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Statut Stowarzyszenia: 

Polski Zwi ązek Klasy Omega 
            

 

I.  Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Stowarzyszenie: 

Polski Zwi ązek Klasy Omega 

Zwane dalej ZWIĄZKIEM posiada osobowość prawną. 

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

§ 2. 

1. ZWIĄZEK działa zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, 
ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego                                   
i o wolontariacie. 

2. ZWIĄZEK działa zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu. 

§ 3. 

Terenem działania ZWIĄZKU jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą miasto 
Olsztyn. 

§ 4. 

ZWIĄZEK jest dobrowolnym zrzeszeniem żeglarzy uprawiających żeglarstwo na 
jachtach klasy „Omega” i opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do 
prowadzenia swych spraw, może zatrudniać pracowników. 

§ 5. 

1. ZWIĄZEK może zrzeszać się z innymi organizacjami i Stowarzyszeniami 
działającymi w kraju i za granicą. 

2. O przystąpieniu do organizacji o których mowa w § 5. Ust. 1, bądź wystąpieniu 
z nich, decyduje Walne Zgromadzenie członków Związku większością 
kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym 
Zgromadzeniu. 
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§ 6. 

ZWIĄZEK może używać godła, pieczęci, odznak, barw zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 

II. Cele i sposoby ich realizacji 

§ 7. 

Celem działania ZWIĄZKU jest: 

1.    Upowszechnianie żeglarstwa regatowego i turystyki żeglarskiej, promowanie 
klasy OMEGA w kraju i  za granicą. 

2.    Integrowanie środowiska zainteresowanego sportami wodnymi i klasą 
OMEGA w szczególności. 

3.     Organizacja działalności sportowej. 

4.   Propagowanie etyki i etykiety żeglarskiej. 

5.  Tworzenie warunków dla rozwoju jakościowego i ilościowego klasy OMEGA 
w kraju i za granicą. 

6. Krzewienie kultury fizycznej i popularyzacja aktywnych form spędzania 
wolnego czasu 

§ 8. 

Dla osiągnięcia powyższych celów ZWIĄZEK – na podstawie odpowiednich 
przepisów, posiadanych uprawnień oraz posiadanych możliwości – w szczególności 
ma prawo :  

1. Prowadzić szkolenie i organizować regaty żeglarskie oraz imprezy turystyczne 
i rekreacyjne o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 

2.    Wymieniać doświadczenia z organizacjami podobnych klas  w innych 
państwach. 

3.   Śledzić tendencje rozwoju klasy w aspektach rozwiązań technicznych, 
eksploatacyjnych i organizacyjnych. 

4.    Prowadzić działalność informacyjną i wydawniczą. 

5.    Tworzyć, utrzymywać i udostępniać bazę sportowo - rekreacyjną 
i szkoleniową. 

6. Promować klasę w środkach masowego przekazu i poprzez strony 
internetowe. 

7. Prowadzić inne formy działalności, których zadaniem jest realizacja celów 
statutowych, w tym działalności gospodarczej z której dochód przeznaczony 
byłby na cele statutowe. 
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§ 8a. 

1. Działalność ZWIĄZKU, o której mowa w § 8 jest prowadzona na rzecz 
członków ZWIĄZKU oraz innych osób pragnących w niej uczestniczyć,               
w szczególności poprzez organizację otwartych regat żeglarskich, szkoleń        
i imprez turystycznych. 

2. Działalność ZWIĄZKU o której mowa w pkt 1 jest działalnością pożytku 
publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 

III. Członkowie ZWI ĄZKU, ich prawa i obowi ązki 

§ 9. 

1. Członkami ZWIĄZKU mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym ZWIĄZEK.  

 

§ 10. 

Członkowie ZWIĄZKU dzielą się na: 

1. Członków zwyczajnych. 

2. Członków wspierających. 

3. Członków honorowych. 

§ 11. 

1. Członkiem zwyczajnym ZWIĄZKU może być każda osoba, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, 
zainteresowana uprawianiem żeglarstwa, zwłaszcza na jachtach typu OMEGA 
i akceptująca cele statutowe ZWIĄZKU.  

