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STATUT STOWARZYSZENIA 
 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Żeglarski HORYZONT   

i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest również Stowarzyszeniem.  
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej SKŻ HORYZONT . 
3. Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią oraz wyróżniającym je znakiem 

graficznym (logo) wg wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia. 
4. Stowarzyszenie może ustanawiać tytuły, odznaki oraz medale honorowe  

i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym  
nieposiadającym osobowości prawnej wybitnie zasłużonym dla realizacji celów 
Stowarzyszenia. 

 
§ 2 

 
1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem, zawiązanym  

dla uprawiania, szkolenia i rozwoju żeglarstwa oraz sportu żeglarskiego w każdym 
miejscu, a w szczególności w przystani Stowarzyszenia nad Jeziorem Pilchowickim.  

2. Stowarzyszenie jest organizacją niezależną politycznie i wyznaniowo. 
3. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.  

Prawo o stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami (zwaną w dalszej części 
Ustawą) oraz niniejszego statutu. 

 
§ 3 

 
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.  
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska. 
3. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić 

działalność również poza granicami kraju z poszanowaniem tamtejszego prawa. 
4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych 

organizacji o podobnych celach. 
5. Siedzibą Stowarzyszenia jest Jelenia Góra. 
6. Stowarzyszenie może posiadać oddziały i sekcje o innej lokalizacji. 
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ROZDZIAŁ II  
CELE I FORMY DZIAŁANIA 

 
§ 4 

 
Cele Stowarzyszenia: 
1. Wspieranie uprawiania żeglarstwa, w każdej formie w tym także żeglarstwa dzieci, 

młodzieży i osób niepełnosprawnych. 
2. Organizacja szkoleń, rekreacji i turystyki żeglarskiej wszędzie, gdzie jest  

to możliwe, między innymi nad Jeziorem Pilchowickim. 
3. Rozwój sportu żeglarskiego oraz ekologicznej rekreacji wodniackiej. 
4. Organizowanie własnych form rekreacji, turystyki, krajoznawstwa, sportu  

oraz wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
5. Tworzenie więzi między ludźmi uprawiającymi żeglarstwo. 
6. Wychowywanie w duchu etyki żeglarskiej i proekologicznych zachowań 

wodniackich. 
7. Szerzenie wiedzy żeglarskiej. 
8. Kultywowanie i propagowanie tradycji żeglarskich w każdej formie. 
9. Pomoc członkom Stowarzyszenia w różnych sytuacjach życiowych. 

 
§ 5 

 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Organizowanie i uczestniczenie w wydarzeniach wodniackich w szczególności 
żeglarskich 

2. Organizowanie: rejsów, zgrupowań, obozów, szkoleń, kursów, warsztatów,  
regat i spotkań. 

3. Organizowanie i udział w wydarzeniach sportowych, turystycznych  
i kulturalnych. 

4. Działalność wydawniczą i reklamową. 
5. Współpracę z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi  

i pozarządowymi oraz służbami ratownictwa. 
6. Zrzeszanie się i współpracę w innych organizacjach o podobnym charakterze.  
7. Udzielanie wsparcia finansowego i poza finansowego członkom Stowarzyszenia. 

 
§ 6 

 
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  
2. Stowarzyszenie i odziały terenowe dla realizacji swoich celów mogą prowadzić 

nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z przepisami 
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  

3. W działalność nieodpłatną wchodzą działania określone w § 5 od pkt. 1 do pkt. 7. 
4. W działalność odpłatną mogą wchodzić działania opisane w § 5 od pkt. 1 do pkt.5.  
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§ 7 
 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej 
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony  
do podziału między jego członków. 

