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ROZDZIAŁ I. Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny.   

§ 1  
1. Polish Yacht Club Chicago w Chicago, zwany w dalszej części Statutu Klubem jest organizacją 

niedochodową zarejestrowaną w USA w stanie Illinois. 
2. Klub może używać nazwy skróconej: PYCC. 
3. Klub posiada osobowość prawną. 

§ 2  
1. Klub jest organizacją żeglarską, edukacyjno-informacyjną, rekreacyjną, sportową, niezależną, 

samorządową i demokratyczną o charakterze niedochodowym i opiera swoją działalność na pracy 
społecznej. 

§ 3  
1. Odznaką Klubu jest biały fok i czerwony grot z konturem orła, zilustrowany w Zalaczniku II. 
2. Flaga Klubu zawiera Odznakę Klubu i może być podnoszona:  

a) przez jednostkę flagową klubu,  
b) w miejscach imprez i zgromadzeń klubu,  
c) przed siedzibą klubu.  

3. Jednostki pływające użytkowane przez członków Klubu mają prawo podnosić Proporzec Klubu. 
4. Wszelka reprodukcja Logo/emblematu PYCC musi byc zatwierdzona przez Zarząd PYCC. 

§ 4  
1. Terenem działania Klubu jest obszar Stanów Zjedoczonych Ameryki Północnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem aglomeracji Chicago i jej bezpośrednich okolic. 
2. Klub może prowadzić działania poza granicami USA na terenie innych państw, z poszanowaniem 

tamtejszego prawa. 
3. Siedzibą władz Klubu jest aglomeracja Chicago. 

§ 5  
1. Klub może być członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego oraz innych organizacji o podobnym 

charakterze działania. 

ROZDZIAŁ II. Cele działania i sposoby ich realizacji. 

§ 6  
1. Cele działania Klubu: 

a) Skupianie ludzi uprawiających żeglarstwo i miłośników żeglarstwa. 
b) Uprawianie i rozwój żeglarstwa, turystyki na morzu i wodach śródlądowych. 
c) Popularyzacja żeglarstwa i dyscyplin pokrewnych. 
d) Pogłębiania i propagowanie wiedzy o żeglarstwie, w tym kształcenie i szkolenie żeglarzy.  
e) Kultywowanie i propagowanie dobrej praktyki morskiej. 
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§ 7  
1. Klub realizuje swoje cele miedzy innymi poprzez: 

a) organizowanie zebrań, imprez i spotkań dla członków Klubu i entuzjastów żeglarstwa, 
b) organizowanie szkoleń, rejsów i wypraw żeglarskich, 
c) organizowanie i uczestniczenie w organizowaniu wszelkiego rodzaju imprez i zawodów 
żeglarskich - regat i zlotów, 
d) wymiana wiedzy i wydawnictw o tematyce żeglarskiej,  
e) organizowanie szkoleń na stopnie żeglarskie, 
f) propagowanie etycznych i bezpiecznych zachowań wśród żeglarzy na lądzie i na wodzie, 
g) propagowanie żeglarstwa i działalności Klubu. 

ROZDZIAŁ III. Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

§ 8  
1. Członkowie Klubu dzielą się na: 

a) zwyczajnych, 
b) honorowych, 
c) założycieli. 

§ 9  
1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba pełnoletnia mająca ukończone 18 lat , posiadająca 

rekomendację dwóch dotychczasowych członków Klubu, która wyrazi gotowość uczestniczenia w 
realizacji celów Klubu, podpisze deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu. 
a) Członkostwo zwyczajne w Klubie na gruncie naszego prawa jest niestopniowalne. Można je 
mieć albo nie. 
b) Członkami Klubu są wszystkie osoby wyszczególnione w aplikacji członkowskiej, natomiast 
prawo do głosowania posiada tylko główny aplikant, tzn. jedna skladka – jedna osoba z prawem 
glosu. 

2. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo: 
a) wybierania i być wybierani do władz Klubu, 
b) składania wniosków władzom Klubu dotyczącym jego działalności. 

3. Członkowie zwyczajni Klubu są zobowiązani do: 
a) aktywnego udziału w realizacji zadań Klubu, 
b) stosowania się do postanowień statutu oraz wynikających z niego uchwał, regulaminów i 
zarządzeń władz Klubu, 
c) regularnego opłacania składek członkowskich, 
d) przestrzegania zasad współżycia społecznego, 
e) przestrzegania etyki i etykiety żeglarskiej. 

§ 10  
1. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna lub osoba prawna, szczególne zasłużona dla 

realizacji celów i zadań Klubu. 
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu. 
3. Członek honorowy Klubu będący osobą prawną jest reprezentowany przez swego upoważnionego 

przedstawiciela. 
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§ 11  
1. Członkiem Założycielem Klubu jest osoba, która była obecna na Zebraniu Założycielskim 20 

kwietnia 2012 i opłaciła składki klubowe w pierwszym roku działalności Klubu. 

