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YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 

STATUT 
YACHT KLUB POLSKI z siedzibą w Warszawie wywodzi się z założonego w 1924 r. 

stowarzyszenia o tej samej nazwie, upoważnionego reskryptem Ministra Spraw 

Wewnętrznych z 1927 r. do używania bandery Marynarki Wojennej z dodatkowym 

emblematem Klubu. 

YACHT KLUB POLSKI zrzesza kluby używające tej samej nazwy, zarejestrowane jako 

stowarzyszenie. 

Godło i nazwa YACHT KLUB POLSKI są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym i bezpłatnie 

użyczane stowarzyszeniom, które dodają do niej nazwę miasta, w którym mają swoje 

siedziby. 

Jednym ze zrzeszonych jest YACHT KLUB POLSKI GDYNIA, który kontynuuje tradycje 

przedwojennego Oddziału Morskiego YACHT KLUBU POLSKI w Gdyni. 

YACHT KLUB POLSKI GDYNIA podziela i kultywuje w swej działalności polską tradycję 

i kulturę, szacunek dla flagi i bandery narodowej, honorowego współzawodnictwa, reguł 

sportu żeglarskiego oraz zasad bezpiecznej żeglugi i niesienia pomocy potrzebującym. 

 

 

Rozdział I 

Nazwa, teren działalności, siedziba, bandera, proporzec, pieczęć, godło 

 

§ 1 

 

YACHT KLUB POLSKI GDYNIA, w skrócie „YKP GDYNIA”, dalej zwany też „Klubem”, 

jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i sportu, zawiązanym na czas nieokreślony  

i zarejestrowanym w rejestrze sądowym, posiada osobowość prawną i prowadzi swą 

działalność na podstawie niniejszego Statutu oraz przepisów prawa. 

 

§ 2 

 

YACHT KLUB POLSKI GDYNIA jest dobrowolnym stowarzyszeniem żeglarzy  

i sympatyków żeglarstwa, którym przysługuje prawo zrzeszania się, w tym także obywateli 

innych państw, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej. 
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§ 3 

 

YACHT KLUB POLSKI GDYNIA jest samorządnym, samodzielnie określającym swoje 

cele, programy działania, struktury organizacyjne i akty wewnętrzne, trwałym 

stowarzyszeniem o celach nie zarobkowych, które opiera swoją działalność na pracy 

społecznej członków, które do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

 

§ 4 

 

Siedzibą Klubu jest miasto Gdynia a terenem działania Rzeczpospolita Polska i terytoria poza 

jej granicami. 

§ 5 

 

Klub może być członkiem innych stowarzyszeń w kraju i za granicą z wyłączeniem tych, 

których statuty przyjmują zasadę bezwzględnego posłuszeństwa członków wobec władz 

stowarzyszenia, lub których działalność godzi w interesy Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 6 

 

1. Klub używa bandery, proporca, godła i pieczęci YKP z upoważnienia statutu 

stowarzyszenia YKP. 

2. Banderą YKP GDYNIA jest flaga o dwóch równych pasach poziomych, górnym – 

białym, dolnym – czerwonym, z wycięciem trójkątnym na brzegu przeciwległym do 

drzewca, godłem państwowym umieszczonym na środku pasa białego oraz krzyżem 

ukośnym w kolorze czerwonym, o rozszerzonych końcach ramion, z obwódką 

niebieską nieprzylegającą do krzyż czerwonego; krzyż ukośny umieszczony jest na 

białym pasie w górnej części przy drzewcu. 

Stosunek szerokości bandery do jej długości wynosi 1: 2, głębokość wcięcia jest 

równa połowie szerokości bandery. Stosunek wysokości godła do szerokości bandery 

wynosi 2:5. 

3. Proporcem YKP GDYNIA jest biały trójkąt o stosunku ramion do podstawy jak 2,5:1. 

Na proporcu jest umieszczony, wyżej opisany, krzyż ukośny. 

4. Godłem YKP GDYNIA jest krzyż ukośny, opisany wyżej, na białej tarczy w otoku 

wieńca złotego na podkładzie dwóch skrzyżowanych kotwic. 

5. YKP GDYNIA używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku YACHT KLUB POLSKI 

GDYNIA na konturze tarczy z dwoma skrzyżowanymi kotwicami, umieszczonej 

pośrodku pieczęci. 

