
                               STATUT JACH KLUBU WIELKOPOLSKI 
                                    
                                       Założonego w roku 1933 

                                                      Rozdział I 

                                   POSTANOWIENIA OGÓLNE 

                                                           § 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę JACHT KLUB WIELKOPOLSKI   w skrócie JKW i w dalszej 
części statutu jest nazywane klubem. 

                                                           § 2 

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 

                                                           § 3 

1.Siedzibą Klubu jest miasto Poznań. 
2.Terenem działalności Klubu  jest obszar Rzeczypospolitej  Polskiej i zagranica. 

                                                     § 4 

 1.Klub jako osoba prawna może być członkiem stowarzyszeń, organizacji krajowych i  
       zagranicznych w szczególności sportowych z zachowaniem przepisów prawa. 
 2.Prawo decydowania o zgłoszeniu członkostwa przysługuje Walnemu Zebraniu  

Członków. 

                                                    § 5 

                                           Klub używa: 

 1. sztandar 
 2.własną flagę, którą jest prostokątny płat płótna składający się z pięciu poziomych pasów 
  ( trzy czerwone i dwa białe) z niebieskim trójkątem przy drzewcu oraz pięcioramienną białą 
   gwiazdą w środku trójkąta, 
  3.proporzec, którym jest trójkątna flaga niebieska z białą obwódką i pięcioramienną białą 

gwiazdą bliżej drzewca 
  4.pieczęć okrągłą z napisem w otoku JACHT KLUB WIELKOPOLSKI i rysunkiem  
     proporca klubowego w środku, 

                                          



Członkowie Klubu używają: 

   5.emblemat klubowy, który jest miniaturką flagi klubowej, 
   6.strój klubowy 
   7.legitymację członkowską, 
   8. odznakę zwyczajną w postaci miniatury proporca klubowego, 
   9. odznakę honorową – z nadania Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu. 

                                                         § 6 

Łodzie klubowe oraz łodzie członków pływają pod flagą klubu lub jego proporcem. 
Szczegółowe postanowienia o sposobie używania insygniów klubu, odznak , stroju 
klubowego i etykiecie flagowej  zawiera odnośny regulamin. 

                                                  § 7 

       Tworzenie sekcji wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków. 

                                              ROZDZIAŁ II 
                              CELE I ZASADY DZIAŁANIA 

                                                        § 8 

                                              Celem Klubu jest : 

1. stwarzanie warunków do uprawiania żeglarstwa wyczynowego , turystycznego i 
      innych sportów wodnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 
2. krzewienie wiedzy i etyki żeglarskiej, 
3. popularyzacja i uprawianie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych przez osoby 

niepełnosprawne 
4. propagowanie i przestrzeganie zasad ochrony środowiska naturalnego. 

                                                       § 9 

                              Klub dla realizacji swoich celów: 

1. prowadzi i utrzymuje przystanie żeglarskie, 
2. organizuje: kursy kwalifikacyjne na stopnie żeglarskie, regaty , rejsy , wycieczki, 

obozy żeglarskie i inne przedsięwzięcia a w szczególności prowadzi szkolenie 
żeglarskie w zakresie dziecięcych i młodzieżowych klas regatowych, 

3. nawiązuje współpracę z innymi organizacjami mającymi podobne cele na terenie 
kraju i poza jego granicami, 

4. uczestniczy w działaniach zmierzających do umocnienia i popularyzacji żeglarstwa 



5. prowadzi działalność gospodarczą, na cele statutowe w następującym  
       zakresie  i oznaczeniem w PKD: 

a) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego 
zakwaterowania – 55.20.Z; 

b) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi – 68.20.Z; 

c) działalność klubów sportowych – 93.12.Z; 
d)działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych – 94.99.Z; 
e) pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana  - 

96.09.Z. 

                                                             § 10 

Dla pozyskania uzdolnionej sportowo młodzieży, Zarząd Klubu w uzgodnieniu z 
władzami oświatowymi może zawierać umowy patronackie z  placówkami 
oświatowymi. 

                                                 ROZDZIAŁ III 
                                                CZŁONKOWIE 

                                                           § 11 

Członkiem Klubu może być osoba fizyczna lub prawna niezależnie od 
przynależności państwowej. 
                                                          § 12 

                                Członkowie Klubu dzielą się na: 
1. zwyczajnych, 
2. juniorów, 
3. wspierających, 
4. honorowych. 

                                      § 13 

Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. 