§ 12  
1. Członkostwo Klubu ustaje przez: 

a) wystąpienie zgłoszone na piśmie, 
b) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Klubu z powodu: 

(i) działalności niezgodnej z celem i zadaniami Klubu, 
(ii) nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez 6 miesięcy, 
(iii) działania na szkodę klubu, podważanie autorytetu klubu, prowadzenia konkurencyjnej  
działalność w sąsiedztwie klubu. 

c) wykluczenie z Klubu uchwałą Zarządu Klubu w razie skazania prawomocnym wyrokiem 
sądowym na karę pozbawienia wolności, 
d) śmierć członka lub likwidację osoby prawnej będącej członkiem, 
e) rozwiązanie Klubu. 

2. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się w 
ciągu 14 dni od daty zawiadomienia do Walnego Zebrania Klubu, które rozstrzygnie sprawę 
ostatecznie. 

§ 13  
1. Członkowie Klubu są uprawnieni do podejmowania decyzji w sprawach Klubu poprzez głosowanie. 

Brak opłaconych składek powoduje zawieszenie powyższych uprawnień. 
2. Pełne prawa wyborcze posiada członek formalnie należący do Klubu przez okres minimum 6 

miesięcy od czasu zapłacenia pierwszej składki. 

§ 14  
1. Za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań członkowie 

Klubu mogą otrzymywać następujące wyróżnienia: 
a) list pochwalny 
b) nagrodę. 

§ 15  
1. Za uchybienia naruszające postanowienia statutu, regulaminów oraz zarządzeń władz Klubu mogą 

być nakładane na członków Klubu następujące kary: 
a) upomnienie pisemne, 
b) ostrzeżenie pisemne, 
c) czasowe zawieszenie w prawach członka Klubu, 
d) skreślenie z listy członków Klubu. 

§ 16  
1. Decyzję w sprawie wyróżnienia członka Klubu lub nałożenia kary podejmuje Zarząd Klubu na 

wniosek: 
a) Zarządu Klubu, 
b) Sądu Koleżeńskiego. 
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ROZDZIAŁ IV. Władze i Komisje Klubu 

§ 17  
1. Władzami klubu są: 

a) Walne Zebranie (alias ‘Walne Zgomadzenie Członków Klubu’ a.k.a. ‘Sejmik Żeglarski’) 
b) Komandor 
c) Zarząd  
d) Komisja Rewizyjna 
e) Sąd Koleżeński. 

2. Komisje Klubu nie sprawujące władzy wykonawczej: 
a) Komisja Wyborcza, 
b) Komisji Skrutacyjna, 
c) Komisja Statutowa 

§ 18  
1. Władze i Komisje Klubu wybierane są na Walnym Zebraniu na jedną  kadencję w drodze 

głosowania spośród członków Klubu posiadających prawo do głosowania. 
2. Kadencja władz trwa trzy lata, rozpoczyna i kończy ją Walne Zebranie. 
3. Ten sam członek Klubu może być ponownie wybrany i sprawować  to samo stanowisko we 

władzach Klubu przez dwie lub więcej kolejnych kadencji, czyli wolny wybór bez ograniczeń. 

§ 19  
1. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania, o ile szczegółowe przepisy Statutu nie stanowią inaczej. 
2. Gdy na posiedzeniu Zarządu, Sądu Koleżeńskiego lub Komisji Rewizyjnej podejmowane są Uchwały 

przy parzystej liczbie uprawnionych do głosowania, głosy Komandora lub Przewodniczących są 
głosami decydującymi.  

§ 20  
1. Funkcje we władzach Klubu nie mogą być wzajemnie łączone.  

§ 21  
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie, które posiada prawo ostatecznej decyzji we 

wszystkich decyzjach Klubu. Walne Zebranie może być Sprawozdawcze, Sprawozdawczo-
Wyborcze lub Nadzwyczajne. 

2. Walne Zebranie Sprawozdawcze odbywa się raz w roku. 
3. Walne Zebranie Wyborcze odbywa się co trzy lata. 
4. Walne Zebranie musi być zwołane w przeciągu pierwszych czterech mięsiecy danego roku. 
5. Walne Zebranie Nadzwyczajne może być zwołane w trybie nagłym na wniosek Komandora Klubu, 

Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Statutowej lub 1/5 części wszystkich członków Klubu - 
w celu rozpatrzenia i podjęcia decyzji w nagłej sprawie. 

6. Wyniki wyborów do władz klubu przeprowadzonych podczas Walnego Zebrania obowiązują do 
końca rozpoczętej kadencji. 

7. Czas i miejsce Walnego Zebrania ustala Zarząd Klubu, powiadamiając członków Klubu nie później 
niż na 30 dni przed terminem, podając jednocześnie do wiadomości członków program Walnego 
Zebrania. Komisja Wyborcza jest zobowiązana do potwierdzenia, że każdy członek został 
poinformowany w ogólnie przyjęty sposób. 
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8. Komandor Klubu (pierwszy V-ce Komandor, w przypadku nieobecności Komandora) otwiera Walne 
Zebrania, stwierdza obecność kworum i przeprowadza wybory Przewodniczącego Walnego 
Zebrania. 

9. Walne Zebranie jest prawomocne przy kworum minimum 50%+1 w pierwszym terminie i w 
kolejnym terminie ½ godz. później 30% +1 wszystkich członków Klubu. Obowiązuje zasada, że raz 
ustalone kworum obowiązuje do rozwiązania Walnego Zebrania. Walnym Zebraniom 
przewodniczy Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo przez Zebranie w 
głosowaniu jawnym, wymaganą ilością głosów 50% + 1. 

