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STATUT 

YACHT KLUBU POLSKI BIELSKO 

 
 
 

Rozdział I 
 

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 
 

§ 1. 
Stowarzyszenie nosi nazwę „YACHT KLUB POLSKI BIELSKO”, w skrócie YKPB, zwane jest 
w dalszej części statutu „Klubem” i prowadzi działalność pożytku publicznego zgodną z niniejszym 
statutem na rzecz ogółu społeczności. 
 

§ 2. 
Siedzibą Klubu jest Bielsko-Biała. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska 
z możliwością organizowania rejsów i imprez w Kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.  
 

§ 3. 
Klub posiada osobowość prawną i działa zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. 
U. nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami), z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r.– prawo o 
stowarzyszeniach (Dz. U. nr 79 z 2001 r. poz. 855 z późniejszymi zmianami), ustawą z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873) z późniejszymi 
zmianami oraz niniejszym statutem. 
 

§ 4. 
Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji żeglarskich. 
 

§ 5. 
1. Klub używa pieczęci z napisem „Yacht Klub Polski Bielsko” z dwoma kotwicami 

skrzyżowanymi na konturze tarczy umieszczonej pośrodku pieczęci. 
2. Godłem YKPB jest tarcza biała z krzyżem czerwonym umieszczonym skośnie i obwódką 

niebieską w otoku wieńca złotego i skrzyżowanych dwóch kotwic. 
 

§ 6. 
1. Klub używa bandery, proporca i godła Yacht Klubu Polski.  

Banderą YKP jest flaga biało-czerwona z wycięciem trójkątnym na brzegu przeciwległym 
do drzewca, godłem państwowym na środku pasa białego oraz krzyżem czerwonym 
umieszczonym ukośnie z obwódką niebieską na białym pasie koło drzewca. Proporcem 
YKP jest flaga biała, trójkątna z ukośnym krzyżem czerwonym i obwódką niebieską.  

Jachty i łodzie klubowe pływają pod banderą YKP i proporcem Klubu, zarówno w kraju, 
jak i za granicą. 

2. Klub może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących w tym zakresie 
przepisów. 

 
§ 7. 

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. 
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Rozdział II 
 

Cele i środki działania 
 

§ 8. 
Celem Klubu jest: 

1. Uprawianie i rozwój żeglarstwa amatorskiego, turystyki na morzu i wodach śródlądowych 
oraz żeglarstwa motorowodnego, narciarstwa wodnego i nurkowania swobodnego. 

2. Kultywowanie oraz udostępnienie w ramach swojej działalności wartościowych tradycji 
dorobku amatorskiego żeglarstwa. 

3. Wychowanie członków Klubu, a zwłaszcza młodzieży w duchu patriotyzmu, poprzez 
zaznajomienie jej z chlubnymi tradycjami morskimi kraju, szerzenie wśród członków zasad 
szlachetnej rywalizacji sportowej, oraz przyjaźni ze sportowcami innych krajów. 

4. Propagowanie żeglarstwa amatorskiego, krzewienie wiedzy żeglarskiej. 
 

§ 9. 
1. Klub realizuje swoje cele poprzez: 

1. Prowadzenie kursów szkoleniowych i wykładów w ramach obowiązujących w tym zakresie 
przepisów oraz ćwiczeń praktycznych z dziedziny wszystkich działów wiedzy żeglarskiej. 

2. Organizowanie imprez, regat i obozów żeglarskich, jak również branie udziału w regatach, 
w konkursach krajowych i zagranicznych. 

3. Prowadzenie ośrodków i akcji turystycznych, wypoczynkowych oraz innych form życia 
towarzyskiego, kulturalnego. 

4. Zakładanie i utrzymywanie portów jachtowych, tawern, lokali klubowych bibliotek 
i czytelni. 

5. Prowadzenie warsztatów szkutniczych, stoczni jachtowych, dla budowy i naprawy sprzętu 
żeglarskiego na użytek Klubu, członków Klubu, innych organizacji żeglarskich i osób 
będących członkami PZŻ. 