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 
działalnością ZWIĄZKU, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub 
rzeczową. Osoba prawna działa w ZWIĄZKU przez swojego przedstawiciela. 

3. Członkiem honorowym ZWIĄZKU może zostać osoba fizyczna, która położyła 
szczególne zasługi dla rozwoju żeglarstwa i klasy OMEGA  lub dobra ZWIĄZKU. 
Członkostwo Honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków ZWIĄZKU na 
wniosek Zarządu. 

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu 
ZWIĄZKU na podstawie złożonej pisemnej deklaracji z rekomendacją jednego 
członka ZWIĄZKU posiadającego co najmniej roczny staż. 
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§ 12. 

1. Członek zwyczajny ma prawo do :  

a)         uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach ZWIĄZKU z czynnym i biernym 
prawem wyborczym do władz ZWIĄZKU, 

b)         korzystania z urządzeń i sprzętu ZWIĄZKU na warunkach określonych 
przez obowiązujące regulaminy, 

c)          udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez ZWIĄZEK, 

d)         używania oznak , godła i barw ZWIĄZKU, 

e)         zgłaszania wniosków i postulatów do Zarządu, 

f)          korzystania z porad, wsparcia i pomocy ZWIĄZKU, 

g) bycia informowanym o pracach i decyzjach Zarządu ZWIĄZKU. 

h) zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków ZWIĄZKU uchwały 
Zarządu ZWIĄZKU o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu 
Koleżeńskiego o wykluczeniu z ZWIĄZKU. 

 

2. Członek  Zwyczajny ZWIĄZKU ma obowiązek: 

a)  przestrzegać postanowień Statutu i regulaminów, 

b)  brać czynny udział w realizacji celów ZWIĄZKU,  

c)  terminowo opłacać składki i inne zobowiązania finansowe wobec         
ZWIĄZKU, 

d)  godnie reprezentować ZWIĄZEK oraz dbać o jego dobre imię, 

e)  chronić własność ZWIĄZKU jako wspólne dobro,  

f)  przestrzegać etyki i etykiety żeglarskiej. 

§ 13. 

1. Członek Wspierający posiada prawa określone w § 12. Z wyjątkiem czynnego 
i biernego prawa wyborczego. 

2. Członek Wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – 
w statutowych władzach ZWIĄZKU. 

3. Członek Wspierający jest obowiązany regularnego wywiązywania się 
z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał 
władz ZWIĄZKU . 

4. Członkowie Honorowi posiadają wszelkie prawa i obowiązki  w § 12. 

5. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 
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§ 14. 

1. Członkostwo ustaje na skutek : 

 a)  rozwiązania ZWIĄZKU,  

b) zadeklarowanego na piśmie wystąpienia ze ZWIĄZKU,  

c) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 

d) skreślenia z listy członków  z powodu nieusprawiedliwionego zalegania  
z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres 3 
miesięcy, 

e) wykluczenia ze ZWIĄZKU na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu 
Koleżeńskiego w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad 
statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał Władz ZWIĄZKU, 
regulaminów, zasad etyki  i etykiety żeglarskiej, 

2.  W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. Od a) do d) orzeka Zarząd ZWIĄZKU przez 
podjęcie stosownej uchwały. 

3. Członkowie, którzy wystąpili ze ZWIĄZKU lub zostali skreśleni, mogą być ponownie 
przyjęci po złożeniu deklaracji. Decyzję o tym podejmuje Zarząd ZWIĄZKU w formie 
uchwały. 

 

IV. Władze ZWIĄZKU 

§ 15. 

Władzami ZWIĄZKU są: 

1. Walne Zgromadzenie. 

2. Zarząd. 

3. Komisja Rewizyjna. 

4. Sąd Koleżeński. 

§ 16. 

1.  Kadencja Władz ZWIĄZKU trwa dwa lata. W działalności swej Władze ZWIĄZKU 
kierują się zasadami demokracji, kolegialnością i   jawnością. 