10. Na Walnym Zebraniu mają prawo głosować jedynie aktywni Członkowie Klubu. 
11. Wszystkie uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykła większością głosów (50%+1). 

Głosowanie jest tajne na wniosek minimum jednego członka Klubu i gdy wniosek jest poparty 
przez dwóch innych członków. W przypadku parzystej liczby ważnych głosów i podziale głosów 
50/50, należy przeprowadzić ponownie głosowanie. 

12. Do uprawnień i obowiązków Walnego Zebrania Sprawozdawczo/Wyborczego należą miedzy 
innymi: 
a) Wybieranie Przewodniczącego Walnego Zebrania. 
b) Wybieranie Komisji Skrutacyjnej. 
c) Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej. 
d) Udzielanie absolutorium ustępującemu Komandorowi i Zarządowi Klubu. 
e) Wybieranie Komandora Klubu, Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Komisji 
Statutowej. 
f) Zatwierdzenie lub rewizja długoterminowej strategii klubu lub jej uaktualnienie. Propozycje 
strategii działania i dyskusje przygotowuje Zarząd Klubu. 
g) Zatwierdzenia planu działania Klubu na następny rok. 
h) Uchwalenie zgłaszanych wniosków. 
i) Wprowadzenie zmian do Statutu Klubu. 
j) Nadawanie Członkostwa Honorowego Klubu. 
k) Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Klubu. 

13. Zebranie Sprawozdawcze ma za zadanie dopilnować realizacji planu, kontrolować budżet, 
podejmować kroki w sytuacjach wymagających podejmowania dodatkowych działań niezbędnych 
w realizacji wytyczonych celów. 

14. Do uprawnień i obowiązków Nadzwyczajnego Walnego Zebrania należy podejmowanie Decyzji w 
nagłych, kluczowych dla Klubu sprawach zgłaszanych w trybie przewidzianym w Paragrafie § 21, 
Punkt 5 niniejszego Statutu. 

15. Walne Zebranie może podejmować decyzje w innych sprawach leżących w sferze zainteresowań 
Klubu. 

16. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć:  
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni Klubu,  
b) z głosem doradczym - inni członkowie Klubu, członkowie organu nadzorującego oraz osoby 
zaproszone przez Zarząd. 

§ 22  
1. Najwyższą osobową władzą wykonawczą Klubu jest Komandor Klubu. 
2. Komandorem Klubu może zostać osoba będąca członkiem Klubu przez co najmniej ostatnie dwa 

lata, ze stałym pobytem w USA. 
3. Komandor Klubu wybierany jest przez Walne Zebranie na okres jednej kadencji. Wybory na 

Komandora Klubu przeprowadzane są w trybie przewidzianym w Regulamine Wyborów.  
4. Do uprawnień i obowiązków Komandora Klubu należą miedzy innymi: 
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a) Kierowanie całością działalności Klubu. 
b) Rekomendowanie Walnemu Zebraniu Członków Zarządu Klubu. 
c) Kierowanie i nadzór nad pracami Zarządu Klubu. 
d) Powoływanie Nadzwyczajnych Walnych Zebrań, Zebrań Zarządu i Zebrań Klubu. 
e) Zwoływanie nadzwyczajnych posiedzeń Komisji Rewizyjnej. 
f) Reprezentowanie Klubu na zewnątrz (lub oddelegowanie Członków Klubu do reprezentowania 
Klubu w konkretnej, indywidualnej sprawie). 
g) Podpisywanie wszystkich oficjalnych pism Klubu. 
h) Utrzymywanie ścisłego kontaktu ze Sponsorami Klubu i zabieganie o nowych sponsorów. 
i) Do szczególnych obowiązków Komandora Klubu należy odpowiedzialność za obroty finansowe 
Klubu. 

5. W wypadku nieobecności Komandora, wszystkie obowiązki i uprawnienia Komandora Klubu 
przejmuje pierwszy V-ce Komandor Klubu. 

§ 23  
1. Zarząd Klubu jest władzą wykonawczą Klubu. 
2. Zarząd Klubu składa się z minimum pięciu następujących Członków: 

a) Komandor Klubu. 
b) Pierwszy V-ce Komandor Klubu. 
c) Drugi V-ce Komandor 
d) Sekretarz Klubu. 
e) Skarbnik Klubu. 

3. Skład Zarządu może być rozszerzony o zwykłych członków Klubu w zależności od aktualnego stanu 
organizacyjnego i potrzeb w tym zakresie. 

4. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie w trybie przewidzianym w Regulamine 
Wyborów. 

5. Członkowie Zarządu wybierani są na okres jednej kadencji. 
6. W trakcie trwania kadencji Zarządu, brakujące stanowiska w Zarządzie uzupełniane są przez Zarząd 

Klubu w/g następującego procesu: 
a) Komandor Klubu zgłasza kandydaturę nowego Członka na brakujące stanowisko Zarządowi do 
zatwierdzenia. 
b) Zarząd glosuje nad kandydaturą jak w przypadku zwykłej uchwały Zarządu. 
c) Komandor Klubu ma obowiązek poinformowania Członków Klubu o fakcie i powodach 
zaistniałej zmiany na stanowisku Członka Zarządu na najbliższym formalnym Zebraniu Klubu. 