                                                     



    § 14 

Członkiem juniorem może zostać osoba fizyczna do lat 18 , za pisemną zgodą rodziców lub 
prawnych opiekunów. 
Z chwilą ukończenia 18 roku życia, junior staje się członkiem zwyczajnym. 

                                                        § 15 

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna , która dla wspierania 
działalności Klubu wniosła wkład finansowy lub inne dobra materialne i uznaje Statut Klubu. 

                                                        § 16 

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która położyła szczególne 
zasługi dla Klubu. 
Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 
¾ głosów na wniosek Zarządu Klubu – w oparciu o stosowny regulamin. 
Wnioski do Zarządu o nadanie godności Członka Honorowego mogą składać  pozostałe 
organy oraz członkowie Klubu. 

                                                       § 17 

Członkowie Klubu nie mogą bez zgody Zarządu  reprezentować innych klubów i sekcji 
żeglarskich. 

                                                        § 18 

Kandydat na członka klubu składa do Zarządu pisemną deklarację przystąpienia do Klubu z 
dwiema rekomendacjami członków zwyczajnych, posiadających minimum 5 letni staż 
klubowy , z których co najmniej jeden posiada stopień żeglarza jachtowego. 

                                                       § 19 

Członkostwo ustaje na podstawie uchwały Zarządu podjętej: 

1. na własne pisemne żądanie członka, po uprzednim uregulowaniu wszystkich  
należności ,składek, opłat itd. do końca miesiąca, w którym złożono wniosek 

2. w przypadku zalegania w płaceniu składek, względnie opłat przez okres dłuższy niż  
      3 miesiące  
3. na mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego 
4. w przypadku śmierci członka. 



                                             § 20 

1. Osoby, które utraciły członkostwo Klubu na podstawie § 19 pkt 2, mogą 
       zostać przyjęte ponownie na podstawie uchwały Zarządu. 
2.Warunkiem, o którym mowa w ust. 1, jest uregulowanie wszystkich   
     należności, w tym składek, także za okres pozostawania poza Klubem. 

                                         ROZDZIAŁ IV 
              PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU 

                                            § 21 

                 Członek zwyczajny Klubu ma prawo do : 

1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu – bierne prawo  
    wyborcze uzyskuje się po trzyletnim stażu klubowym licząc od daty  
    wstąpienia  do Klubu 
2. uczestniczenia w WZC z głosem współdecydującym 
3. przedstawiania swych spraw osobiście na zebraniach Zarządu 
4. noszenia odznaki i stroju żeglarskiego Klubu 
5. korzystania z urządzeń i sprzętu klubowego w ramach obowiązujących   regulaminów 

i uchwał Zarządu Klubu 
, 

                                        § 22 

1. Członkom honorowym i wspierającym nie przysługują prawa określone w 
        § 21 pkt 1 i 2.  
2. Członkowie honorowi, będący jednocześnie członkami zwyczajnymi, nie   
       tracą praw określonych w § 21. 
3. Juniorzy maja prawa i obowiązki członków zwyczajnych poza prawem  
      głosowania na Walnych Zebraniach Członków oraz czynnym i biernym    
      prawem wyborczym. 

  



                                                     § 23 

        1 . Członkowie Klubu są zobowiązani do: 

1) troski o rozwój i o dobre imię Klubu; 
2) przestrzegania zasad etyki, dyscypliny i zwyczajów żeglarstwa; 
3) uczestniczenia w pracach Klubu; 
4) ścisłego przestrzegania Statutu, regulaminów i zarządzeń władz Klubu; 
5) dbałości o mienie Klubu jako dobro wspólne; 
6) regularnego opłacania składek członkowskich i należności ustalanych przez Walne   
    Zebranie Członków oraz Zarząd Klubu. 
     
   2. Obowiązek uiszczania składek członkowskich za dany rok kalendarzowy należy spełnić 

do dnia 31 marca każdego roku.  
    3.Obowiązek wymieniony w pkt 3 nie dotyczy członków wspierających, a  
       członków honorowych, nie będących jednocześnie członkami zwyczajnymi –  
       nie dotyczą pkt. 3 i 6. 

   
                                                   § 24 

                                             Kary i nagrody: 

1.Za naruszenie postanowień Statutu, regulaminu, zarządzeń, nie sportowe zachowanie oraz 
naruszenie godności osobistej członka Klubu, Sąd Koleżeński orzeka następujące kary 
    a) upomnienie: ustne, na piśmie 
    b) nagana na piśmie z podaniem do wiadomości członkom Klubu, 
    c) zawieszenie w prawach członka Klubu, 
    d) wykluczenie z Klubu. 
2. za osiągnięcia sportowe, turystyczne, organizacyjne i inne - Zarząd Klubu może przyznać: 
    a) Złoty żagiel JKW - zgodnie z regulaminem, 
    b) dyplom, 
    c) list pochwalny, 
    d) nagrodę materialną. 

