Statut
Stowarzyszenia Edukacji Żeglarskiej KAPITAN

Rozdział I
Postanowienia ogólne
Art.1
Nazwa i podstawy prawne działania stowarzyszenia
Pełna nazwa Stowarzyszenia brzmi Stowarzyszenie Edukacji Żeglarskiej Kapitan.
Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dn. 07.04.1989 Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.
U. z 2001r. nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i posiada
osobowość prawną.
Art.2
Teren i sposób działania, siedziba i jednostki organizacyjne
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Siedzibą
Stowarzyszenia jest miasto Łódź.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym
profilu działania..
Realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia może być prowadzona we współpracy z
innymi podmiotami.
Stowarzyszenie dla realizowania swoich celów może współpracować, zawierać
porozumienia i umowy z innymi fundacjami, organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi lub
zagranicznymi oraz prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków i wolontariuszy; Do
prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników,
instruktorów, trenerów, specjalistów oraz inne osoby, niezbędne do realizacji celów
statutowych, w tym spośród członków Stowarzyszenia i Zarządu.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych
odrębnymi przepisami.
Dochód z ewentualnej działalności gospodarczej Stowarzyszenia może służyć wyłącznie
realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego
członków.
O podjęciu działalności gospodarczej, jej przedmiocie oraz zakończeniu decyduje Zarząd w
formie uchwały.

Art.3


Czas trwania Stowarzyszenia

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
Art.4
Kwestie organizacyjne Stowarzyszenia
Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą: „Stowarzyszenie Kapitan”
Stowarzyszenie używa pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Stowarzyszenie jest bezwyznaniowe i apolityczne.

Rozdział II
Przedmiot i formy działania Stowarzyszenia

Art. 5
Cele i formy działania Stowarzyszenia
Celami Stowarzyszenia są:
1. wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności edukacji żeglarskiej
2. wspieranie i prowadzenie wypoczynku dzieci i młodzieży, zwłaszcza wypoczynku pod żaglami
3. promowanie i wspieranie pomocy humanitarnej i rozwojowej,
4. inicjowanie działań służących rozwojowi świadomości narodowej, patriotycznej, obywatelskiej i
kulturowej
5. wspieranie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
6. propagowanie i wspieranie działalności charytatywnej,
7. promowanie działań służących ochronie i promocji zdrowia w szczególności przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym,
8. propagowanie i wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
9. promowanie i wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, ze szczególnym uwzględnieniem
dziedzictwa narodowego,
10. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki wodnej
11. wspieranie i upowszechnianie ekologii i ochrony środowiska, w szczególności środowiska
wodnego,
12. wspieranie, promowanie i upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka, swobód
obywatelskich i demokracji,
13. promowanie i wspieranie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie współpracy
między społeczeństwami,
14. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, działalności charytatywnej i wolontariatu oraz postaw

poszanowania drugiego człowieka i tolerancji
15. wspieranie działań służących promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
Art. 6
Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia
Działalność statutowa Stowarzyszenia prowadzona jest jako nieodpłatna i odpłatna działalność
pożytku publicznego.
1.Działalność nieodpłatna będzie prowadzona poprzez:
Kształtowanie w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, znaczenia
szeroko rozumianej gospodarki morskiej, turystyki i wypoczynku pod żaglami oraz ochrony
środowiska, w szczególności środowiska wodnego.
Angażowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowej i umysłowej,
gier i zabaw dostosowanych do wieku , stopnia sprawności i zainteresowań.
Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, a także dzieci i młodzieży ze
środowisk najuboższych i dotkniętych patologiami społecznymi.
Wspieranie działań mających na celu rozwijanie i kształtowanie pozytywnych wzorców
opartych o etykietę żeglarską i postawy patriotyczne.
Organizowanie pływania jachtami dla różnych grup wiekowych, osób niepełnosprawnych
a także dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych.
Organizowanie kół zainteresowań o profilu żeglarskim w specjalnych ośrodkach szkolno –
wychowawczych.
Prowadzenie warsztatów o profilu żeglarskim.
Propagowanie ochrony środowiska wodnego oraz postaw tolerancji, otwartości i szacunku
do drugiego człowieka.
Realizację projektów z zakresu kultury i sztuki, ekologii, demokracji i sportu o tematyce
związanej z żeglarstwem, w tym plenerów fotograficznych i plastycznych o profilu
żeglarskim.
Organizowanie konkursów, zawodów, olimpiad o tematyce żeglarskiej wśród młodzieży.