6. Klub posiada oznakę członkowską, która jest odzwierciedleniem proporca 

klubowego. 
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§ 7 

 

1. Jachty stanowiące własność Klubu mają obowiązek noszenia bandery YKP. 

2. Jachty członków Klubu zwyczajnych i honorowych winny pływać pod banderą YKP, 

zarówno w kraju jak i poza jego granicami, zgodnie z regulaminem flagowym YKP. 

3. Członkowie Klubu mają prawo używania proporca i odznaki YKP oraz noszenia 

strojów klubowych, zgodnie z obowiązującymi regulaminami. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i środki działania 

 

§ 8 

 

Celami YKP GDYNIA są: 

1. Kultywowanie tradycji żeglarskich powołanego w Warszawie w 1924 r. Yacht Klubu 

Polski. 

2. Dbałość o honor bandery klubowej w kraju i za granicą. 

3. Rozwój kultury fizycznej przez uprawianie żeglarstwa sportowego zarówno 

amatorskiego jak i kwalifikowanego oraz sportu motorowodnego i turystyki morskiej 

oraz śródlądowej. 

4. Wychowanie młodzieży w poszanowaniu zasad kultury osobistej, etykiety żeglarskiej, 

poszanowania pracy i reguł współzawodnictwa sportowego oraz szacunku dla bandery 

polskiej i bandery YKP oraz dorobku polskiego żeglarstwa. 

5. Krzewienie wiedzy żeglarskiej teoretycznej i praktycznej oraz zasad dobrej praktyki 

morskiej. 

6. Reprezentowanie wobec władz samorządowych i państwowych interesów członków 

Klubu i poszczególnych ich grup oraz wypowiadanie się w sprawach publicznych. 

7. Popularyzowanie ochrony przyrody. 

8. Spełnianie – poprzez żeglarstwo – roli wychowawczej i oraz kształtowanie godnej 

postawy obywatelskiej. 

 

§ 9 

 

Dla osiągnięcia celów Klub może: 

1. Zakładać i utrzymywać porty jachtowe, przystanie, ośrodki oraz lokale klubowe. 

2. Organizować rejsy turystyczne, rekreacyjne, szkoleniowe, stażowe, regaty, imprezy 

żeglarskie, jak również brać udział w regatach i imprezach krajowych oraz 

zagranicznych. 

3. Utrzymywać, nabywać i budować jachty klubowe oraz popierać budowę jachtów 

przez członków Klubu i pomagać w ich utrzymaniu. 

4. Promować i utrzymywać kontakty z żeglarzami i organizacjami żeglarskimi w kraju  

i za granicą. 

5. Organizować, wycieczki, zabawy oraz różne formy działalności kulturalnej. 
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6. Organizować życie towarzyskie członków Klubu. 

7. Organizować oraz współorganizować imprezy okolicznościowe. 

8. Prowadzić kursy szkoleniowe, wykłady, odczyty oraz ćwiczenia praktyczne  

z dziedziny wszystkich działów wiedzy żeglarskiej i motorowodnej. 

9. Szerzyć wiedzę z dziedziny żeglarskiej poprzez prezentowanie w mediach osiągnięć 

polskich żeglarzy członków Klubu, etyki i etykiety zgodnej z tradycją YKP. 

10. Rozstrzygać spory powstałe pomiędzy członkami w obrębie Klubu. 

11. Nadawać lub występować do właściwych władz o nadanie uprawnień żeglarskich  

i przyznanie patentów flagowych a także w sprawie nadania odznaczeń sportowych  

i państwowych. 

12. Kultywować i popularyzować tradycje narodowe oraz sprawować opiekę nad 

miejscami pamięci. 

13. Kształtować w członkach Klubu poczucie obywatelskiej odpowiedzialności za kraj. 

14. Klub może tworzyć spółki i fundacje lub przystępować do już istniejących  

i wykorzystywać uzyskiwany z tego tytułu dochód na cele statutowe. 

15. Klub może tworzyć i przystępować do stowarzyszeń o celach zgodnych z celami 

statutowymi Klubu. 

16. Stosować w ramach swej statutowej działalności inne środki działania, zmierzające do 

realizacji celów Klubu. 