                                                           
                                            ROZDZIAŁ V 

                                          WŁADZE KLUBU 

                                                        § 25 

1.Władzami Klubu są: 



a) Walne Zebranie Członków, 
b) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna, 
d) Sąd Koleżeński. 

Władze są niezależne w stosunku do siebie w zakresie swoich statutowych kompetencji 

2.Kadencja władz Klubu trwa 3 (trzy) lata licząc od dnia wyboru. Wybór następuje w  
   głosowaniu tajnym. 

3. Wybór do władz Klubu następuje z grona osób obecnych na Walnym Zebraniu Członków a 
wszystkie władze powinny być wybrane w pełnym składzie na WZC. Dopuszcza się 
możliwość wyboru do władz Klubu członków nieobecnych na Walnym Zebraniu Członków 
lecz pod warunkiem przedłożenia pisemnej zgody kandydata. Powyższe nie dotyczy wyboru 
komandora. 

4.Ta sama osoba może być członkiem tylko jednej z władz wymienionych w ust 1. 

5. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały - jeżeli Statut nie stanowi inaczej - zwykłą 
większością głosów. 
                                       
 6. Dla ważności uchwał każdej z władz Klubu - wymienionych w ust. 1 wymagane jest 
uczestnictwo w ich podejmowaniu co najmniej 3/4 (trzech czwartych) ogólnej liczby 
członków przewidzianej Statutem dla tych władz - w zaokrągleniu w dół. 

 7.Osoby powołane drogą wyboru do władz Klubu, wykonują swoje funkcje honorowo. 

 8. Pracownicy etatowi Klubu nie mogą być wybierani do władz Klubu. 

 9. W przypadkach nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w pracach danej władzy Klubu 
 przez okres dłuższy niż  trzy miesiące wybrany do niej członek może być zawieszony w  
pracy przez przewodniczącego danego organu władzy do czasu najbliższego Walnego 
Zebrania Członków.                

  
                                      WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

                                                               § 26 

1. Walne Zebranie Członków - zwane dalej WZC - jest najwyższą władzą Klubu. Do 
prawomocności uchwał potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków Klubu 
uprawnionych do głosowania. W razie braku wyżej wymienionego quorum, następne WZC 
odbywa się pół godziny po pierwszym terminie; w takim przypadku quorum wynosi jedną 
czwartą liczby członków Klubu uprawnionych do głosowania.”. 
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem przypadków, w których Statut 



stanowi inaczej. 
2. WZC obraduje zgodnie z zatwierdzonym przez siebie regulaminem obrad. 

                                                              § 27 

                            Walne Zebrania Członków  są : 

1. zwyczajne - mogą być one sprawozdawczo-wyborcze lub sprawozdawcze, 
2. nadzwyczajne. 

                                         § 28 

1. Zwyczajne WZC zwołuje Zarząd corocznie, najdalej do końca pierwszego kwartału - w 
celu złożenia sprawozdania, a na koniec kadencji - celem złożenia sprawozdania za okres 
kadencji i dokonania wyboru władz Klubu. 
2.Nadzwyczajne WZC zwoływane jest przez Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy; 
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

              c) na wniosek Sądu Koleżeńskiego; 
              d) na wniosek 1/3 liczby uprawnionych do głosowania członków Klubu 

- nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. 

Uchwały Nadzwyczajnego WZC dotyczą w y ł ą c z n i e tych spraw, dla których zostało 
ono zwołane. 

                                               § 29 

1. O terminie i porządku obrad Walnych Zebrań, Zarząd zawiadamia członków na piśmie, co 
    najmniej na 14 dni przed ich datą. 
2. Doręczanie członkom innych materiałów dotyczących obrad WZC - poza przesłanymi 
    przez Zarząd przy zawiadomieniu o WZC - wymaga zgody WZC. 