6. Udzielanie pomocy członkom Klubu w nabywaniu, wynajmowaniu i naprawie sprzętu 
sportowego oraz w budownictwie szkutniczym. 

7. Inspirowanie organizowania imprez, dla realizacji celów Klubu w ramach współpracy 
z innymi instytucjami na terenie innych województw. 

2. Wymieniona wyżej działalność statutowa Klubu może być prowadzona w formie odpłatnej lub 
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Dochód z działalności odpłatnej służy wyłącznie 
realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.” 

 
Rozdział III 

 

Członkowie ich prawa i obowiązki 
 

§ 10. 
Członkowie Klubu dzielą się na: 

1. Zwyczajnych, 
2. Juniorów, 
3. Wspierających i zbiorowych, 
4. Honorowych, 

 

§ 11. 
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba pełnoletnia o nienagannej przeszłości 

i wyrażająca gotowość uczestniczenia w realizacji celów Klubu, która zostanie przyjęta 
przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji. 

2. Członkowie zwyczajni mają prawo: 
1) uczestniczyć w rejsach, regatach, konkursach, wycieczkach oraz innych imprezach 

organizowanych przez Klub. 
2) Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Klubu. 
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3) Wybierać i być wybieranym do władz Klubu. 
4) Korzystać z zachowania odpowiednich przepisów, ze wszystkich urządzeń i uprawnień 

jakie posiada lub nadaje Klub. 
3. Członkowie zwyczajni są obowiązani: 

1) stosować się do postanowień niniejszego statutu oraz wydanych na jego podstawie 
regulaminów i uchwał władz Klubu. 

2) Dbać o dobre imię Klubu i honor bandery Yacht Klubu Polski, a w szczególności 
przestrzegać etyki, dyscypliny i zwyczajów żeglarstwa amatorskiego. 

3) Brać aktywny udział w działalności Klubu oraz troszczyć się o jego rozwój i ochronę 
mienia Klubu. 

4) Regularnie opłacać składki członkowskiego w wysokości uchwalonej przez Walne 
Zgromadzenie. 

 
§ 12. 

1. Juniorem może być każda osoba niepełnoletnia. 
2. Juniorzy są przyjmowani przez Zarząd Klubu, na podstawie złożonej deklaracji i po 

uzyskaniu zgody opiekunów prawnych. 
3. Juniorami mogą być małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność 

do czynności prawnych; przysługuje im czynne i bierne prawo wyborcze z tym, że w 
składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności 
prawnych. 

4. Małoletni w wieku poniżej 16 lat mogą należeć do Klubu za zgodą przedstawicieli 
ustawowych bez prawa udziału w  głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Członków oraz 
bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz. 

 
§ 13. 

Członkostwo ustaje w przypadku: 
1. Dobrowolnego wystąpienia z Klubu, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu, 

po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich. 
2. Wykreślenia przez Zarząd wskutek zalegania z opłatą składek członkowskich, przez okres 

dłuższy niż 6 m-cy, pomimo pisemnego upomnienia, lub nieuczestniczenia w działalności 
Klubu przez okres 1 roku. 

3. Wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego. 
 

§ 14. 
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która zadeklaruje poparcie finansowe 

na rzecz Klubu i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd. 
2. Członkiem zbiorowym może być osoba prawna lub inna organizacja mająca na celu 

uprawianie żeglarstwa, która zadeklaruje pomoc w działalności Klubu i zostanie przyjęta na 
podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd. 

3. Członek wspierający i zbiorowy działa w Klubie za pośrednictwem swojego 
przedstawiciela. 

4. Członek wspierający i zbiorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego 
za wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym 
Zgromadzeniu. 

5. Członkowie wspierający i zbiorowi są zobowiązani: 
1) regularnie opłacać składki członkowskie, 
2) okazywać pomoc w rozwoju Klubu. 

 
§ 15. 