2. Stowarzyszenie działalność gospodarczą może wykonywać w formie określonej  
w Polskiej Klasyfikacji Działalności: 
a. PKD 30.12.Z  Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych. 
b. PKD 32.30.Z  Produkcja sprzętu sportowego. 
c. PKD 33.15.Z  Naprawa i konserwacja statków i łodzi. 
d. PKD 38.11.Z  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne. 
e. PKD 49.39.Z  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej 

niesklasyfikowany. 
f. PKD 50.10.Z  Transport morski i przybrzeżny pasażerski. 
g. PKD 50.30.Z  Transport wodny śródlądowy pasażerski. 
h. PKD 52.21.Z  Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy. 
i. PKD 52.22.A  Działalność usługowa wspomagająca transport morski. 
j. PKD 52.22.B  Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy. 
k. PKD 55.20.Z  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego 

zakwaterowania. 
l. PKD 55.30.Z  Pola kempingowe (wyłączając pole dla pojazdów 

kempingowych) i pola namiotowe. 
m. PKD 55.90.Z  Pozostałe zakwaterowanie. 
n. PKD 73.11.Z  Działalność agencji reklamowych. 
o. PKD 77.21.Z  Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego. 
p. PKD 77.34.Z  Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego. 
q. PKD 79.12.Z  Działalność organizatorów turystyki. 
r. PKD 85.51.Z  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych 

i rekreacyjnych. 
s. PKD 85.53.Z  Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu. 
t. PKD 85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane. 
u. PKD 85.60.Z  Działalność wspomagająca edukację. 
v. PKD 93.11.Z  Działalność obiektów sportowych. 
w. PKD 93.12.Z  Działalność klubów sportowych. 
x. PKD 93.19.Z  Pozostała działalność związana ze sportem. 
y. PKD 93.29.Z  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 
z. PKD 94.99.Z  Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie 

indziej niesklasyfikowana.   
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§ 8 
 

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej  
jej członków i ofiarności członków, darczyńców i sponsorów.  

2. Do prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, 
w tym swoich członków. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem 
zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli 
wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą 
walnego zebrania członków (zebrania delegatów). 

3. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania 
wynagrodzenia osoby niebędące jego członkami (wolontariusze).  

4. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki 
administracji rządowej i samorządowej. 

 
Rozdział III 

JEDNOSTKI TERENOWE .  
 

§ 9 
 

Stowarzyszenie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia może powołać i likwidować 
jednostki terenowe - odziały i sekcje oraz ustalać zasięg terytorialny ich działania. 

 
§ 10 

 
1. Jednostki terenowe podlegają w całości władzom Stowarzyszenia, posiadającego 

osobowość prawną.  
2. Jednostki terenowe Stowarzyszenia nie mogą uzyskać osobowości prawnej. 
3. Zarząd Stowarzyszenia nadaje regulamin działania oddziałom i sekcjom i może 

wyznaczyć osobę do kierowania odziałem lub sekcją. 
 

ROZDZIAŁ IV 
CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWI ĄZKI 

 
§ 11 

 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.  
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym. 

 
§ 12 

 
Członkostwo w Stowarzyszeniu może być realizowane w następujących formach: 
1. Członkostwo młodzieżowe (14-18 roku życia)  
1.1. Prawo do:  

a. Korzystania ze sprzętu i udziału w imprezach Stowarzyszenia  
(pod nadzorem prawnych opiekunów). 

b. Czynnego i biernego udziału w wyborach - zgodnie z Ustawą. 
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1.2. Obowiązki:  
a. Praca społeczna na rzecz Stowarzyszenia, w tym pomoc w dyżurach 

bosmańskich w porze dziennej - pod nadzorem opiekunów prawnych  
lub osób przez nich upoważnionych.  

b. Uczestnictwo w działaniach Stowarzyszenia. 
c. Płacenie składek członkowskich Stowarzyszenia zgodnie z uchwałą  

Walnego Zebrania Członków – w wysokości 50%. 
1.3. Warunki przyjęcia do Stowarzyszenia: 

a. Zezwolenie prawnych opiekunów. 
b. Poparcie 2 członków Stowarzyszenia. 
c. Złożenie deklaracji. 
d. Przyjęcie w poczet członków uchwałą Zarządu. 
e. Weryfikacja członkostwa po roku przynależności. 