                                                       § 30 

1. Do kompetencji WZC należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa, 
      albo niniejszym Statutem na rzecz innych władz Klubu.  
 2.W szczególności do kompetencji Zwyczajnego WZC należy: 



1) wybór Komandora – po uprzednim przedstawieniu przez kandydatów 
programów działania na okres kadencji; 
2) wybór członków:  
      a) Zarządu, 
      b) Komisji Rewizyjnej, 
      c) Sądu koleżeńskiego, 
      d) członków pocztu sztandarowego; 

                 3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności: 
      a) Zarządu, 
      b) Komisji Rewizyjnej, 
      c) Sądu Koleżeńskiego; 

                  4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek   
                    Komisji Rewizyjnej; 

  5) ustalanie wytycznych dla Zarządu; 
  6) ustalanie wysokości: 
       a) wpisowego, 
       b) składek członkowskich; 
  7) uchwalanie preliminarza finansowego na rok następny; 
   8) podejmowanie uchwał w sprawach: 
         a) zaciągania zobowiązań,  
         b) nabywania i zbywania oraz obciążania nieruchomości; 
   9) nadawanie godności Członka Honorowego Klubu;  
  10) nadawanie Odznaki Honorowej Klubu;  
  11) wprowadzanie odznak klubowych i symboli; 

                  12) rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięć Zarządu i Sądu  
                        Koleżeńskiego; 

  13) orzekanie o zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji ze  
        Statutem Klubu oraz rozstrzyganie wątpliwości  
         interpretacyjnych  dotyczących Statutu; 
14) uchwalanie zmian Statutu Klubu; 
15) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu. 

3.Uchwały w sprawach wymienionych w pkt 12 wymagają bezwzględnej  
      większości głosów 

4.Uchwały w sprawach wymienionych w pkt 8, 9 i 10 wymagają większości   
 bezwzględnej ¾ głosów. 

5.Uchwała wymieniona w pkt 15 wymaga większości bezwzględnej 4/5 wszystkich członków 
uprawnionych do głosowania. 



                                                                 ZARZĄD 

                                                                     § 31 

1. Zarząd kieruje działalnością Klubu w okresach między WZC, wykonuje uchwały 
WZC i pozostałych władz statutowych Klubu. 
2. Zarząd działa na podstawie Statutu i regulaminów Klubu oraz stoi na straży ich 
przestrzegania. 
3. Zadaniem Zarządu Klubu jest działanie na rzecz pozyskiwania środków 
finansowych na rozwój Klubu.     
4. Do kompetencji Zarządu należy: 

1)  reprezentowanie  JKW  na zewnątrz oraz działanie w Jego imieniu; 
2)  realizowanie celów statutowych Klubu oraz uchwał WZC; 
3)  zarządzanie majątkiem Klubu oraz podejmowanie uchwał i działań 
dotyczących gospodarowania finansami i majątkiem ruchomym Klubu; 

               4)  kierowanie działalnością gospodarczą Klubu określoną w niniejszym  
                 statucie; 
               5) opracowywanie wytycznych, planów i preliminarzy wydatków na cele 
                 działalności sportowej, organizacji regat żeglarskich oraz działalności  
                 inwestycyjno – remontowej Klubu;  
                6) podejmowanie decyzji kadrowych, przyjmowania i zwalniania 
                     pracowników Klubu oraz decyzji dotyczących  wysokości ich 
                    wynagradzania; 
                7) powoływanie członków Kapitanatu Sportowego Klubu; 
                8) powoływanie komisji problemowych oraz komisji organizacyjnych w  
                    zależności od bieżących potrzeb;  
                9) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęć i zwolnień członków Klubu  
                   oraz dokonywanie oceny realizacji obowiązków członkowskich; 
                10) dokonywanie oceny pracy trenerów oraz wyników sportowych 
                     zawodników Klubu; 
                11) występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń oraz członkostwa 
                      honorowego Klubu; 
                12) powoływanie delegatów na Sejmik WOZŻ; 
                13) rozpatrywanie wniosków członków Klubu  dot. przydziału 
                      pomieszczeń klubowych  oraz dzierżawy terenu pod domki; 
                14)  inspirowanie form życia towarzyskiego na terenie Klubu. 