  

ROZDZIAŁ III 

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki 

 

§ 10 

 

Członkami YKP GDYNIA są członkowie zwyczajni, juniorzy, honorowi i wspierający. 

 

§ 11 

 

Członkami zwyczajnymi są obywatele polscy i cudzoziemcy mający zdolność do czynności 

prawnych i niepozbawieni praw publicznych, o nieskazitelnej opinii i wyrażający akceptację 

dla celów i zasad Statutowych YKP GDYNIA przez podpisanie deklaracji członkowskiej  

z pozytywną opinią dwóch innych członków zwyczajnych z co najmniej rocznym stażem 

członkowskim jako wprowadzających. 

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Klubu uchwałą. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12 
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1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1) uczestniczyć w regatach, rejsach, obozach, koloniach, zimowiskach, szkoleniach, 

treningach, wycieczkach oraz innych imprezach organizowanych przez Klub, 

2) używać bandery, godła i emblematów organizacyjnych YKP w zakresie przyznanych 

uprawnień, 

3) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zgromadzeniach YKP GDYNIA, 

4) wybierać i być wybieranym do władz Klubu i innych władz żeglarskich,  

z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Statutu, 

5) korzystać z majątku Klubu, w tym jego urządzeń i pomieszczeń oraz fachowej 

pomocy pracowników Klubu i jego kadry trenerskiej w zakresie i na warunkach 

ustalonym przez Zarząd, 

6) korzystać z pomocy i wsparcia Klubu w realizacji zamierzeń sportowych lub  

w przypadku doznania szkody losowej, 

7) zaskarżać uchwały Walnego Zgromadzenia do Sądu Powszechnego a uchwały 

Zarządu do Walnego Zgromadzenia, 

8) zgłaszać postulaty, problemy i propozycje do władz Klubu. 

2. Członkowie zwyczajni w wieku 16-18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że  

w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności 

prawnych. 

 

§ 13 

 

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:  

1. Stosowanie się do postanowień niniejszego statutu oraz uchwał władz YKP 

GDYNIA. 

2. Dbanie o honor bandery YKP, przestrzegania etyki, etykiety i dobrych obyczajów 

obowiązujących w żeglarstwie a w szczególności w YKP GDYNIA. 

3. Uczestniczenie w działalności Klubu oraz troska o jego rozwój. 

4. Regularne opłacanie składek członkowskich oraz wnoszenie innych opłat 

uchwalonych przez władze Klubu.  

 

§ 14 

 

1. Członkowie w wieku poniżej 16-ego roku życia, jako członkowie juniorzy mogą za 

pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych lub prawnych należeć do Klubu 

bez biernego i czynnego prawa wyborczego. 

2. Po osiągnięciu wieku 16-u lat junior nabywa prawa i obowiązki członka 

zwyczajnego. 

3. W granicach uprawnień przewidzianych ust.1, juniorów przed władzami Klubu 

reprezentują ich przedstawiciele ustawowi lub prawni. 

 

§ 15 
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1. Członkostwo zwyczajne i juniorskie wygasa na skutek: 

1) wystąpienia członka z Klubu, zgłoszonego pisemnie do Zarządu,  

2) skreślenia, na mocy uchwały Zarządu, z listy członków wskutek zalegania z opłatą 

składek członkowskich przez okres dłuższy niż dwanaście miesięcy, po 

uprzednim pisemnym powiadomieniu, 

3) wykluczenia członka za działania na szkodę Klubu lub nieprzestrzeganie Statutu, 

na podstawie uchwały Zarządu Klubu podjętej większością bezwzględną 2/3 

głosów członków Zarządu, 

4) śmierci członka Klubu. 

2. Od decyzji o skreśleniu z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Zarządu 

pod warunkiem jednoczesnego uregulowania wszystkich zobowiązań na rzecz Klubu. 

 

§ 16 

 

1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, które położyły 

szczególne zasługi dla Klubu lub rozwoju żeglarstwa. 

2. Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu 

Klubu. 

3. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego,  

z wyjątkami/odstępstwami, określonymi w niniejszym Statucie. 

4. Członek honorowy ma obowiązek opłacania składek członkowskich i innych opłat 

uchwalonych przez władze Klubu. 