7. Do uprawnień i obowiązków Zarządu Klubu należy miedzy innymi: 
a) Odpowiedzialność za realizacje uchwał Walnego Zebrania i Zebrań Klubowych 
b) Opracowanie na Walne Zebranie rocznego sprawozdania z minionego roku i przygotowanie 
strategii i planu działania Klubu na rok następny. 
c) Podejmowanie decyzji w bieżących sprawach Klubu. Zatwierdzanie roboczych uchwal Zarządu 
dotyczących spraw, metod i środków niezbędnych do realizacji zarządzeń i wytycznych Walnego 
Zebrania. 
d) Odpowiedzialność za realizacje uchwał Zarządu. Zarząd Klubu ma obowiązek poinformowania 
wszystkich Członków Klubu o uchwałach Zarządu nie później niż na najbliższym formalnym 
Zebraniu Klubu (spotkaniu). 
e) Organizowanie i nadzór nad działalnością Klubu. 
f) Zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zebrań i Zebrań Klubu. 
g) Zwoływanie nadzwyczajnych posiedzeń Komisji Rewizyjnej. 
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h) Uzupełnianie brakujących stanowisk w Zarządzie Klubu, przeprowadzane w trybie 
przewidzianym  w Paragrafie §  23, Punkt 6 niniejszego Statutu. 
i) Składanie wniosków o nadanie Członkostwa Honorowego Klubu. 
j) Przyjmowanie nowych członków. 
k) Składanie wniosków o skreślenie Członka Klubu z listy Członków Klubu. 
l) Składanie wniosków o wprowadzenie zmian do Statutu Klubu. 
m) Organizowanie szkoleń żeglarskich i kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności 
żeglarskie członków Klubu. 
n) Organizowanie regat, rejsów i innych imprez żeglarskich. 
o) Organizowanie imprez przynoszących Klubowi fundusze, zgodnych z celami Klubu i wytycznymi 
Walnego Zebrania. 
p) Utrzymywanie ścisłych kontaktów ze Sponsorami Klubu. Zabieganie o nowych sponsorów. 
q) Organizowanie okolicznościowo-świątecznych Zebrań Klubu (np. Opłatek Wigilijny, Otwarcie i 
Zamkniecie Sezonu Żeglarskiego, Bankiet, itp.). 
r) Publikowanie w prasie i innych środkach masowego przekazu informacji propagujących 
działalność i osiągnięcia Klubu. 

8. Do uprawnień i obowiązków Sekretarza Klubu ustalonych przez Zarząd mogą należeć m.in: 
a) Przejęcie wszystkich obowiązków i uprawnień Komandora Klubu w wypadku nieobecności 
Komandora i V-ce Komandorów Klubu. 
b) Prowadzenie ewidewidencji Członków Klubu. 
c) Sporządzanie protokołów z Walnych Zebrań, Zebrań Zarządu i Zebrań Klubu i udostępnianie ich 
Członkom klubu pocztą elektroniczną lub w inny sposób przed najbliższym Zebraniem Klubu. 
Protokoły nie muszą być prowadzone przez Sekretarza, lecz moga być sporządzane przez 
wyznaczonego przez niego członka Klubu lub inną osobę. 
d) Prowadzenie korespondencji Klubu. 
e) Informowanie Członków Klubu (a także sympatyków i inne zainteresowane osoby) o Walnych 
Zebraniach, Zebraniach Zarządu i Zebraniach Klubu. 
f) Prowadzenie listy obecności na zebraniu. 
g) Zgłaszanie sprawozdania z listy członkowskiej Klubu na zebraniach Klubu. 

9. Do uprawnień i obowiązków Skarbnika Klubu ustalonych przez Zarząd mogą należeć m.in: 
a) Współodpowiedzialność za obroty finansowe Klubu. 
b) Prowadzenie aktualnych ksiąg finansowych Klubu 
c) Zbieranie wpłat wpisowego i składek Członkowskich, prowadzenie aktualnej ewidencji wpłat 
członkowskich 
d) Sporządzanie okresowych raportów finansowych dla potrzeb Zebrania Klubu 
e) Odpowiedzialność za coroczne finansowe rozliczenia Klubu. 

§ 24  
1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie na okres jednej kadencji. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Klubu. 
3. Komisja Rewizyjna składa się z minimum trzech (3) członków. 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

zastępcę i Sekretarza. 
5. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

a) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Klubu, ze 
szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem rzetelności, 
celowości, gospodarności oraz prawidłowości realizacji Uchwał Walnego Zebrania Klubu, 
b) składanie Zarządowi uwag o wykonaniu budżetu i wynikach prowadzonych kontroli 
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c) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku w 
sprawie absolutorium dla ustępujących władz Klubu 
d) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności Klubu. 

6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie. 

§ 25  
1. Sąd Koleżeński jest komórką powołaną do rozstrzygania wewnętrznych sporów i problemów w 

Klubie, zarówno pomiędzy indywidualnymi Członkami Klubu jak i problemów zaistniałych miedzy 
Członkiem Klubu a władzami, komisjami czy organami Klubu. 