2.Działalność odpłatna będzie prowadzona poprzez:
Propagowanie i organizowanie różnych form turystyki żeglarskiej, rekreacji i sportów
wodnych.
Realizację zadań w zakresie działalności pożytku publicznego we współpracy z organami
administracji państwowej.

Organizację i prowadzenie kursów na stopień żeglarza jachtowego, jachtowego sternika
morskiego, kursów motorowodnych oraz kursów na uprawnienia do obsługi radiotelefonu
w służbie morskiej (SRC) .

Szkolenie dzieci i młodzieży na jachtach.
Organizację obozów żeglarskich, integracyjnych rejsów po wodach śródlądowych i morskich
Konsultacje i porady z dziedziny nawigacji morskiej, locji, pracy na mapie morskiej, budowy
i teorii żeglowania, przepisów i innych zagadnień związanych z tematyką żeglarską.
Realizację projektów w partnerstwie z innymi podmiotami o podobnych celach.
Organizacja regat żeglarskich i imprez plenerowych.
Organizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, obozów integracyjnych,
rejsów śródlądowych i morskich i innych.

Rozdział III
Majątek Stowarzyszenia

Art.7
Składniki majątku Stowarzyszenia
Majątek Stowarzyszenia stanowią :
1. składki członkowskie, których wysokość ustala Walne Zgromadzenie Członków;
2. wpływy z działalności statutowej odpłatnej;
3. otrzymane dotacji, darowizny, zapisy, odpisy od podatku, spadki;
4. wpływy z ofiarności publicznej, w tym m.in. ze zbiórek publicznych;
5. dochody z majątku stowarzyszenia.
6. Lokaty i odsetki bankowe
Art. 8
Sposób dysponowania majątkiem i dochodami Stowarzyszenia

1. Majątek i dochody Stowarzyszenia przeznaczone będą wyłącznie na realizację celów statutowych
oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Stowarzyszenia.
2. Majątek i dochody Stowarzyszenia nie będą wykorzystywane dla jakiegokolwiek innego celu niż
określony w Art. 5 Statutu.

Rozdział IV
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
Art.9
Członkowie i zasady działania Walnego Zgromadzenia Członków

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych , nie pozbawiona praw publicznych i gotowa brać udział w
pracach na rzecz stowarzyszenia która:
Złoży pisemną deklarację
Zaakceptuje statut Stowarzyszenia
Opłaci składkę członkowską
4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
7.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
8.Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków
Stowarzyszenia.

9.Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
e) posiadania głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Członków
10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym
posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich oraz mają obowiązek dbania o
dobre imię Stowarzyszenia.
14.Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres jednego roku,
• z powodu niepłacenia składekprzez okres jednego roku,
• z powodu niewywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia przez
członków wspierających
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
e) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez osobę fizyczną
15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa wskutek wykluczenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do
Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie wnosi się na piśmie do Walnego Zgromadzenia
Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez członka

informacji o uchwale. Odwołanie wniesione po terminie nie wywołuje żadnych skutków prawnych i
uchwała zarządu staje się ostateczna. Zarząd zobowiązany jest przedstawić odwołanie na
najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest
ostateczna.