5. Mocą uchwały Walnego Zgromadzenia, utrata członkostwa honorowego może być 

wyłącznie wynikiem prawomocnego skazania wyrokiem Sądu za popełnienie zbrodni lub 

przestępstwa pospolitego lub rażące naruszenie dobrych obyczajów i zasad uznanych 

przez niniejszy Statut za podlegające szczególnej ochronie. 

 

§ 17 

 

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna bądź prawna 

zainteresowana rozwojem YKP GDYNIA, która na podstawie pisemnej deklaracji 

została przyjęta uchwałą Zarządu. 

2. Członek wspierający - osoba prawna, działa w YKP GDYNIA za pośrednictwem 

swoich pisemnie umocowanych pełnomocników ujawnionych w stosownych 

rejestrach. 

3. Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym  

z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, 

4. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach 

Zarządu oraz Walnych Zgromadzeniach YKP GDYNIA, 

5. Członkowie wspierający mają obowiązek przestrzegania postanowień Statutu, 

regulaminów i uchwał władz Klubu oraz udzielania pomocy w rozwoju YKP 

GDYNIA zgodnie z zadeklarowanym zakresem. 

6. Ustanie członkostwa wspierającego następuje w przypadku: 
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1) dobrowolnego wystąpienia z Klubu zgłoszonego na piśmie do Zarządu YKP 

GDYNIA, 

2) wykreślenia uchwałą Zarządu wskutek: 

a) nie wykonywania świadczeń zadeklarowanych na rzecz YKP 

GDYNIA, 

b) działalności niezgodnej ze statutem lub na szkodę YKP GDYNIA, 

c) skazania osoby fizycznej prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego 

na karę dodatkową utraty praw publicznych;  

d) ustania osoby prawnej będącej członkiem wspierającym YKP 

GDYNIA; 

e) postawienia osoby prawnej będącej członkiem wspierającym YKP 

GDYNIA w stan upadłości. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Nagrody i kary 
 

§ 18 

 

Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz aktywną pracę nad rozwojem Klubu  

i wybitne osiągnięcia żeglarskie, członkowie Klubu mogą być wyróżnieni: 

1. pochwałą ustną lub na piśmie, 

2. dyplomem lub odznaką, 

3. nagrodą pieniężną lub rzeczową, 

4. nadaniem godności członka honorowego. 

 

§ 19 

 

Za działanie na szkodę Klubu, nie przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz, 

Zarząd może wymierzyć następujące kary: 

1. upomnienie ustne lub na piśmie, 

2. ostrzeżenie na piśmie, 

3. udzielenie nagany, 

4. zawieszenie w prawach członka, 

5. wykluczenie z Klubu. 

 

§ 20 

 

Członkowi Klubu przysługuje w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu  

o ukaraniu prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem 

Komisji Rewizyjnej. 

 

 

§ 21 
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Zawieszenie w prawach członka Klubu może nastąpić na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy 

lub do najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

 

ROZDZIAŁ V 

Władze Klubu 
 

§ 22 

 

1. Władzami YKP GDYNIA są: 

1) Walne Zgromadzenie członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna, 

4) Sąd Koleżeński. 

2. Kadencja władz YKP GDYNIA trwa cztery kolejne lata, przy czym jako rok traktuje 

się kolejne 12 miesięcy. 

3. Członkowie wybieralnych władz YKP GDYNIA wykonują swoje obowiązki bez 

wynagrodzenia. 

4. W umowach między YKP GDYNIA a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim YKP 

GDYNIA reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji 

Rewizyjnej. 

5. Jeżeli przepisy Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz YKP 

GDYNIA zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym dla ich 

prawomocności wymagana jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania. W razie równej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos 

przewodniczącego obrad. Treść uchwał, liczba uczestniczących w głosowaniu, jego 

wynik i data głosowania podlegają zarejestrowaniu w treści protokołu. 

6. W granicach postanowień Statutu, poszczególne władze Klubu mogą przyjąć własne 

regulaminy pracy. 

 

§ 23 

 

Walne Zgromadzenie 

 

Walne Zgromadzenie stanowi najwyższą władzę YKP GDYNIA. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1. Rozpatrywanie, ocena i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej  

i Sądu Koleżeńskiego, dokonywanie oceny całokształtu działalności i udzielanie 

absolutorium władzom YKP GDYNIA na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

2. Uchwalanie budżetu i wytycznych działalności YKP GDYNIA. 

3. Wybór w osobnych głosowaniach tajnych Komandora, składu Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 
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4. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych opłat członków na rzecz 

YKP GDYNIA na wniosek Zarządu. 

5. Podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania, zbywania lub obciążania majątku 

YKP GDYNIA. 

6. Nadawanie i odbieranie uchwałą godności członka honorowego YKP GDYNIA. 

7. Uchwalanie zmian w Statucie YKP GDYNIA. 

8. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Klubu lub wystąpieniu z wszelkich 

organizacji, oraz przystąpieniu Klubu do innych organizacji. 

9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o wykluczeniu członkostwa lub 

zawieszeniu albo o ukaraniu. 

10. Rozpatrywanie wszelkich innych spraw wniesionych przez członków YKP GDYNIA, 

jego Zarząd, Komisję Rewizyjną lub Sąd Koleżeński. 

 

§ 24 

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z jednym głosem stanowiącym członkowie 

zwyczajni i honorowi, pod warunkiem uiszczenia wymagalnych do dnia Walnego 

Zgromadzenia składek członkowskich za okres od ostatniego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

2. Każdy członek YKP GDYNIA posiada jeden głos uprzedmiotowiony kartką  
z pieczęcią Klubu, której odbiór kwituje podpisując listę obecności na Walnym 

Zgromadzeniu. Kumulacja głosów jest niedopuszczalna. 

3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym: 

1) przedstawiciele ustawowi juniorów, 

2) członkowie wspierający, 

3) osoby zaproszone przez Zarząd. 

 

§ 25 

1. Zwoływane są Walne Zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie najpóźniej do dnia 30 

kwietnia. 

3. Walne Zgromadzenie jest zwoływane osobnym pisemnym zawiadomieniem 

wysyłanym pocztą poleconą co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym 

terminem, wskazującym miejsce, datę, godziny otwarcia w pierwszym i drugim 

terminie oraz porządek obrad. 

4. Dopuszcza się, zamiast powiadomienia pisemnego, powiadomienie w formie 

elektronicznej przez wysłanie poczty e-mail na adres wskazany w stosownym 

oświadczeniu członka Klubu o chęci otrzymywania takiego powiadomienia w formie 

elektronicznej. Zawiadomienie uznaje się za wysłane z chwilą wysłania przez serwer 

wysyłający. 

5. Członek Klubu ma prawo zmienić preferowany sposób dostarczania zawiadomień, na 

podstawie pisemnego oświadczenia. 
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§ 26 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd: 

1) na podstawie uchwały Zarządu, 

2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, 

3) na pisemny wniosek co najmniej 25 uprawnionych członków Klubu. 

2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 

kolejnych czterech tygodni licząc od daty wpływu wniosku, o którym mowa w § 26 

punkt 2 i 3. 

 

§ 27 

 

W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenie w trybie określonym w § 26 ust.2 

Komisja Rewizyjna ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie. 

 

§ 28 

 

1. Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania prawomocnych uchwał o ile 

w głosowaniu bierze udział: 

1) co najmniej połowa uprawnionych członków w pierwszym terminie, 

2) dowolna liczba uprawnionych w drugim terminie. 

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów uczestniczących w obradach, 

których liczbę dokumentuje lista obecności. Przebieg obrad jest protokołowany. 

3. Szczegółowe zasady obrad i wyboru władz określa Regulamin Obrad uchwalony 

przez Walne Zgromadzenie. 

 

§ 29 

 

Zarząd 

 

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością YKP GDYNIA w okresach między Walnymi 

Zgromadzeniami i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zgromadzeniem. 

Przebieg obrad Zarządu jest protokołowany. 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) reprezentowanie YKP GDYNIA, 

2) planowanie działalności i projektowanie budżetu YKP GDYNIA, 

3) zarządzanie majątkiem i środkami finansowymi Klubu zgodnie  

z preliminarzami, budżetem i wytycznymi Walnego Zgromadzenia, 

4) zwoływanie Walnych Zgromadzeń, 

5) organizowanie imprez żeglarskich z zachowaniem zasad bezpieczeństwa osób 

biorących udział w imprezach, 

6) przyjmowanie, skreślanie i zawieszanie członków, 

7) zatrudnianie i zwalnianie pracowników, 

8) opracowywanie i wdrażanie regulaminów i procedur, 
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9) powoływanie i nadzór nad pracami powołanych komisji, 

10) przyznawanie nagród i wymierzanie kar, 

11) występowanie w sprawie nadania odznaczeń państwowych i wyróżnień 

honorowych YKP, 

12) występowanie do Walnego Zgromadzenia o nadanie lub odebranie 

członkostwa honorowego YKP GDYNIA, 

13) prowadzenie spraw Klubu niezastrzeżonych do kompetencji innych władz 

Klubu. 