2. Sąd Koleżeński składa się z Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego i dwóch (2) Członków Sądu. 
3. Decyduje o powołaniu bądz nie powołaniu Sądu Koleżeńskiego podejmuje Walne Zebranie w 

drodze jawnego głosowania. Sąd Koleżeński może być powołany w miarę potrzeby w późniejszym 
terminie.  

4. Cały skład Sądu Koleżeńskiego wybierany jest przez Walne Zebranie na okres jednej kadencji. 
Wybory do Sądu Koleżeńskiego przeprowadzane są w trybie przewidzianym w Regulamine 
Wyborów. 

5. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego nie może odwołać Członków Sądu. Przewodniczący Sądu 
może składać wniosek do Walnego Zebrania o odwołanie Członka Sądu Koleżeńskiego. 

6. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład Zarządu Klubu i innych organów Klubu. 
7. Wszelkie sprawy kierowane są do Sądu koleżeńskiego na piśmie. 
8. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywają się w miarę potrzeby, po wpłynięciu do Sądu wniosku o 

rozpatrzenie sprawy. Sąd Koleżeński przedstawia sprawozdanie z każdego posiedzenia na 
najbliższym zebraniu klubowym. 

9. Sąd Koleżeński powołany jest do orzekania i nakładania kar organizacyjnych w stosunku do 
członków Klubu w sprawach o: 
a) naruszenie Statutu, uchwał i regulaminów Klubu, 
b) niegodne zachowanie, 
c) narażenie dobrego imienia Klubu.  

10. Po uznaniu poważnego przewinienia Członka Klubu, Sąd Koleżeński może złożyć wniosek do 
Zarządu Klubu o upomnienie, naganę, zawieszenie lub skreślenie Członka z listy Członków Klubu. 

11. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi prawo odwołania do Walnego Zebrania 
w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia umotywowanego orzeczenia. 

12. Wniesienie odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia nie wstrzymuje wykonania kary. 

§ 26  
1. Komisja Wyborcza jest komórką Klubu wybieraną każdorazowo przez Zarząd Klubu, na czas 

trwania i dla potrzeb Walnego Zebrania. 
2. Komisja Wyborcza składa się z Przewodniczącego Komisji i jednego lub dwóch Członków. 
3. Skład Komisji Wyborczej wybierany jest przez Zarząd Klubu co najmniej na 7 dni przed Walnym 

Zebraniem. 
4. Do Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić Członkowie Klubu ubiegający się o kandydowanie do 

Zarządu i innych Komisji. 
5. Do uprawnień i obowiązków Komisji Wyborczej należą: 

a) Potwierdzenie listy obecności przedstawionej przez Sekretarza klubu i ustalenie kworum 
zebrania. 
b) Przeprowadzanie wyborów na Walnych Zebraniach. 
c) Potwierdzenie oddanych ważnych głosów. 
d) Zatwierdzanie ważności wyborów i ogłaszanie wyników wyborów. 
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e) Sporządzenie protokołu z wyborów Walnego Zebrania do dwóch tygodni po terminie Walnego 
Zebrania. 

§ 27  
1. Komisja Skrutacyjna jest wybierana przez Walne Zebranie na okres trwania Zebrania. 
2. Komisja Skrutacyjna składa się z Przewodniczącego i jednego lub dwóch Członków. 
3. Komisja Skrutacyjna liczy wszystkie głosy przekazane przez Komisję Wyborczą i ogłasza wyniki 

głosowania. 
4. Wyniki głosowania muszą być zaprotokółowane przez Komisję Skrutacyjną. 

§ 28  
1. Komisja Statutowa jest komórką Klubu koordynującą proces wprowadzania zmian do Statutu 

Klubu. 
2. Komisja Statutowa składa się z Przewodniczącego Komisji Statutowej i dwóch (lub czterech) 

Członków Komisji. 
3. Przewodniczący Komisji Statutowej i  dwóch Członków jest wybieranych przez Walne 

Zgromadzenie na okres jednej kadencji. Wybory na Przewodniczącego i Członkow Komisji 
Statutowej przeprowadzane są w trybie przewidzianym w Regulamine Wyborów. 

4. W razie potrzeby dodatkowi Członkowie Komisji Statutowej rekomendowani są Zarzadowi Klubu 
przez Przewodniczącego Komisji - do zatwierdzenia przez Zarząd. Dodatkowi Członkowie Komisji 
Statutowej zatwierdzani są na okres jednego roku. 

5. Przewodniczący Komisji Statutowej ma prawo do odwołania Członka Komisji za zgodą co najmniej 
2/3 Członków Komisji Statutowej, po zatwierdzeniu tej decyzji przez Sąd Koleżeński i Zarząd Klubu. 

6. W trakcie trwania kadencji Komisji Statutowej, wakująca pozycja w składzie Komisji uzupełniana 
jest przez pozostałych Członków Komisji Statutowej sposrod innych czlonkow Klubu. Nowy 
czlonek Komisji musi byc zatwierdzony przez Zarzad Klubu. Przewodniczący Komisji ma obowiązek 
poinformowania Członków Klubu o fakcie i powodach zaistniałej zmiany na najbliższym 
formalnym Zebraniu Klubu. 