 
2. Członkostwo zwyczajne 
2.1. Prawo do:  

a. Korzystania ze sprzętu i udziału w imprezach Stowarzyszenia. 
b. Czynnego i biernego udziału w wyborach - zgodnie z Ustawą. 

2.2. Obowiązki:   
a. Praca społeczna na rzecz Stowarzyszenia, w tym dyżury bosmańskie.  
b. Uczestnictwo w działaniach Stowarzyszenia. 
c. Płacenie składek członkowskich Stowarzyszenia zgodnie z uchwałą  

Walnego Zebrania Członków (składkę za rok należy zapłacić do końca  
I kwartału danego roku), młodzież ucząca się w systemie dziennym  
do 26 roku życia płaci 50%. 

d. Wpłacenie jednorazowej składki wpisowej zgodnie z uchwałą Walnego 
Zebrania Członków lub darowizna innych wartości przydatnych dla 
Stowarzyszenia, jako świadczenie zamienne. 

2.3. Warunki przyjęcia do Stowarzyszenia:  
a. Poparcie 2 członków Stowarzyszenia.  
b. Złożenie deklaracji.  
c. Przyjęcie w poczet członków uchwałą Zarządu. 
d. Weryfikacja członkostwa po roku przynależności. 

 
3. Członkostwo wspierające 
3.1. Prawo do:  

a. Korzystania ze sprzętu i udziału w imprezach Stowarzyszenia na zasadach 
uprzywilejowanych – zakres uprzywilejowania określać będzie uchwała 
Zarządu. 

b. Głosu doradczego na Walnym Zebraniu Członków - bez prawa wyborczego. 
3.2. Warunki przyjęcia do Stowarzyszenia: 

a. Jednorazowa lub wielokrotna, znacząca doraźna pomoc finansowa  
lub poza finansowa. 

b. Złożenie deklaracji. 
c. Przyjęcie w poczet członków wspierających jednomyślnie podjętą uchwałą 

Zarządu. 
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Członkostwo honorowe  
3.3. Prawo do:  

a. Korzystania ze sprzętu i udziału w imprezach Stowarzyszenia na zasadach 
uprzywilejowanych – zakres uprzywilejowania określać będzie uchwała 
Zarządu. 

b. Głosu doradczego na Walnym Zebraniu Członków - bez prawa wyborczego.  
3.4. Warunki przyjęcia do Stowarzyszenia:   

a. Wieloletnia i znacząca praca na rzecz Stowarzyszenia lub znacząca doraźna 
pomoc finansowa lub poza finansowa. 

b. Poparcie minimum 10 członków zwyczajnych lub młodzieżowych w tym 
wszystkich Członków Zarządu. 

c. Zgoda kandydata na Członka Honorowego. 
d. Uchwała Walnego Zebrania Członków o przyjęciu w poczet Członków 

Honorowych. 
 

§ 13 
 

Do korzystania ze sprzętu i przystani Stowarzyszenia w stopniu takim,  
jak członek Stowarzyszenia mają prawo członkowie jego rodziny,  
tj.: małżonkowie, partnerzy oraz dzieci. 

 
ROZDZIAŁ V 

USTANIE CZŁONKOSTWA 
ORAZ WYKLUCZENIA CZŁONKA 

 
§ 14 

 
1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje i jest potwierdzane w drodze 

uchwały Zarządu w przypadku: 
a. Dobrowolnej pisemnej lub ustnej rezygnacji złożonej Zarządowi. 
b. Śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty przez niego zdolności  

do czynności prawnych – w przypadku osób fizycznych. 
c. Wykreślenia osoby prawnej z właściwego rejestru – w przypadku członków 

wspierających będących osobami prawnymi. 
d. Ustanie członkostwa następuje również w przypadku wykluczenia  

ze Stowarzyszenia stosownie do postanowień poniższego pkt. 2. 
 