3. Zarząd sporządza i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu roczne sprawozdanie wraz z 

bilansem i rachunkiem zysków i strat w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku 

pod rygorem odwołania Zarządu. 

4. Zarząd realizuje uchwały Walnych Zgromadzeń i składa sprawozdanie z ich 

wykonania. 

5. Zarząd ma obowiązek udzielać wszelkich informacji i wyjaśnień wymaganych przez 

Komisję Rewizyjną lub Walne Zgromadzenie. 

 

§ 30 

 

Zarząd składa się z 5-7 osób, w tym Komandora, wybranych przez Walne Zgromadzenie. 

 

§ 31 

 

1. Walne Zgromadzenie wybiera Komandora w tajnym głosowaniu, przy czym do 

dokonania wyboru wymagane jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 50% + 1 

oddanych głosów ważnych. 

W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów, 

zarządza się drugą turę głosowania, w której biorą udział dwaj kandydaci, którzy 

uzyskali największą ilość głosów. 

W drugiej turze głosowania decyduje zwykła większość głosów. 

2. Komandor ustępuje: 

1) z upływem kadencji, 

2) na własną prośbę, 

3) w przypadku ustąpienia Zarządu, 

4) Zarząd niezwłocznie ogłasza termin nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

w celu wyboru nowego Komandora lub Zarządu. 

3. W przypadku braku możliwości wykonywania obowiązków przez Komandora, do 

czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia jego funkcję pełni zastępca Komandora 

lub jeden z pozostałych członków Zarządu umocowany pisemną uchwałą 

pozostałych członków Zarządu podjętą bezwzględną większością głosów. 

4. W szczególnych przypadkach nieprzestrzegania Statutu lub działania na szkodę 

Klubu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub jednej czwartej liczby uprawnionych 

członków Klubu, Walne Zgromadzenie może odwołać Komandora bezwzględną 

większością głosów. Walne Zgromadzenie niezwłocznie ogłasza termin 
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nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mającego na celu wybór nowego 

Komandora. 

5. Odwołany Komandor nie może kandydować w następnych wyborach na Komandora 

lub do władz Klubu. 

6. Do czasu wyboru nowego Komandora Zarząd pełni swoją funkcję pod kierunkiem 

zastępcy Komandora. 

 

§ 32 

 

1. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Zarządu w głosowaniu jawnym. 

2. Walne zgromadzenie dokonuje wyboru członków Zarządu w głosowaniu tajnym, 

zwykłą większością głosów po uprzednim wyborze Komandora. 

3. Na pierwszym zebraniu, które zwołuje Komandor, najpóźniej w ciągu siedmiu dni od 

daty wyboru, nowy Zarząd ustala organizację i tryb pracy, przy czym ze swego 

składu Zarząd uchwałą wybiera Zastępcę Komandora oraz Sekretarza i Skarbnika. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu. 

5. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy członków Zarządu. 

6. Dla ważności oświadczeń Zarządu Klubu wymagany jest podpis Komandora lub 

Zastępcy Komandora oraz Sekretarza. 

7. Dokumenty zawierające zobowiązania lub decyzje finansowe oraz rachunki podpisuje 

ponadto Skarbnik. 

8. Zarząd ma prawo upoważnić inne osoby do podpisywania dokumentów w imieniu 

Klubu, określając zakres upoważnienia i czas jego obowiązywania. 

 

§ 33 

 

1. Zarząd ustępuje: 

1) z upływem kadencji, 

2) na wniosek Komandora wobec ustąpienia takiej liczby członków Zarządu, 

która uniemożliwia podejmowanie uchwał przez okres dwóch kolejnych 

miesięcy, 

3) na podstawie własnej uchwały, 

4) w przypadku nie złożenia rocznego sprawozdania Zarządu do dnia 30 kwietnia 

każdego roku lub nie uzyskania absolutorium. 