4. Do komisji, o których mowa w ust. 4 pkt 8 Zarząd może powoływać osoby 
wyłącznie spośród członków Klubu. 

                                                           § 32 

                                    W skład Zarządu wchodzi 7 osób: 

     1. komandor, 
     2. wicekomandor d/s organizacyjno-gospodarczych, 
     3. wicekomandor d/s żeglarstwa, 
     4. skarbnik, 
     5. sekretarz, 
     6.dwóch członków 

W razie ustąpienia z własnej woli, odwołania w oparciu o przepis § 25 pkt 9 lub zaistnienia 
trwałej przeszkody w sprawowaniu funkcji którejkolwiek z osób ze składu Zarządu -oprócz 
komandora - przysługuje Zarządowi prawo uzupełnienia składu, nie więcej jednak jak dwóch 
jego członków, najbliższe WZC zmiany te zatwierdza lub odrzuca. 
W przypadku większego zdekompletowania składu Zarządu, jak również w przypadku 
wyrażenia woli ustąpienia przez komandora lub zaistnienia trwałej przeszkody w 
sprawowaniu przez niego funkcji * - Zarząd ma obowiązek zwołania nadzwyczajnego WZC 
w oparciu o przepis § 28 ust 2 pkt a , celem dokonania wyborów uzupełniających - nie 
później jak w terminie 21 dni. 

* Przez zaistnienie trwałej przeszkody w sprawowaniu funkcji w Zarządzie rozumie się 
absencję w pracach Zarządu z przyczyn losowych - przez okres 3 miesięcy. 

                                                                 § 33 

1.Komandor składa rezygnację lub może być odwołany w y ł ą c z n i e na WZC. 
2.W przypadku zaistnienia vacatu na stanowisku Komandora, jego funkcję obejmuje 
    Zastępca Komandora do spraw Organizacyjnych; a w przypadku zaistnienia vacatu 
     także na tym stanowisku – Wicekomandor do spraw Żeglarstwa. 

                                                                 § 34 

1. Posiedzenia Zarządu winny odbywać się nie rzadziej jak raz w miesiącu. 
2. Do powzięcia prawomocnych uchwał Zarządu, wymagana jest obecność komandora lub 
osoby przez niego upoważnionej do jego zastępowania. 
3. Uchwały Zarządu podejmowane są zgodnie z wymogiem § 25 pkt 6. W przypadku 
równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. 
4. Zarząd opracowuje projekt preliminarza finansowego, który przedkłada do zatwierdzenia 



przez WZC. 
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu składa komandor na WZC. Sprawozdanie musi być 
dostępne dla członków Klubu co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem WZC 
6. pisma i dokumenty Klubu podpisuje: komandor (lub wicekomandor) i sekretarz.  Pisma i 
dokumenty o charakterze majątkowym i finansowym oprócz osób wyżej wymienionych, 
podpisuje również obligatoryjnie - skarbnik Klubu. 

                                                                   § 35 

Postanowienia Zarządu obowiązują wszystkich członków  Klubu. Od decyzji Zarządu 
członek 
ma prawo odwołać się do WZC. 

                                                                    § 36 

Zarząd może delegować członków do reprezentowania Klubu na zewnątrz. 

                                                   KOMISJA REWIZYJNA 

                                                                     § 37 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Zarządu Klubu a wyniki jej 
pracy podlegają ocenie WZC. 

                                                                     § 38 

1. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu osób, wybranych przez WZC. 
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 
Przewodniczący - w razie potrzeby - może upoważnić jednego z  członków  Komisji do 
przewodniczenia Komisji. 

                                                                  § 39 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 



          a) kontrolowanie całokształtu działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i 
              finansowej Klubu pod względem celowości, rzetelności i gospodarności 
           b) kontrolowanie realizacji przez Zarząd Klubu uchwał WZC. 
2.Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez WZC. 

                                                           § 40 

Dla wykonania swych zadań Komisja Rewizyjna jest uprawniona do: 

1. Żądania niezbędnych wyjaśnień i okazania dokumentów od Zarządu Klubu, pracowników i 
poszczególnych komórek organizacyjnych. 
2. korzystania z usług biegłych księgowych i rzeczoznawców w przypadkach gdy sama 
Komisja nie jest w stanie wypracować jednoznacznego stanowiska. 

                                                                 § 41 

Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do: 

1. informowania Zarządu o wynikach kontroli i stwierdzonych uchybieniach oraz zgłaszania 
wniosków i zaleceń dotyczących usunięcia tych uchybień, 
2. składania WZC sprawozdań ze swej działalności i przedstawiania ocen z całokształtu 
działalności Zarządu Klubu. Sprawozdanie musi być dostępne dla członków Klubu co 
najmniej 14 dni przed terminem WZC, 
3. przedstawiania WZC wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu 
oraz oceny jego pracy jako całości lub oceny poszczególnych jego członków. 

                                                                 § 42 

Z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli we wskazanym zakresie mają prawo 
zwracać się do Komisji Rewizyjnej: 

1) Zarząd; 
2) członek Klubu, z wyłączeniem członków wymienionych w § 12 pkt  
         2 i 3”. 