2. Zarząd może podjąć uchwałę o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia  
w przypadku: 

a. Łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał Walnego Zebrania Członków  
i Zarządu Stowarzyszenia. 

b. Nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia i nierealizowania innych 
zastępczych form pracy na rzecz organizacji. 

c. Podejmowania działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia. 
d. Świadczenia nieprawdy publicznie, działania i postępowania na szkodę 

Stowarzyszenia. 
e. Ciężkiego naruszenia norm współżycia społecznego. 
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f. Negatywnej weryfikacji członkostwa po roku przynależności.  
g. Nieopłacenia składek członkowskich w terminie 6 miesięcy po upływie  

I kwartału danego roku.  
3. Ustanie członkostwa honorowego w Stowarzyszeniu następuje i jest potwierdzane 

w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków w przypadku: 
a. Dobrowolnej pisemnej lub ustnej rezygnacji złożonej Zarządowi. 
b. Śmierci członka honorowego Stowarzyszenia. 
c. Na wniosek Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadkach określonych  

w §14 pkt. 2a, 2c, 2d, 2e. 
 

§ 15 
 

1. Uchwały Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia podejmowane są 
zwykłą większością głosów.  

2. Od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia członkostwa przysługuje odwołanie  
do Komisji Rewizyjnej lub do Walnego Zebrania Członków. 

3. Uchwała Zarządu w przedmiocie wykluczenia podlega odwołaniu w terminie  
1 miesiąca od dnia powiadomienia wykluczonego o uchwale Zarządu.  

4. Odwołanie od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia rozpatruje uchwałą 
najbliższe Walne Zebranie Członków. 

5. Uchwała Walnego Zebrania Członków na odwołanie jest ostateczna. 
6. W szczególnej sytuacji życiowej Członka (np. wyjazd, choroba) Zarząd może 

zezwolić na czasowe zawieszenie członkostwa, z możliwością przywrócenia na listę 
członków bez ponownego przyjęcia. 

 
ROZDZIAŁ VI 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 
 

§ 16 
 

Władzami Stowarzyszenia są: 
a) Walne Zebranie Członków.  
b) Zarząd. 
c) Komisja Rewizyjna.  

 
§ 17 

 
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. 

 
§ 18 

 
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów 

przy obecności ponad 50% składu tych władz. 
2. W głosowaniach Walnego Zebrania Członków uwzględnia się także głosy oddane  

na podstawie pisemnych pełnomocnictw.  
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§ 19 
 
1. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu  

w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, 
której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie 
można powołać tylko jedną osobę do Komisji Rewizyjnej i dwie osoby do Zarządu.  

2. Osoby uzupełniające skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej pełnią funkcje do końca 
kadencji tych władz, pod warunkiem uzyskania akceptacji najbliższego Walnego 
Zebrania Członków, jeśli nie ma akceptacji, to do uzupełnienia brakującego składu 
wybierane są osoby spośród Członków Stowarzyszenia.  

 
§ 20 

 

Rozstrzyganiem spraw dyscyplinarnych Stowarzyszenia zajmują się wspólnie Zarząd  
i Komisja Rewizyjna.  
 

ROZDZIAŁ VII 
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

 

§ 21 
 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  
1. Biorą w nim udział: 

a. Członkowie zwyczajni i młodzieżowi - z głosem stanowiącym. 
b. Członkowie, honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście - z głosem 

doradczym. 
c. Członkowie jednostek terenowych na prawach członka zwyczajnego  

lub młodzieżowego, stosownie do formy przynależności do Stowarzyszenia. 
 

§ 22 
 

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
 

§ 23 
 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków: 
1. Zwoływane jest raz do roku przez Zarząd, najpóźniej do końca kwietnia danego 

roku.  
2. W przypadku niezwołania w terminie przez Zarząd Zwyczajnego Walnego Zebrania 

Członków, Komisja Rewizyjna ma obowiązek zwołać je niezwłocznie. 
3. Tematykę, termin i miejsce obrad Zarząd lub Komisja Rewizyjna podaje  

do wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia, co najmniej  
na 7 dni przed terminem zebrania. 