2. Ustępujący Zarząd niezwłocznie zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu 

dokonania wyboru nowego Komandora i Zarządu. 

3. W szczególnych przypadkach nie przestrzegania Statutu lub działania na szkodę 

Klubu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub jednej czwartej liczby uprawnionych 

członków Klubu, Walne Zgromadzenie może odwołać Zarząd bezwzględną 

większością głosów. 

Walne Zgromadzenie niezwłocznie ogłasza termin nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia mającego na celu wybór nowego Zarządu. 
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4. Do czasu wyboru nowego Zarządu, ustępujący Zarząd pełni swoją funkcję pod 

nadzorem Komisji Rewizyjnej, która ma prawo uchylić lub wstrzymać wykonanie 

uchwał Zarządu. 

5. Członkowie Zarządu odwołanego w trybie §33 ust. 3 nie mogą kandydować  

w następnych wyborach na Komandora i do władz Klubu. 

 

§ 34 

 

W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w trakcie trwania kadencji, 

Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia składu w liczbie nieprzekraczającej jednej trzeciej 

liczby wybranych członków Zarządu. 

 

§ 35 

 

Komisja Rewizyjna 

 

1. Trzech do pięciu członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zgromadzenie 

zwykłą większością głosów. 

2. W ciągu siedmiu dni od daty wyboru, Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swym 

pierwszym posiedzeniu, wybierając ze swego składu Przewodniczącego. 

3. Każdy nowo wybrany członek Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany złożyć 

oświadczenie o niekaralności za przestępstwo z winy umyślnej i oświadczenie  

o niepozostawaniu w stosunku pokrewieństwa, podległości służbowej lub 

pracowniczej z członkami Zarządu Klubu. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą uczestniczyć w innych władzach Klubu. 

 

§ 36 

 

1. Komisja Rewizyjna kontroluje merytoryczną i finansową działalność Klubu  

a w szczególności: 

1) kontroluje zgodność działań Zarządu ze Statutem, 

2) bada sprawozdanie Zarządu, 

3) występuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi, 

4) zwołuje Walne Zgromadzenie jeśli Zarząd z jakiejkolwiek przyczyny nie 

uczyni tego w terminie lub trybie przewidzianym niniejszym Statutem, 

5) występuje do Walnego Zgromadzenia o odwołanie Zarządu w przypadku 

braku sprawozdania Zarządu w przewidzianym Statutem terminie, 

6) rozstrzyga konflikty między członkami i władzami Klubu, 

7) opiniuje przedstawione jej wnioski Zarządu. 

2. Komisja może przeprowadzać kontrole okresowe i doraźne działalności Zarządu z 

własnej inicjatywy lub na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 25 członków 

Klubu. 

3. Komisja przedstawia sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu. 
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4. Przewodniczący Komisji lub osoby przez niego delegowane mogą uczestniczyć  

w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

5. Obrady Komisji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół 

roku. 

6. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów, przy obecności 

przynajmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej. Głos Przewodniczącego, jest 

decydujący w przypadku równej liczby głosów. 

7. Zebrani mogą uchwalić głosowanie tajne w danej sprawie. 

8. W przypadku zmniejszenia się liczby członków w trakcie trwania kadencji, Komisji 

Rewizyjnej przysługuje prawo uzupełnienia składu w liczbie nieprzekraczającej 

połowy liczby wybranych członków Komisji Rewizyjnej w ciągu kadencji. 

9. W przypadku braku możliwości wykonywania obowiązków przez Przewodniczącego, 

jego funkcję pełni jeden z pozostałych członków, umocowany uchwałą. 

10. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swojego grona w formie uchwały członka 

reprezentującego Klub w sporach i umowach zawieranych z członkami Zarządu. 

 

§ 37 

 

Sąd Koleżeński 

 

1. Sąd Koleżeński jest wybierany przez Walne Zgromadzenie w składzie od trzech do 

pięciu osób, o ile to możliwe z udziałem prawnika. W szczególnych przypadkach Sąd 

Koleżeński może korzystać z porad prawnych. 