Członkostwo członka wspierającego i zbiorowego ustaje na skutek: 
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu. 
2. Skreślenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu nie wywiązania się z przyjętych 

zobowiązań na rzecz Klubu. 
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§ 16. 
Członkiem honorowym może być osoba pełnoletnia, która położyła szczególne zasługi na rzecz 
Klubu, lub rozwoju żeglarstwa. 

1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie. 
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony 

jest od obowiązku płacenia składek członkowskich. 
3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Klubu. 

 
Rozdział IV 

 

Władze Klubu 
 

§ 17. 
1. Władzami Klubu są: 

1) Walne Zgromadzenie Członków, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna, 
4) Sąd Koleżeński. 

2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, lub tajnym 
w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w tym przedmiocie z tym, 
że wybór Komandora dokonywany jest w wyborach bezpośrednich i tajnych. 

3. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo, z wyjątkiem jednej osoby, która może 
pełnić funkcje etatowe związane z działalnością statutową Klubu. 

4. Uchwały władz Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności 
co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w tym przewodniczącego lub jego 
zastępcy. 

 

§ 18. 
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie członków, zwoływane przez Zarząd. 
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

 
§ 19. 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
1) Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Klubu. 
2) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu, Komisji 

Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego. 
3) Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji 

Rewizyjnej. 
4) Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 
5) Zatwierdzania regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 
6) Uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego. 
7) Nadawanie członkostwa honorowego. 
8) Uchwalanie zmian do statutu Klubu i rozwiązania Klubu. 

2. Walne Zgromadzenie Członków władne jest do podejmowania uchwały w pierwszym 
terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w drugim 
terminie bez względu na ilość obecnych. 
Dla ważności uchwały wystarczająca jest zwykła większość głosów. 
 

§ 20. 

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym: 
1. juniorzy, 
2. członkowie wspierający i zbiorowi, 
3. osoby zaproszone przez Zarząd Klubu. 
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§ 21. 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Klubu co rok. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenia są zwoływane osobnym zawiadomieniem wysyłanym 

co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia i zawierającym miejsce, godzinę 
otwarcia, porządek dzienny obrad Zgromadzenia. 

 
§ 22. 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia są zwoływane przez Zarząd Klubu: 
1) na podstawie uchwały Zarządu, 
2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych i honorowych, 

2. Zarząd Klubu jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu sześciu 
tygodni od daty otrzymania wniosku. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

 

Zarząd 
 

§ 23. 
1. Zarząd Klubu składa się od 5-12 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków 

w tym: Komandora 1-3 V-ce Komandorów, Sekretarza i Skarbnika. 
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej 

kompetencji Walnego Zgromadzenia /§19/, a w szczególności: 
1) Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
2) Realizowanie zadań YKPB, nadzór nad wykonaniem uchwał Walnego Zgromadzenia, 
3) Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z ustalonym budżetem 

i wytycznymi Walnego Zgromadzenia. 
4) Przygotowanie planów, budżetów oraz sprawozdań z działalności Klubu. 
5) Powoływanie Prezydium Zarządu. 
6) Powoływanie sekcji i komisji oraz nadzorowanie ich działalności. 
7) Zaproszenie na posiedzenia Zarządu przewodniczących sekcji. 
8) Angażowanie i zwalnianie płatnych pracowników Klubu. 
9) Powoływanie rady seniorów i jej członków, stosownie do regulaminu uchwalonego 

przez Zarząd. 
10) Uchwalanie regulaminów sekcji i komisji. 

3. Zarząd Klubu konstytuuje się na posiedzeniu najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty 
wyboru Zarządu. 

4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków w tym Komandora, lub V-ce Komandora. 

W wypadku równowagi głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. 

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej jak raz na trzy 
miesiące. 

 

§ 24. 
Zarządowi Klubu przysługuje prawo kooptacji w ilości nie przekraczającej 1/3 ilości członków 
Zarządu Klubu pochodzących z wyboru. 
 