4. Przy obecności na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków w liczbie mniejszej 
od minimalnej wymaganej do podejmowania prawomocnych decyzji Zwyczajnych  
i Młodzieżowych Członków – zebranie może się odbyć i podejmować prawomocne 
decyzje w kolejnym terminie, bez wymaganej większości członków,  
pod warunkiem, że w powiadomieniu przewidziano taką możliwość. 
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§ 24 
 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków: 
1. Może się odbyć w każdym czasie. 
2. Zwoływane jest: 

a. Przez Zarząd z jego inicjatywy. 
b. Przez Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej.  
c. Przez Zarząd na podstawie pisemnego wniosku 1/3 ogólnej liczby członków 

zwyczajnych i młodzieżowych Stowarzyszenia. 
d. Przez Komisję Rewizyjną, w przypadku niezwołania Walnego Zebrania 

Członków przez Zarząd pomimo prawomocnie złożonych wniosków.  
3. Tematykę, termin i miejsce obrad Zarząd lub Komisja Rewizyjna podaje  

do wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia, co najmniej  
na 7 dni przed terminem zebrania.  

4. Przy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków w liczbie 
mniejszej od minimalnej wymaganej do podejmowania prawomocnych decyzji 
Zwyczajnych i Młodzieżowych Członków – zebranie może się odbyć i podejmować 
prawomocne decyzje w kolejnym terminie, bez wymaganej większości członków, 
pod warunkiem, że w powiadomieniu przewidziano taką możliwość. 

 
§ 25 

 
Głosowania Walnego Zebrania Członków są jawne, z wyjątkiem głosowań w sprawie 

wyboru lub odwołania członków Zarządu lub Członków Komisji Rewizyjnej. 
 

§ 26 
 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
1. Wyznaczanie oraz zatwierdzanie głównych celów, kierunków działania  

i rozwoju Stowarzyszenia. 
2. Uchwalanie zmian w statucie. 
3. Wybór i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 
4. Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi. 
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
6. Uchwalanie budżetu. 
7. Uchwalanie wysokości jednorazowej składki wpisowej i składki członkowskiej  

oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. 
8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego. 
9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków 

Stowarzyszenia lub jego władze. 
10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu. 
11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu  

jego majątku. 
12. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich 

sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 
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ROZDZIAŁ VIII 
ZARZĄD 

 
§ 27 

 
1. Zarząd jest powoływany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie  

z przepisami prawa i uchwałami Walnego Zebrania Członków. 
2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 
3. Odwołanie Zarządu lub Członka Zarządu podejmuje uchwałą Walne Zebranie 

Członków na wniosek: 
a. Komisji Rewizyjnej. 
b. Członków Stowarzyszenia - przynajmniej 10 członków. 
c. Członków Zarządu – większości członków Zarządu. 

 
§ 28 

 
Zarząd: 
1. Składa się z 4 do 7 osób, w tym z Komandora, Zastępcy Komandora,  

Skarbnika Stowarzyszenia i Członków Zarządu.   
2. Na pierwszym posiedzeniu po wyborze Zarząd podejmuje uchwałę, w której: 

a. Dokonuje wyboru Członków Zarządu na funkcje Komandora, Zastępcy 
Komandora i Skarbnika Stowarzyszenia. 

b. Przyjmuje Regulamin Pracy Zarządu, określający między innymi podział 
zadań, obowiązków i odpowiedzialności Członków Zarządu. 

3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli,  
w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy, co najmniej: 

a. Komandora i Zastępcy Komandora. 
b. Komandora lub Zastępcy Komandora i jednego Członka Zarządu. 
c. Dwóch Członków Zarządu złożone za pisemną zgodą Komandora  

lub Zastępcy Komandora. 
d. Osoby posiadającej upoważnienie na podstawie uchwały zarządu. 

 
§ 29 

 
Posiedzenia Zarządu: 
1. Odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 
2. Zwołuje Komandor, Zastępca lub 3 Członków Zarządu poprzez wysłanie 

zawiadomienia wszystkim Członkom Zarządu a jeżeli zachodzi taka potrzeba,  
także Członkom Komisji Rewizyjnej. 

