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STATUT
Chojnickiego Klubu Żeglarskiego
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Chojnicki Klub Żeglarski”, w skrócie ChKŻ i jest spadkobiercą
tradycji Klubu Żeglarskiego Chojnice, założonego 16 marca 1922 roku.
§2
Terenem działalności ChKŻ jest obszar miasta i gminy Chojnice a siedzibą jest przystań wodna
w Charzykowy.
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§3
Chojnicki Klub Żeglarski jest stowarzyszeniem kultury fizycznej – organizacją pożytku
publicznego i posiada osobowość prawną.
Chojnicki Klub Żeglarski działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - prawo o
stowarzyszeniach, ustawą o działalności pożytku publicznego oraz niniejszym statutem.

§4
Chojnicki Klub Żeglarski podlega nadzorowi władz nadrzędnych i może być członkiem innych
organizacji sportowych.
§5
Chojnicki Klub Żeglarski posiada proporzec klubowy oraz godło.
§6
Proporzec ChKŻ ma kształt trójkąta z wizerunkiem kotwicy i przecinających się dwóch linii
koloru niebieskiego. Wzór – zał. nr 1.
§7
Godło ChKŻ skład się z barw: białej, niebieskiej, żółtej i czerwonej, ma kształt kwadratu w
którym wpisany jest stylizowany konik morski na tle łodzi żaglowej. Wzór – zał. Nr 2.
§8
ChKŻ używa flagi, godła, pieczęci, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§9
Chojnicki Klub Żeglarski opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków,
wspieranej przez samorząd terytorialny, wojewódzkie i centralne władze sportowe oraz sponsorów.
§ 10
Dla zapewnienia środków finansowych na realizacje celów statutowych, Klub może prowadzić
odpłatną działalność statutową zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Rozdział 2
Cele i środki działania.
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§ 11
Celem klubu jest:
1. popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja sportu, rehabilitacji, rekreacji, turystyki i
innych form mających na celu doskonalenie sprawności psychofizycznych na rzecz dzieci,
młodzieży i dorosłych;
2. reprezentowanie sportu lokalnego na zawodach i rozgrywkach różnego szczebla;
3. wszechstronna rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia sportoworehabilitacyjne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
4. czynny udział w życiu sportowym, kulturalnym i społecznym regionu Chojnic.
§ 12
Klub realizuje swoje cele przez:
1. organizowanie działalności sportowej, rehabilitacyjnej, rekreacyjnej i turystycznej dla dzieci,
młodzieży i dorosłych;
2. organizowanie, uczestniczenie oraz koordynowanie systemu współzawodnictwa na różnym
szczeblu;
3. organizowanie szkoleń, seminariów, obozów i turnusów rehabilitacyjnych dla zawodników,
działaczy i instruktorów;
4. współdziałanie w zakresie rozwoju sportu, rehabilitacji, rekreacji i turystyki z właściwymi
urzędami, instytucjami, organizacjami rządowymi i poza rządowymi i podmiotami
samorządowymi;
5. zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi, dbając o ich należyty stan
techniczny;
6. wykonywanie remontów, modernizacji i rozbudowy obiektów Klubowych;
7. prowadzenie odpłatnej działalności statutowej w oparciu o obowiązujące przepisy, w celu
pozyskania środków finansowych na działalność statutową i rozwój bazy sportowej;
8. podejmowanie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności statutowej.
Rozdział 3
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.
§ 13
Członkowie Klubu dzielą się na:
1.- zwyczajnych;
2.- uczestników;
3.- honorowych;
4.- wspierających.
§ 14
1.- Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele oraz młodzież od 16 lat,
zamieszkali tak w kraju jak i za granicą, przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej
deklaracji zaopiniowanej pozytywnie przez dwóch członków Klubu – wprowadzających posiadających co najmniej 5 – letni staż klubowy.
2.- Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele do 16 lat za
zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na podstawie pisemnej deklaracji w trybie określonym w
ust. 1.
3.- Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone
szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Klubu
na wniosek Zarządu;
4.- Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne, uznające i wspierające
materialnie cele Klubu, przyjęte w trybie określonym w ust. 1.
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§ 15
1.- Członkowie zwyczajni mają prawo:
a/ wybierać i być wybieranym do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący;
b/ uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na
zasadach określonych przez Zarząd Klubu;
c/ zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu oraz oceniać ich działania;
d/ korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu
e/ nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymację członkowską.
2.- Członkowie - uczestnicy – mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem
biernego i czynnego praa wyborczego.
3.- Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego
prawa wyborczego.
4.- Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa
wyborczego.
§ 16
Członkowie Klubu są zobowiązani do:
1.- aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu;
2.- przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu;
3.- stałego podnoszenia poziomu sportowego;
4.- udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez Klub;
5.- regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne
Zebranie Członków z wyjątkiem członków honorowych.
§ 17
1.- Członkostwo ustaje w przypadku:
a/ wystąpienia członka z Klubu zgłoszonego na piśmie;
b/ rozwiązania się stowarzyszenia;
c/ wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu;
d/ rozwiązanie osoby prawnej;
e/ zgonu członka.
2.- Członek nie wykonujący obowiązków statutowych może być pozbawiony członkostwa przez
skreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.
3.- Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku
nie brania udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia postanowień statutu i
uchwał.
4.- Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień
statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności
szkoleniowej Klubu.
5.- Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie
prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o podjętej uchwale.
6.- W okresie odwoławczym członek Klubu jest zawieszony w prawach członkowskich.