7. Członkowie Komisji Statutowej mogą wchodzić w skład Zarządu Klubu i innych organów Klubu. 
8. Zebrania Komisji Statutowej zwołuje i całością prac Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. 
9. Posiedzenia Komisji Statutowej odbywają się w miarę potrzeby, po wpłynięciu do Komisji wniosku 

o wprowadzenie zmian do Statutu Klubu w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku. 
10. Do uprawnień i obowiązków Komisji Statutowej należą między innymi: 

a) Ustalenie poprawności złożenia wniosku o wprowadzenie zmiany do Statutu. 
b) Opracowanie propozycji zmian w Statucie, w korelacji z istniejącymi Artykułami i Paragrafami 
aktualnego Statutu. 
c) Opracowanie komentarza opisującego wpływ proponowanej zmiany na istniejący Statut Klubu. 
d) Rozesłanie do wszystkich zwyczajnych Członków Klubu opracowanej propozycji zmiany w 
Statucie i komentarza, do zaopiniowania i wprowadzenia przez Członków Klubu indywidualnych 
uwag i poprawek do proponowanej zmiany Statutu. Członkowie Klubu będą mieli dany czas przez 
Przewodniczącego Komisji nie krótszy niż 14 dni i nie dluższy niż 6 tygodni do odesłania Komisji 
Statutowej swoich uwag. 
e) Opracowanie końcowej propozycji zmian w Statucie. 
f) Rozesłanie do wszystkich zwyczajnych Członków Klubu opracowanej końcowej propozycji 
zmiany w Statucie i komentarza, do zapoznania się przez wszystkich Członków Klubu, w terminie 
nie krótszym niż na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
g) Przeprowadzenie, przez Przewodniczącego Komisji Statutowej, końcowej dyskusji na forum 
Walnego Zgromadzenia, dotyczącej proponowanych zmian w Statucie Klubu. 
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h) Koordynowanie głosowania dotyczącego wprowadzenia zmian w Statucie (głosowanie 
przeprowadza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia). 
i) Po przegłosowaniu, wprowadzenie do Statutu końcowych zmian i poprawek. 
j) Sporządzenie i przedstawienie na corocznym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rocznego 
sprawozdania z działalności Komisji. 

ROZDZIAŁ V. Regulamin wyborów. 

§ 29  
1. Wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Statutowej oraz Sądu Koleżeńskiego odbywają się 

co trzy lata podczas prawomocnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. 
2. Kadencja wybieranych organów Klubu trzy lata. 
3. Na każdym Walnym Zgromadzeniu, w czasie którego przeprowadzane są wybory do Władz Klubu, 

zatwierdzana jest najpierw Komisja Wyborcza i wybierana Komisja Skrutacyjna. 
4. Każdy z kandydatów do organów Klubu musi osobiście wyrazić zgodę na kandydowanie w czasie 

Walnego Zgromadzenia. 

§ 30  
1. Wybory do każdego organu Klubu przeprowadzane są w nastepujacy sposób: 

a) Wybierany jest najpierw przewodniczący organu Klubu (Komandor w przypadku Zarządu, 
przewodniczący w przypadku Komisji), a następnie wybierani są  pozostali członkowie danego 
organu Klubu. 
b) Dopuszcza się alternatywny sposób wyborów, polegający na wyborze całego składu danego 
organu Klubu, a następnie spośród wybranych członków wybiera sie przewodniczącego. 
c) Decyzję o przyjętym sposobie wyborów  podejmuje Walne Zebranie poprzez jawne głosowanie. 
d) Komisja Wyborcza przeprowadza głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami. 
e) Wyniki wyborów ogłaszane są przez Komisję Wyborczą bezpośrednio po zakończeniu obliczania 
głosów. 
f) Głosowania na kandydatów do Zarządu i pozostałych Władz Klubu są tajne na wniosek 
przynajmniej 3 osób. 

2. Sekretarz Klubu ma obowiązek poinformowania Członków Klubu nieobecnych na Walnym 
Zgromadzeniu o wynikach wyborów. 

§ 31  
1. Sposób organizowania kampani wyborczej, przeprowadzania wyborów, oraz warunki ich ważności 

są zawarte w Załączniku I pt. ‘Regulamin Wyborów – Kandydaci i przepisy wykonawcze’. 

ROZDZIAŁ VI. Działalność finansowa 

§ 32  
1. Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. 

§ 33  
1. Na fundusze Klubu składają się:  

a) wpisowe i składki członkowskie,  
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b) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,  
c) dochody z działalności gospodarczej,  
d) darowizny, zapisy, dotacje i inne świadczenia. 

§ 34  
1. Wysokość wpisowego i składek określa Zarząd.  
2. Częstotliwość opłaty i wysokość składek ustala Zarząd. 
3. Składki członkowskie za bieżący rok członkowstwa należy zapłacic do dnia 31 marca, a rok 

członkowstwa liczy sie od 1 stycznia do 31 grudnia. 

§ 35  
1. W ramach obowiązujących przepisów Klub może prowadzić działalność gospodarczą dla uzyskania 

funduszy pozwalających prowadzić działalność statutową. 
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez powołane do tego celu Zespoły Działalności 

Gospodarczej. 
3. Cele, zadania, strukturę organizacyjną i zasady pracy Zespołu Działalności Gospodarczej uchwala 

Zarząd Klubu. 

