§45
Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Oddziału i Sekcji:
1. Wybiera Zarząd;
2. Wybiera Komisję Rewizyjną ;
3. Ustala głównie kierunki działalności.
§46
1. Zarząd Oddziału i Sekcji składa się z 3-5 członków.
a) Zarząd wybiera ze swego grona Komandora, Wicekomandora, Sekretarza i Skarbnika.
W przypadku 3-osobowego składu Zarządu, jeden z jego członków pełni dwie funkcje.
b) Komandor i jeden z Członków Zarządu powinni być żołnierzami Wojska Polskiego w
czynnej służbie wojskowej, w rezerwie lub stanie spoczynku. W przypadku niemożności
sprostania tym warunkom, Walne Zebranie, na wniosek Terenowej Jednostki
Organizacyjnej, może zaakceptować inne rozwiązanie.
c) Komandor z racji pełnionej funkcji jest pełnomocnikiem Armatora i Kierownikiem
Zakładu Pracy.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału i Sekcji składa się z 2-3 członków.
§47
1. Zarząd Oddziału i Sekcji :
a) Ustala perspektywiczne i roczne plany działalności, zgodnie z przyjętymi planami
i polityką Klubu;
b) Nadzoruje realizację ustalonych i zatwierdzonych planów pracy;
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2.
3.
4.
5.

c) Składa sprawozdanie z działalności Walnemu Zebraniu Członków Oddziału
i Sekcji oraz Zarządowi Klubu;
d) Podejmuje decyzje w sprawach działalności Oddziału i Sekcji niezastrzeżonych
do kompetencji Zarządu Klubu lub innych organów władz klubowych.
Oddział, Sekcje na zewnątrz reprezentuje Komandor, Oddziału, Sekcji lub
Wicekomandor.
Do czynności prawnych, majątkowych i finansowych wymagane
jest współdziałanie 2 osób łącznie Komandora lub wicekomandora i Skarbnika
Członkowie Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełniona funkcją mają
możliwość otrzymywać wynagrodzenie.
W umowach między Terenową Jednostką Organizacyjną a członkiem Zarządu
Terenowych Jednostek Organizacyjnych oraz w sporach z nim Jednostkę
reprezentuję Członek Komisji Rewizyjnej wskazanej w Uchwale Komisji Rewizyjnej.
§48