Rozdział 4
Władze Klubu
§ 18
Władzami Klubu są:
1.- Walne Zebranie Członków;
2.- Zarząd;
3.- Komisja Rewizyjna.
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§ 19
Kadencja Władz Klubu twa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bądź jawnym w
zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 20
1.- Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd co roku
jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
2.- Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1/ uchwalenie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Klubu
oraz w sprawach majątkowych;
2/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3/ uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu;
4/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz;
5/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
6/ uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Klubu;
7/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub
zawieszenia w prawach członka;
8/ rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu.

§ 21
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1.- z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Klubu;
2.- z głosem doradczym – członkowie uczestnicy, wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 22
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej ½ liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim
terminie.
§ 23
1.- Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu.
2.- Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na skutek:
1/ uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów;
2/ wniosku Komisji Rewizyjnej;
3/ wniosku zgłoszonego przez co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych.
3.- Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od
zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
4.- O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia
członków co najmniej na 3 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§ 24
Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§ 25
1.- Zarząd składa się z 5 do 11 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2.- W składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby pełnoletnie.
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§ 26
Do kompetencji Zarządu należy:
1/ reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
2/ realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków;
3/ kierowanie całokształtem działalności Klubu;
4/ zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami walnego Zebrania
Członków;
5/ uchwalania planów działania i planów finansowych;
6/ zwoływanie Walnych Zebrań Członków;
7/ powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych i zatwierdzanie ich
regulaminów;
8/ przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu.

§ 27
W razie ustąpienia Komandora Klubu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo
wyboru ze swego grona nowego Komandora, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego
Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

§ 28
1.- W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień
obowiązujących w Klubie – Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Klubu.
2.- Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny
uchwalony przez Zarząd.
3.- W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
4.- Od decyzji Zarządu o ukaraniu, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w
terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

§ 29
1.- Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący
Walnego Zebrania Członków.
2.- Zarząd wybiera ze swego grona Komandora, 2 v-ce Komandorów, skarbnika i sekretarza, a
pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje.
3.- Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy
uchwalone przez Zarząd.
§ 30
1.- Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy
przewodniczącego oraz sekretarza przy czym członkowie Komisji:
a/ nie mogą być członkami Zarządu Klubu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b/ nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych
kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż okreslone w art.8 pkt 8 ustawy o wynagrodzeniu
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi;
2.- Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowogospodarczej działalności Klubu.
3.- komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej
działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla
Zarządu.
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4.- Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z
ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
5.- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma
prawo do udziału w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

§ 31
1.- W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje
prawo kooptacji.
2.- Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby
członków pochodzących z wyboru.
Rozdział 5
Majątek i fundusze Klubu.
§ 32
1.- Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2.- Na fundusz Klubu składają się:
1/ składki roczne członków Klubu;
2/ wpływy z zawodów organizowanych przez Klub;
3/ darowizny, dotacje i środki pochodzace z odpłatnej działalności statutowej.

§ 33
1.- Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane
jest współdziałanie dwóch osób: Komandora lub jednego z wice komandorów oraz skarbnika lub
głównego księgowego względnie osób przez nich upoważnionych.
2.- W sprawach innych niż majątkowe, oświadczenie woli składa Komandor lub osoba przez
niego upoważniona spośród członków Klubu.
3.- Władzom i organom Klubu zabrania się:
1/ udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego
członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają
w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2/ przekazywania majątku Klubu na rzecz swoich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to nastepuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
3/ wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
4/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe.
§ 34
Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w
obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania i wymaga zatwierdzenia przez
organ rejestracyjny.
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§ 35
1.- Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie
Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania
Członków.
2.- Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna określać przeznaczenie majątku Klubu.
3.- Po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator występuje do organu rejestracyjnego z
wnioskiem o skreślenie Klubu z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.
Na podstawie art.7 a ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust.4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze
fizycznej / Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm./ stowarzyszenie pod nazwą:
Chojnicki Klub Żeglarski z siedzibą w Charzykowach wpisano do ewidencji uczniowskich klubów
sportowych prowadzonej przez Starostę Powiatu w Chojnicach, w Wydziale Organizacyjno Prawnym i SprawObywatelskich pod nr 9.
Chojnice, dnia 15 czerwca 2004 r.

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu
SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO
dla podmiotu: CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI, CHARZYKOWY
dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej:
Numer pozycji rejestru (numer KRS)
Data dokonania wpisu
Numer wpisu w pozycji rejestru
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