§ 36  
1. Wszystkie środki finansowe organizacji są przeznaczane na realizację celów statutowych. 
2. Pomoc finansowa dla członków Klubu, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, 

materialnej czy zdrowotnej, może być udzielona tylko z funduszy zgromadzonych wyłącznie na ten 
cel, a nie ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Klubu. 

§ 37  
1. Ewidencję finansową Klubu prowadzi Skarbnik Klubu. 
2. Za obroty finansowe Klubu odpowiada Komandor Klubu. Osobami współodpowiedzialnymi jest 

Skarbnik Klubu oraz dwóch V-ce Komandorów Klubu. 
3. Każdy czek Klubu musi być podpisany przez jedną z upoważnionych osób. 

ROZDZIAŁ VII. Sposób reprezentowania Klubu 

§ 38  
1. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Klubu oraz do udzielania pełnomocnictw 

wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu w osobach: Komandora lub V-
ce Komandora z innym członkiem Zarządu. 

ROZDZIAŁ VIII. Zasady wprowadzania zmian w Statucie. 

§ 39  
1. Wnioski o wprowadzenie zmian do Statutu Klubu mogą być zgłaszane przez następujące władze i 

organy Klubu: 
a) Walne Zebranie. 
b) Komandora Klubu. 
c) Zarząd Klubu. 
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d) Minimum 1/3 części wszystkich Członków Klubu i zgłoszone na comiesięcznym Zebraniu Klubu. 
2. Komisja Statutowa jest komórką Klubu koordynująca proces wprowadzania zmian do Statutu 

Klubu. 
3. Propozycja zmian w Statucie powinna być rozesłana przez Przewodniczący Komisji do wszystkich 

Członków Klubu w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą Walnego Zebrania rozpatrującego 
proponowane zmiany w Statucie. 

4. Po uzgodnieniu i opracowaniu końcowej propozycji zmian w Statucie, Przewodniczący Komisji 
Statutowej przedstawia proponowane zmiany pod dyskusję i głosowanie na forum Walnego 
Zebrania.  

5. Uchwały w sprawie zatwierdzenia lub zmiany Statutu Klubu podejmuje Walne Zebranie 
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

6. Zmieniony Statut jest ważny po pozytywnym przegłosowaniu przez Walne Zebranie i wchodzi w 
życie po 7 dniach od daty głosowania. 

ROZDZIAŁ IX. Sposób rozwiązania się Klubu 

§ 40  
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie większością 3/4 głosów przy 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
2. W razie podjęcia prawomocnej uchwały o rozwiązaniu się Klubu, likwidatorami Klubu są 

członkowie jego Zarządu. 
3. Majątek zlikwidowanego Klubu przeznacza się na cele określone w Uchwale Walnego Zebrania o 

likwidacji Klubu. 

ROZDZIAŁ X. Postanowienia końcowe. 

§ 41  
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy Prawa o 

Stowarzyszeniach oraz inne przepisy obowiązujace na ternie działania Klubu. 
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Załącznik I 

Regulamin Wyborów – Kandydaci i przepisy wykonawcze.   

Listy Kandydatow. 
1. Wszyscy uprawnienini Członkowie Klubu mają prawo kandydować do Władz i Komisji Klubu bez 

ograniczeń. 

2. Aby zostać dopisanym do listy kandydatów na wybrane stanowiska wystarczy dostarczyć do Komisji 
Wyborczej swoją kandydaturę na piśmie (lub w formie elektronicznej), popartą i potwierdzoną przez co 
najmniej jednego prawomocnego Członka Klubu na conajmniej 2 dni przed terminem wyborów. 

3. Swoją kandydaturę można przedstawić w jakiejkolwiek czytelnej formie. Dla przykładu można wysłać 

taki email do Komisji Wyborczej: Ja, (imię nazwisko) kandyduje do Zarządu. Popiera mnie (imię nazwisko). 

Natomiast inny członek Klubu, Jan Kowalski zgłasza swoją kandydaturę do trzech list wyborczych: na 

Komandora, do Zarządu lub do Sądu Koleżeńskiego, i te swoje kandydatury podaje w tabelce jak poniżej, 

gdzie jego kandydatura jest poparta przez dwóch innych członków Klubu. 

 

Funkcja Kandyduje 
(Tak/Nie) 

Kandydat 
Imie i Nazwisko  
Podpis 

Referent 
Imie i Nazwisko 

Podpis Referenta 

Komandor Tak Jan Kowalski 
 

   Jan Kowalski 

1. Jim Novak Jim Novak 
Członek Zarządu Tak 2. Marek Sailor Marek Sailer 

Sąd Koleżeński Tak 3.  

Komisja Rewizyjna Nie 4  

Komisja Statutowa Nie 5  

    

Każde zgłoszenie podlega werifikacji i po jej uzyskaniu kandydat jest dodany do odpowiedniej Listy 

Kandydatów. 

 
 
Wybory. 
 

1. Wybory przeprowadzane są co trzy lata na Walnym Zebraniu Klubu. 

2. Wybory mogą być przeprowadzane w obecności co najmniej 50 % plus 1 członków posiadających pełne prawa 

wyborcze.  Przy braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania,  ustępujący Zarząd ma prawo 

ogłosić drugi termin Walnego Zebrania, podczas którego można odstąpić od wymaganego quorum, jednakże w 

terminie nie krótszym od 1/2 godziny od czasu pierwszego Walnego Zgromadzenia. 