2. Uchwały wszystkich Władz ZWIĄZKU zapadają zwykłą większością głosów 
w obecności co  najmniej połowy ogółu uprawnionych członków o ile przepisy 
szczegółowe statutu nie stanowią inaczej. Zebrani  mogą uchwalić głosowanie 
tajne. 

3. Tę samą funkcję we Władzach ZWIĄZKU można pełnić tylko przez dwie 
kadencje.  
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4. Mandat członka Władz ZWIĄZKU wygasa przed upływem kadencji 
w następujących przypadkach: 

a)     utraty członkostwa ZWIĄZKU,  

b)     rezygnacji z mandatu, 

c)     niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 1/2 kadencji. 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Władz ZWIĄZKU w trakcie 
trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu. Liczba 
dokooptowanych  członków nie może przekroczyć ½ liczby członków pochodzących 
z wyboru. 

 

Walne Zgromadzenie 
§ 17. 

 
1.   Najwyższą władzą ZWIĄZKU jest Walne Zgromadzenie. W Walnym Zgromadzeniu 

biorą udział: 
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi, 
b) z głosem doradczym – zaproszeni goście. 

 
2. O miejscu, terminie i projekcie porządku obrad, Zarząd powiadamia członków co 

najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
 
3.  Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają przy obecności: 

a) w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 16 ust.2, 
b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od 

pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do 
głosowania. 

 
§ 18. 

 
1.  Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
 
2. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie zwołuje się raz w roku. Sprawozdawczo – 
Wyborcze Walne Zgromadzenie zwołuje się co dwa lata. 
 
3.  Walne Zgromadzenie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad 
a jego obradami kieruje Przewodniczący Zgromadzenia. 
 
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd 
Stowarzyszenia w dowolnym terminie w szczególnie uzasadnionych przypadkach: 
 

a) z własnej inicjatywy, 
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
c) na umotywowane żądanie co najmniej 1/5 członków ZWIĄZKU, 
d) w razie ustąpienia lub śmierci Prezesa ZWIAZKU. 
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5. W przypadkach określonych w punktach b), c) i d) Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie winno być zwołane nie później, niż w ciągu 30 dni od daty złożenia 
odpowiedniego wniosku Zarządowi lub zdarzenia. 
 
6. Nadzwyczajne Walne zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla 
których zostało zwołane. 
 

§ 19. 
 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy: 
 

a) uchwalenie Statutu i jego zmian, 
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz ZWIAZKU oraz 

udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
c) wybór Prezesa ZWIĄZKU, 
d) wybór Zarządu ZWIĄZKU, 
e) wybór Komisji Rewizyjnej, 
f) wybór Sądu Koleżeńskiego, 
g) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu, 
h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków 

ZWIAZKU lub jego władze, 
i) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji, 
j) nadawanie godności Członka Honorowego, 
k) zatwierdzanie budżetu ZWIĄZKU, 
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu ZWIAZKU i przeznaczeniu jego 

majątku. 
 

Zarząd ZWIĄZKU 
§ 20. 

 
1. Zarząd ZWIĄZKU kieruje całokształtem działalności ZWIĄZKU zgodnie 
z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje go na zewnątrz poprzez Prezesa 
lub Wiceprezesa, bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie i ponosi 
odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem. 
 
2.  Zarząd ZWIAZKU składa się z 5 osób. W skład Zarządu wchodzą: 
 

- Prezes 
- Wiceprezes 
- Skarbnik 
- Sekretarz 
- Członek Zarządu 

 
2a. Członkowie Zarządu ZWIĄZKU nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem 
sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe. 
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3.   Nowo wybrany Zarząd ZWIĄZKU: 
a) konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborze nie później niż w ciągu 

21 dni, 
b) przyjmuje Regulamin Pracy Zarządu określający sposób jego 

funkcjonowania oraz podział zadań dla poszczególnych członków Zarządu 
nie później niż w ciągu 21 dni, 

c) dokonuje protokolarnego przejęcia spraw i majątku ZWIĄZKU w terminie 
do 30 dni. 