2. Sąd rozstrzyga, na wniosek członka Klubu, spory wynikające z: 

1) niesportowego lub nieetycznego zachowania się członków Klubu, 

2) wykroczeń dyscyplinarnych i czynów naruszających etykę sportową, dobre 

obyczaje w żeglarstwie, popełnionych przez członków Klubu, 

3) konfliktów między członkami Klubu, 

4) konfliktów między uczestnikami imprez sportowych organizowanych przez 

Klub – na zasadzie arbitrażu, 

5) konfliktów wynikających z nieprzestrzegania postanowień Statutu przez 

członków Klubu. 

3. Po rozpatrzeniu sprawy, Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia podjęte bezwzględną 

większością głosów a w przypadku równości liczby głosów przy decydującym głosie 

Przewodniczącego, co odnotowuje protokół rozprawy. 

4. Wnioski z przeprowadzonych spraw, Sąd Koleżeński kieruje do Zarządu Klubu. 

5. Sąd Koleżeński składa roczne sprawozdanie z działalności Walnemu Zgromadzeniu. 

6. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą uczestniczyć w innych władzach Klubu. 
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ROZDZIAŁ VI 

Majątek i fundusze 

 

§ 38 

 

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, środki finansowe oraz 

wartości niematerialne i prawne. 

2. Majątek powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, spadków, zapisów, 

wygranych, nagród oraz dochodów YKP GDYNIA oraz dochodów organizacji,  

w których uczestniczy YKP GDYNIA. 

3. Majątek YKP GDYNIA stanowi własność YKP GDYNIA i może służyć tylko celom 

przewidzianym niniejszym Statutem. 

4. Dochód YKP GDYNIA służy wyłącznie realizacji jego celów statutowych i nie może 

być przeznaczany do podziału między jego członków. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Zbycie majątku, miana Statutu i likwidacja Klubu 

 

§ 39 

 

Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania majątku YKP 

GDYNIA może być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia tylko wtedy gdy zostanie 

umieszczone w porządku obrad a informacja o tym zamiarze zostanie zawarta  

w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu. 

 

§ 40 

 

1. Projekt zmiany Statutu może być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia tylko 

wtedy gdy zostanie umieszczony w porządku jego obrad i udostępniony członkom 

Klubu w miejscu wskazanym w zawiadomieniu. 

2. Zmiana Statutu YKP GDYNIA wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej 

większością co najmniej dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków uprawnionych do głosowania. 

3. Zmieniony Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu  

o zarejestrowaniu. 

 

§ 41 

 

1. Zamiar likwidacji Klubu może być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia tylko 

wtedy gdy zostanie umieszczony w porządku obrad a informacja o tym zamiarze 

zostanie umieszczona w zawiadomieniach rozesłanych członkom Klubu. 
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2. Likwidacja Klubu może nastąpić w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia, 

powziętej kwalifikowaną większością co najmniej trzech czwartych głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

3. Po podjęciu prawomocnej uchwały o likwidacji Klubu, Walne Zgromadzenie wybiera  

Komisję Likwidacyjną w składzie od trzech do pięciu osób, której skład 

niezwłocznie wskazuje się właściwemu Sądowi Rejestrowemu we wniosku  

o wszczęcie postępowania likwidacyjnego oraz ustala wynagrodzenie członków 

komisji. 

4. Komisja przeprowadza likwidację zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia 

zawartymi w treści uchwały. 

5. Wytyczne te powinny przewidywać: 

1) zbycie majątku w miarę możliwości za cenę pokrywającą zobowiązania 

Klubu i koszty postępowania likwidacyjnego, 

2) rozporządzenie saldem rachunku i polecenie jego zamknięcia, 

3) protokolarne przekazanie przedmiotów o charakterze pamiątkowym lub 

zabytkowym na cele muzealne lub inne cele społeczne, o ile możliwe 

odpłatnie. 

6. Uchwała obejmująca rozporządzenie majątkiem Klubu podlega zatwierdzeniu przez 

Sąd Rejestrowy. 

 

§ 42 

 

W pozostałych sprawach Statutem nieuregulowanych, mają zastosowanie przepisy ustawy 

„Prawo o stowarzyszeniach” oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

 

* * * * * 
Statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie członków YACHT KLUBU POLSKI GDYNIA, 

dnia  8 kwietnia 2018 r. 