                                                                 § 43 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz upoważnieni przez niego członkowie Komisji mają 
prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym. 



                                                    SĄD KOLEŻEŃSKI 
  
                                                                 § 44 

1. Sąd Koleżeński jest organem powołanym do orzekania w sprawach wykroczeń przeciwko  
przepisom Statutu, regulaminów Klubu, naruszeniu zasad etyki, dyscypliny i etykiety 
żeglarskiej. 
2. Sąd Koleżeński rozpatruje – zgodnie z przepisami regulaminu Odznaki Honorowej  
oraz regulaminu nadawania Godności Członka Honorowego Klubu – wnioski Zarządu o 
pozbawienie nadanej Odznaki lub Członkostwa Honorowego. 

                                                                 § 45 

 Sąd Koleżeński składa się z pięciu osób wybranych przez WZC. Sąd na pierwszym swoim 
posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza   

                                                                 § 46 

Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie na podstawie pisemnego wniosku: 
a)Zarządu Klubu, 

            b) Komisji Rewizyjnej, 
c) członka Klubu. 

              
  
                                                                   § 47 

Sąd Koleżeński w pierwszej instancji orzeka w składzie trzech osób. W drugiej instancji Sąd 
Koleżeński orzeka w poszerzonym składzie. Skład orzekający wyznacza przewodniczący 
Sądu Koleżeńskiego. 
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji przysługuje odwołanie do Sądu 
Koleżeńskiego drugiej instancji w terminie 14 dni od daty doręczenia. 
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji przysługuje odwołanie wyłącznie do 
WZC - za pośrednictwem przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego - w terminie czterech 



tygodni od daty doręczenia. 

                                                                   § 48 

Sąd Koleżeński orzeka następujące kary: 

1. upomnienie 
     a) ustne, 
     b) na piśmie, 
2. nagana na piśmie z podaniem do wiadomości członków Klubu, 
3 . zawieszenie w prawach członka Klubu, 
4. wykluczenie z Klubu. 

                                                                  § 49 

Sąd Koleżeński może orzec zawieszenie prawa pełnienia funkcji przez członka Klubu, jeśli 
toczy się przeciwko niemu postępowanie przed Sądem Koleżeńskim, do czasu zakończenia 
tego postępowania. 

                                                                  § 50 

Sąd Koleżeński doręcza swoje orzeczenia na piśmie Zarządowi Klubu. Zarząd wykonuje 
orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania. 

                                                                  § 51 

1. Sąd Koleżeński składa sprawozdania ze swej działalności na WZC. Sprawozdanie musi być 
dostępne dla członków Klubu co najmniej 14 dni przed terminem WZC. 
2.Sąd Koleżeński działa w oparciu o regulamin, zatwierdzony przez WZC. 

                                                    ROZDZIAŁ VI 
                                          MAJĄTEK I FUNDUSZE 

                                                             § 52 

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe. 



                                                             § 53 

Majątek i fundusze Klubu powstają z: 
1. wpisowego i składek członkowskich, 
2. działalności gospodarczej Klubu, 
3. subwencji, dotacji, darowizn, spadków i pomocy fundacji lub innych przewidzianych 
prawem tytułów. 

    
                                                             § 54 

Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy. 

                                                  ROZDZIAŁ VII 
                                     POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

                                                              § 55 

Zmiana Statutu Klubu - wnioski o zmianę Statutu winny być złożone do Zarządu w terminie 
jednego miesiąca przed WZC. Zmiana Statutu musi być przewidziana w porządku obrad 
WZC. 
Uchwały zapadają większością 3/4 głosów  obecnych na zebraniu uprawnionych do 
głosowania. 

                                                          § 56 

W przypadku zaistnienia okoliczności zmuszających do rozwiązania Klubu, WZC powołuje 
Komisję Likwidacyjną oraz podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Klubu. 

                                                            § 57 

Rozwiązanie Klubu następuje po zatwierdzeniu Komisji Likwidacyjnej - na mocy uchwały 
WZC - większością 4/5 uprawnionych do głosowania członków Klubu, zobowiązanych do 
wyrażenia swej woli na piśmie. 

                                                            § 58 

We wszystkich sprawach nie regulowanych niniejszym Statutem oraz zatwierdzonymi na jego 



podstawie regulaminami decyduje Zarząd. 

                                                            § 59 

Statut Klubu podlega uchwaleniu przez WZC i rejestracji przez organ rejestrujący, a wchodzi 
w życie z dniem jego zarejestrowania. 