4.  Zarząd ZWIĄZKU ma prawo  powołać  Mierniczego Klasy , Komisje problemowe 
 oraz ich szefów.  Szefowie komisji biorą udział w zebraniach Zarządu na jego 
zaproszenie. Członków komisji powołuje Zarząd na wniosek jej Szefa. 
 
5.   Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 
pół roku, poza tym Zarząd działa w oparciu o środki łączności. 
 

§ 21. 
 
Do zakresu działania Zarządu ZWIĄZKU należy: 
 

a) realizacja celów ZWIĄZKU oraz uchwał Walnego Zgromadzenia, 
b) kierowanie całokształtem działalności ZWIĄZKU i działanie w jego imieniu, 
c) reprezentowanie ZWIĄZKU przed władzami i organami Polskiego Związku 

Żeglarskiego, 
d) zarządzanie funduszami i majątkiem ZWIĄZKU, 
e) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego 

i ruchomego do kwoty 20 tys. Zł, 
f) ustalanie preliminarza i budżetu na rok następny, 
g) zatwierdzanie terminu i miejsca rozgrywania Mistrzostw Polski, 
h) ustalenie kalendarza imprez Pucharu Polski, 
i) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich – przyjmowanie, 

wykluczanie, 
j) prowadzenie dokumentacji członkowskiej, 
k) ustalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat, 
l) wnioskowanie o nadanie Członkostwa Honorowego, 
m) powoływanie komisji i zespołów problemowych, 
n) przyznawanie nagród i wyróżnień, 
o) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 
p) przygotowanie sprawozdań i wniosków dla Walnego Zgromadzenia, 
q) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych, 
r) wszystkie sprawy nie oddane przez statut w inne organy ZWIĄZKU, 

pozostają w gestii Zarządu ZWIĄZKU, 
s) uchwalanie przepisów klasowych. 

 
§ 22. 

 
Postanowienia Zarządu obowiązują wszystkich członków ZWIĄZKU Od decyzji 
Zarządu członek ma prawo do odwołania się do najbliższego Walnego 
Zgromadzenia, jednak do chwili jego odbycia, decyzja jest obowiązująca. 
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§ 23. 
 
W stosunku do osób zatrudnionych przez ZWIĄZEK, Prezes Zarządu wypełnia 
wszelkie prawa i obowiązki związane ze stosunkiem pracy i z tego tytułu stosuje się 
odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy. 
 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 24. 

1. Komisja Rewizyjna jest władzą ZWIĄZKU powołaną do sprawowania kontroli 
nad jego działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 

a. pozostawać z członkami Zarządu ZWIĄZKU w związku małżeńskim, we 
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej. 

b. być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 
§ 25. 

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest: 

1. Kontrola działalności ZWIĄZKU. 

2. Kontrola działalności Zarządu w zakresie realizacji uchwał, prowadzenia 
gospodarki finansowej i  zarządzania majątkiem ZWIĄZKU. 

3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia w razie nie zwołania go przez Zarząd 
w terminie lub trybie ustalonym przez statut. 

4. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie 
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych 
obowiązków, a także żądanie zwołania posiedzenia Zarządu. 

5. Przedstawienie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej 
działalności. 

6. Składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie lub odmowę 
udzielenia absolutorium Zarządowi ZWIĄZKU. 

§ 26. 

1. W razie stwierdzenia niezgodności w zarządzaniu majątkiem ZWIĄZKU ze 
Statutem lub przepisami prawa, Komisja Rewizyjna niezwłocznie powiadamia 
o tym Zarząd, który zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu 
z głosem doradczym. 
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3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 
ZWIĄZKU 

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.  

5. Komisja Rewizyjna winna przeprowadzić w ciągu kadencji przynajmniej dwie 
kontrole całokształtu gospodarki finansowej. 

 
§ 27. 

 
W przypadkach określonych w § 25 ust. 4, Walne Zgromadzenie winno być zwołane 
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie 
Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania. 
 

Sąd Kole żeński 
 

§ 28. 
 