3. W ważnych lub pilnych sprawach posiedzenie Zarządu może być zwołane przez 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej poprzez wysłanie zawiadomienia wszystkim 
Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

4. Jako wysłanie zawiadomienia przyjmuje się przesłanie wiadomości w formie zapisu 
elektronicznego na adresy poczty elektronicznej i w formie SMS na numery 
telefonów wymienione na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce „Lista 
Klubowiczów”. 

5.  W zawiadomieniu należy wskazać termin, miejsce, tematykę posiedzenia.  
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§ 30 
 

Do kompetencji Zarządu należą: 
1. Realizacja celów Stowarzyszenia. 
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków. 
3. Sporządzanie planów pracy i projektów budżetu. 
4. Sprawowanie zarządu majątkiem i finansami Stowarzyszenia. 
5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku - do połowy 

wysokości aktywów. 
6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. 
7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków. 
8. Przyjmowanie i wykluczanie członków. 
9. Określanie uprawnień członków honorowych i wspierających. 

 
ROZDZIAŁ IX 

KOMISJA REWIZYJNA 
 

§ 31 
 

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 
Stowarzyszenia i Zarządu. 
 

§ 32 
 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób, w tym Przewodniczącego  
oraz Sekretarza. 

2. Wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Komisja Rewizyjna dokonuje  
na pierwszym posiedzeniu po jej wyborze.  

3. Odwołanie Komisji Rewizyjnej lub Członka Komisji Rewizyjnej podejmuje 
uchwałą Walne Zebranie Członków na wniosek: 

a. Członków Stowarzyszenia - minimum 10 członków. 
b. Komisji Rewizyjnej – większości członków Komisji Rewizyjnej. 

 
§ 33 

 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1. Kontrolowanie działalności Zarządu. 
2. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków i sprawozdań  

z przeprowadzonych kontroli. 
3. Wystąpienie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków. 
4. Wystąpienie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu. 
5. Zwołanie Walnego Zebrania Członków - w przypadku zaniechania tego  

przez Zarząd. 
6. Zwołanie posiedzenia Zarządu - w ważnych lub pilnych sprawach. 
7. Składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu. 
8. Składanie na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z nadzoru  

nad roczną pracą Zarządu i działalnością Stowarzyszenia. 
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ROZDZIAŁ X 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 
 

§ 34 
 

Majątek Stowarzyszenia powstaje i stanowiony jest z: 
1. Wpisowego. 
2. Rocznych składek członkowskich. 
3. Darowizn, spadków, zapisów i sponsoringu. 
4. Dotacji, subwencji, udziałów, lokat, ofiarności publicznej i pomocy Członków 

Honorowych, wspierających, zwyczajnych i innych osób. 
5. Wpływów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie. 

 
§ 35 

 
Wszelkie środki pieniężne muszą być przechowywane na koncie bankowym  

lub w kasie głównej Stowarzyszenia i kasie pomocniczej na przystani Stowarzyszenia. 
 

§ 36  
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą i finansową zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 
 

ROZDZIAŁ XI 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 
§ 37 

 
Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną 

większością 2/3 (dwóch trzecich) wszystkich głosów członków zwyczajnych  
i młodzieżowych. 
 

§ 38 
 

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje, zwołane tylko w tej sprawie 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, kwalifikowaną większością 2/3 (dwóch 
trzecich) wszystkich głosów członków zwyczajnych i młodzieżowych.  
 

§ 39 
 

W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 
musi określić sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 
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§ 40 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy  
Ustawy i inne obowiązujące przepisy prawa. 
 

§ 41 
 

Uchwałą nr 5/17/WZC z dnia 25-02-2017 roku Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia Klub Żeglarski Horyzont przyjęto niniejszy Statut,  
który obowiązywać będzie po zatwierdzeniu przez Krajowy Rejestr Sądowy. 
 