Rozdział V
Organy Stowarzyszenia
Art. 10
System organów Stowarzyszenia
1. Organami Stowarzyszenia są:
Walne Zgromadzenie Członków
Zarząd
Komisja Rewizyjna
2.Najwyższąwładzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które może mieć
charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje
zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i raz na 4 lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwoływane jest w razie ważnej potrzeby
uchwałą Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub przez 33% liczby
członków zwyczajnych.
4.Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje na drodze informacji przesłanej pocztą
elektroniczną lub telefonicznie na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia
Członków.
Art. 11
Kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków
1. Dokompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia
Uchwalanie zmian statutu
Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Wybór i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
Ustanawianie składek członkowskich

2.Wszystkie uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.
W drugim terminie które może się odbyć po upływie pół godziny Walne Zgromadzenie
Członków podejmuje uchwałę bez względu na liczbę obecnych.
Art.12
Skład Zarządu Stowarzyszenia i czas trwania jego mandatu
1.Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa, Wiceprezesa oraz trzech członków Zarządu.
2.Wybrany Zarząd wybiera spośród swoich członków Prezesa i Wiceprezesa i ustala podział
obowiązków. W przypadku zmniejszenia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Walne
Zgromadzenie Członków dokonuje wyborów uzupełniających i podejmuje uchwałę o
uzupełnieniu składu osobowego.
3.PosiedzenieZarządu zwołuje Prezes nie rzadziej niż 2 razy w roku.W przypadku nieobecności
Prezesa Zarządu każdy członek zarządu może zwołać posiedzenie zarządu. Uchwały zapadają
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych. W
przypadku wystąpienia równości głosów głos decydujący należy do Prezesa Zarządu..
4.Zarząd powoływany jest na 4-letnie kadencje. Jeśli z upływem kadencji nowy skład osobowy
Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich
przez nowy Zarząd. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji
przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu
Art. 13
Kompetencje Zarządu
Do kompetencji Zarządu należy:
Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu
Kierowanie pracami Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego
Zgromadzenia Członków
Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
Dysponowanie majątkiem i uchwalanie planów działania
Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających do stowarzyszenia oraz pozbawianie
członkostwa zwyczajnego i wspierającego
Art. 14
Sposób Reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa 1 (jeden) członek Zarządu,

2.
W poszczególnych sprawach Stowarzyszenie może być reprezentowane przez osoby
upoważnione przez Zarząd na piśmie

Art. 15
Skład Komisji Rewizyjnej i czas trwania jej mandatu

1.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybieranych na 4-letnią kadencję przez
Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały.
2. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Uchwały Komisji zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych. W
przypadku
wystąpienia równości głosów głos decydujący należy do przewodniczącego Komisji.

Art. 16
Kompetencje Komisji Rewizyjnej
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
kontrolowanie całokształtu działalności statutowej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów
finansowych.
wnioskowanie do Zarządu o sprawozdanie z działalności
występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Składanie Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdań z działalności oraz wniosków o udzielenie
absolutorium Zarządowi
Art. 17
Zmiana Statutu i zmiana celu Stowarzyszenia
Zmiana Statutu, może być dokonana tylko przez Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały
przyjmowanej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
Stowarzyszenia.
Rozdział VI
Likwidacja i reorganizacja Stowarzyszenia
Art. 18
Likwidacja Stowarzyszenia

O likwidacji Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie Członków, w drodze uchwały
przyjmowanej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
Stowarzyszenia,
z przyczyn wskazanych w ustawie.
W drugim terminie Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę większością 2/3 głosów bez
względu na liczbę obecnych.
Art.19
Sposób likwidacji Stowarzyszenia

1. W razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami
stowarzyszenia są członkowie jego zarządu. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku
Stowarzyszenia.
2. W razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając
likwidatora.
Art. 20
Przekazanie środków majątkowych pozostałych po przeprowadzeniu likwidacji Stowarzyszenia

Po przeprowadzeniu likwidacji Stowarzyszenia pozostałe środki majątkowe mogą być przeznaczone
na cele tożsame z celami Stowarzyszenia określonymi w Art. 5 i utworzenie nowego Stowarzyszenia
lub fundacji lub też mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej
Stowarzyszeń lub Fundacji o tych samych celach. (przejęcie)
Art. 21
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają zapisy Prawa
o Stowarzyszeniach