1. Terenowe Jednostki Organizacyjne prowadzą działalność zgodnie z Regulaminami
i Statutem Klubu, na tej podstawie opracowują własny Regulamin określający
organizacje i sposób działania.
2. Regulamin Terenowej Jednostki Organizacyjnej zatwierdza Zarząd Klubu.
3. Majątek wniesiony przez Terenową Jednostkę Organizacyjną lub nabyty w okresie jej
funkcjonowania stanowi jej własność odrębną od majątku Klubu. Prawo do
dysponowania majątkiem wniesionym lub nabytym mają Władze Terenowej Jednostki
Organizacyjnej w okresie jej funkcjonowania.
4. W przypadku rozwiązania Terenowej Jednostki Organizacyjnej przeprowadza się jej
likwidację. Majątek wniesiony przez Terenową Jednostkę Organizacyjną lub nabyty w
okresie jej funkcjonowania stanowi zabezpieczenie zobowiązań finansowych Klubu
spowodowanych przez Terenową Jednostkę Organizacyjną- do czasu zakończenia jej
likwidacji. Priorytet w prawie do przejęcia majątku wniesionego przez Terenową
Jednostkę Organizacyjną lub nabytego przez nią w okresie jej funkcjonowania ma
stowarzyszenie będące kontynuatorem jej działalności występującym pod inną nazwą
klubową dopiero po uregulowaniu przez Klub ewentualnych zobowiązań finansowych
Terenowej Jednostki Organizacyjnej powstałych w okresie jej funkcjonowania.
Pozostały majątek po likwidacji pozostaje majątkiem Klubu.
§49
1. Terenowa Jednostka Organizacyjna może uzyskać osobowość prawną jeżeli:
a) Funkcjonuje w strukturach Klubu ponad 2 lata;
b) Spełnia ustalenia statutowe i ustawowe;
c) Gwarantuje godne reprezentowanie Klubu;
d) Dokonała inwentaryzacji majątku i nie ma ujemnego wyniku finansowego;
e) Uzyskała pozytywną ocenę władz klubowych po jednorocznym funkcjonowaniu
znowelizowanego Statutu Klubu.
2. Wniosek o wpis oraz wniosek o wykreślenie terenowej jednostki organizacyjnej
w Krajowym Rejestrze Sądowym składa Zarząd Klubu.
3. Terenowa Jednostka Organizacyjna uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć
działalność po wpisie do KRS.
4. Z chwilą wykreślenia z KRS Terenowej Jednostki Organizacyjnej posiadającej
osobowość prawną traci ona osobowość prawną, a Klub wstępuje we wszystkie
prawa i obowiązki tej Jednostki.
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5. W przypadku rozwiązania Terenowej Jednostki Organizacyjnej posiadającej
osobowość prawną przeprowadza się jej likwidację. Majątek pozostały po likwidacji
pozostaje majątkiem Klubu. chyba, że wystąpią okoliczności, o których mowa w §48
pkt.3 i pkt.4..
6. W przypadku gdy działalność Terenowej Jednostki Organizacyjnej posiadającej
osobowość prawną wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie przepisów prawa lub
Statutu Klubu, Zarząd Klubu może podjąć uchwałę o powołaniu Zarządu
Komisarycznego.
7. Zarząd Komisaryczny powołuje się na okres niezbędny do usunięcia
nieprawidłowości nie dłuższy niż 6 miesięcy.
8. Uchwałę o powołaniu Zarządu Komisarycznego w składzie:
 Przewodniczący - członek Zarządu Klubu;
 Członek Komisji Rewizyjnej Klubu;
 Członek Sądu Klubowego.
składa Zarząd Klubu wnioskiem o wpis do KRS, oraz zawiadamia o jej podjęciu organ
nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę Terenowej Jednostki Organizacyjnej
Klubu.
9. Z dniem podjęcia uchwały o powołaniu Zarządu Komisarycznego członkowie Zarządu
Terenowej Jednostki Organizacyjnej zostają odwołani z mocy prawa.
10. Po ustaleniu przyczyn powołania Zarządu Komisarycznego lub upływu czasu
ustanowienia, Zarząd Klubu składa wniosek do KRS o wykreślenie Zarządu
Komisarycznego.

ROZDZIAŁ 7
MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU
§50
1. Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze, inne prawa
majątkowe.
2. Na fundusze Klubu składają się:
a) Wpisowe i składki członkowskie;
b) Dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
c) Wpływy z działalności statutowej i gospodarczej;
d) Dochody z majątku Klubu oraz z ofiarności publicznej.
3. Zasady organizacji finansowej Klubu ustala Zarząd Klubu.
§51
Wszelkie postanowienia Zarządu Klubu zmierzające do uszczuplenia majątku Klubu
przekraczające udzielone przez Walne Zebrania upoważnienia, wymagają akceptacji
i uchwały najbliższego Walnego Zebrania.
§52
1. Do ważności czynności prawnych w Klubie, w zakresie rozporządzania majątkiem,
nabywania składników majątkowych i ich zbywania wymagane jest współdziałanie
dwóch osób działających łącznie, w tym Komandora lub Wicekomandora oraz
Skarbnika.
2. Zasady pkt.1 obowiązują także Terenowe Jednostki Organizacyjne Klubu.

ROZDZIAŁ 8
Uchwalony dnia 07.03.2021 Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego JKMW „KOTWICA”

- 17
1717 -

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU
§53
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu
i Delegatów Terenowych Jednostek Organizacyjnych większością 2/3 głosów, przy
obecności 1/2 liczby Członków i Delegatów uprawnionych do głosowania.
2. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu
i Delegatów Terenowych Jednostek Organizacyjnych większością 2/3 obecnych
na zebraniu, uprawnionych do głosowania.
3. Wniosek o rozwiązanie Klubu lub o zmianę statutu nie może być zgłoszony jako
wniosek nagły i musi być umieszczony w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.
§54
W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków Klubu i Delegatów Terenowych
Jednostek Organizacyjnych uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie podejmuje
jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Klubu, powołując likwidatora oraz
określa jego prawa i obowiązki. Zarząd Klubu składa wniosek z dokumentami o wpis do
KRS oraz zawiadamia o rozwiązaniu Klubu organ nadzorujący.
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