3. Pełne prawa wyborcze posiada członek należący do Klubu przez okres minimum 6 miesięcy od czasu 

zapłacenia pierwszej składki. Brak opłaconych składek powoduje zawieszenie powyższych uprawnień. 

4. Wybory są bezpośrednie, równe oraz mogą być tajne na wniosek trzech członków Klubu. 

5. Głosowanie w sprawach proceduralnych jest jawne. 

6. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza wyłoniona przez ustępujący Zarząd Klubu na co najmniej 7 dni przed 

Walnym Zebraniem. Komisja Wyborcza musi być zatwierdzona na początku Walnego Zebrania poprzez 

głosowanie, a jej członkowie nie mogą kandydować w wyborach. 

7. Komisja Skrutacyjna wyłoniona przez Walne Zebranie na drodze głosowania liczy wszystkie głosy przekazane 

przez Komisję Wyborczą i podaje wyniki głosowania. 
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8. Komisja Wyborcza przeprowadza głosowanie na listy kandydatów według następującej kolejności: 

8.1. na Komandora Klubu 

8.2. do Zarząd Klubu (4-6 członków). Skład Zarządu Klubu ustala się poprzez dokonywanie wyboru kolejnych 

członków Zarządu na poszczególne funkcje w Zarządzie: 

8.2.1. na Pierwszego Vice-Komandora 

8.2.2. na Drugiego Vice-Komandora 

8.2.3. na Sekretarza Klubu 

8.2.4. na Skarbnika Klubu 

8.2.5. na dodatkowych członków Zarządu według aktualnych potrzeb. Decyzję w tej sprawie podejmuje 

Walne Zgromadzenie. 

8.3. do Komisji Rewizyjnej (trzech członków), 

8.4. do Komisji Statutowej (3-5 członków) 

8.5. do Sądu Koleżeńskiego (trzech członków). Sąd Koleżeński można wybrać w terminie późniejszym, kiedy 

zajdzie taka potrzeba. Decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie.  

9. Ilość kandydatów na liście jest nieograniczona. 

10. Zgłoszenie kandydatury musi być poparte przynajmniej przez jednego członka Klubu. 

11. Kandydat musi być obecny na Walnym Zebraniu, może zaprezentować swoją kandydaturę przed wyborami, 

musi wyrazić zgodę na kandydowanie, lub w uzasadnionych przypadkach losowych jest nieobecny ale 

przedstawił pisemną zgodę. 

12. Głosowanie może być przeprowadzane na wszystkie listy oddzielnie lub łącznie. Decyzję w tej sprawie 

podejmuje Walne Zgromadzenie. 

13. Kartki wyborcze z listami kandydatów do poszczególnych organów Klubu powinny być ostęmplowane lub 

oznaczone tak, aby Komisja Wyborcza oraz Komisja Skrutacyjna mogły łatwo stwierdzić ich autentyczność. 

14. Komandorem Klubu zostaje kandydat, członek Klubu przez okres minimum jednej kadencji do dnia wyborów, 

który otrzymał 50 % + 1 oddanych ważnych głosów. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie spełnił tego 

minimum, przeprowadza się wybory dodatkowe pomiędzy kandydatami, którzy uzyskali najwiekszą ilość 

głosów. Komandorem zostaje osoba, która w kolejnej turze wyborów uzyskała wiekszą ilość głosów. 

15. Po wyborze Komandora, Walne Zebranie dokonuje wyboru kolejnych członków Zarządu na poszczególne 

funkcje w Zarządzie. 

16. Do Komisji Rewizyjnej wchodzą trzej kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Przewodniczącym 

zostaje osoba, która uzyskała największą ilość głosów. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby 

sprawujące funkcje w innych wybieralnych organach Klubu. 
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17. Do Sądu Koleżeńskiego wchodzą trzej kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. Przewodniczącym 

zostaje osoba, która uzyskała największą ilość głosów. W skład Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić osoby 

sprawujące funkcje w innych wybieralnych organach Klubu. 

18. Do Komisji Statutowej wchodzą kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Przewodniczącym zostaje 

osoba, która uzyskała największą ilość głosów. W skład Komisji Statutowej mogą wchodzić osoby sprawujące 

funkcje w innych wybieralnych organach Klubu. 

19. Komisja Wyborcza otrzymuje wszystkie głosy oddane w kolejnych głosowaniach i po ustaleniu ważności 

każdego głosu, wszystkie oddane głosy przekazuje do Komisji Skrutacyjnej.  

20. Komisja Skrutacyjna liczy wszystkie głosy przekazane przez Komisję Wyborczą i podaje wyniki każdego 

głosowania bezpośrednio po zakończeniu obliczania głosów. 

21. Komisja Wyborcza zatwierdza ważność wyborów i ogłasza oficjalne wyniki wyborów bezpośrednio po 

zakończeniu każdego głosowania. 

22. Dokumentację wyborczą przechowuje się w aktach Klubu przez co najmniej dwie kadencje. 
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Załącznik II 

 Logo Klubu. 

 