1. Sąd Koleżeński  składa się od 4 do 7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu 
wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego 
i sekretarza. 

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach 
ZWIĄZKU. 

§ 29. 
 

1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym. 
2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy – przewodniczy przewodniczący Sądu lub 

jego zastępca. 
3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, 

z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego 
Zgromadzenia 

§ 30. 
 

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy: 
1. Rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień 

statutu, 
2. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami 

ZWIĄZKU, 
3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu, 
4. Orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz 

ZWIĄZKU ze statutem. 
 

§ 31. 
 

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne: 
1. Upomnienia. 
2. Nagany. 
3. Zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 6 do 12 miesięcy. 
4. Wykluczenia ze ZWIĄZKU. 
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§ 32. 

 
Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia 
w posiedzeniach Zarządu  i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym. 
 

§ 33. 
 

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin 
uchwalony przez ten Sąd. 
 
 
V.  MAJĄTEK I FUNDUSZE 
 

§ 34. 
 

Majątek ZWIĄZKU stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
 

§ 35. 
 

1.  Źródłami powstawania majątku ZWIĄZKU są: 
a) opłaty wpisowe , składki członkowskie, opłaty statutowe, 
b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących 

w użytkowaniu ZWIĄZKU, 
c) dotacje, 
d) darowizny, zapisy i spadki, 
e) wpływy z działalności statutowej, 
f) wpływy z działalności gospodarczej. 

 

2. ZWIĄZEK prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

 
§ 36. 

 
1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw 

i obowiązków majątkowych ZWIĄZKU wymagane są podpisy dwóch osób: 
 - Prezesa lub Wiceprezesa 
 - Skarbnika. 

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub 
dwóch innych członków Zarządu. 

 
§ 36a. 

 
1. Niedozwolone jest udzielania pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań 

majątkiem ZWIĄZKU w stosunku do jego członków, członków Władz ZWIĄZKU 
lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie Władz ZWIĄZKU 
oraz pracownicy ZWIĄZKU pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym 
pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są 
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związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami 
bliskim”. 
 

2. Niedozwolone jest przekazywanie majątku ZWIĄZKU na rzecz jego członków, 
członków Władz ZWIĄZKU lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to 
następuje  bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 
 

3. Niedozwolone jest wykorzystywanie majątku ZWIĄZKU na rzecz członków Władz   
Związku lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu 
statutowego. 
 

4. Niedozwolone jest nabywanie towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie ZWIĄZKU, członkowie Władz ZWIĄZKU lub pracownicy 
oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich  lub po 
cenach wyższych niż rynkowe. 
 

 

VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU 
 

§ 37. 
 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana mogą być przedmiotem Walnego 
Zgromadzenia wyłącznie wtedy, gdy sprawa ta została umieszczona w porządku 
obrad Walnego Zgromadzenia. 

2. Zmiana statutu w innym trybie nie może być zrealizowana. 
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o zmianach statutu wymaga kwalifikowanej 

większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 
głosowania. 

4. Uchwała o zmianie statutu wymaga zatwierdzenia przez sąd rejestrowy. 
 

§ 38. 
 

1. Rozwiązanie ZWIĄZKU wymaga takiej samej procedury jak zmiana statutu, przy 
czym, uchwała winna być podjęta kwalifikowaną większością ¾ głosów. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu ZWIĄZKU, Walne Zgromadzenie określa 
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku ZWIĄZKU. 
 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 39. 
 

Każdy członek ZWIĄZKU uprawia żeglarstwo na własną odpowiedzialność. 
ZWIĄZEK nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za zdrowie i życie swoich 
członków oraz gości w czasie korzystania ze sprzętu pływającego i urządzeń 
będących własnością ZWIĄZKU. 
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§ 40. 
 

1. Znajomość statutu jest obowiązkiem każdego członka ZWIAZKU, nieznajomość 
zaś nie usprawiedliwia działania niezgodnego ze statutem. 

2. Niniejszy statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Walne Zgromadzenie oraz 
uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego. 

 

 