§ 25. 
Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. 
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Komisja Rewizyjna 

 

§ 26. 
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków, w tym przewodniczącego. 
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu, a nadto osoba: 

• pozostająca z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, 
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 

• skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 
§ 27. 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności finansowej, 
2) występowanie do Zarządu Klubu z wnioskiem wynikającym z ustaleń kontroli oraz 
żądanie wyjaśnień, 

3) udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu. 
4) Kontrola opłacania składek członkowskich. 
5) Sporządzenie sprawozdania ze swej działalności i przedkładanie go Walnemu 

Zgromadzeniu. 
6) Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosku o absolutorium, dla ustępującego 

Zarządu. 
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej Klubu zapadają zwykłą większością głosów. 
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne 

Zgromadzenie. 
 

Sąd Koleżeński 
 

§ 28. 
Sąd Koleżeński składa się z 3 – 5 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego. 
 

§ 29. 
Sąd Koleżeński jest władzą Klubu powołaną do: 

1. rozstrzygania sporów o charakterze niesportowym, powstałych między członkami w obrębie 
Klubu. 

2. Rozpatrywanie wykroczeń dyscyplinarnych członków Klubu, a w szczególności czynów 
naruszających etykę i zwyczaje żeglarstwa amatorskiego. 

3. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego Członek Klubu ma prawo odwołać się do Walnego 
Zgromadzenia. 

 
§ 30. 

Szczegółową organizację, zakres działania oraz tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa odrębny 
regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie. 
 

§ 31. 
Zabrania się: 
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie 
organów oraz pracownicy 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 związani z tytułu przysposobienia, opieki lub 
kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

2) przekazywania majątku Klubu na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników 
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności 
jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 
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3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu, 

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich (osoby bliskie) na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe, 

 
Rozdział V 

 

Majątek i fundusze 
 

§ 32. 
Majątek Klubu stanowią ruchomości i nieruchomości oraz fundusze. 
 

§ 33. 
Na fundusze Klubu składają się: 

1. wpisowe i składki członkowskie, 
2. wpływy z ruchomości i nieruchomości będących w użytkowaniu Klubu, 
3. dotacje, subwencje i darowizny, 
4. dochody z działalności gospodarczej. 
5. dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego. 

 
§ 34. 

Dla ważności oświadczeń woli wymagany jest podpis jednoosobowo Komandora Klubu, lub V-ce 
Komandora i Skarbnika bądź Sekretarza Zarządu Klubu, z tym, że: 

1. dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagany jest podpis 
jednoosobowo Komandora lub łącznie podpisy V-ce Komandora i Skarbnika Klubu, 

2. dla ważności pism i dokumentów innych niż finansowe wymagany jest podpis 
jednoosobowo Komandora lub łącznie podpisy V-ce Komandora i Sekretarza Klubu. 

 
§ 35. 

Członkowie organu kontroli mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot 
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni 

 
Rozdział VI 

 

Działalność gospodarcza 
 

§ 36. 
Zarząd Klubu na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia może powołać do życia Zakład 
Działalności Gospodarczej. 
 

§ 37. 
Celem prowadzenia działalności gospodarczej jest zapewnienie rozwoju bazy materialnej i zaplecza 
Klubu oraz wypracowania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej. 
 

§ 38. 
Zarząd Klubu określa: 

1. Nazwę i tryb powołania zakładu, 
2. Strukturę organizacyjną zakładu, 
3. Zakres działania i rozwój robót, 
4. Podział zysku. 
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§ 39. 

Zarząd Klubu powołuje kierownictwo zakładu w osobach: 
1. Kierownika – dyrektora zakładu, 
2. Głównego Księgowego zakładu. 

 
§ 40. 

Zarząd Klubu zatwierdza regulaminy wewnętrzne zakładu oraz zakres obowiązków kierownika 
zakładu. 
 

§ 41. 
Zarząd Klubu może przekazać kierownictwu zakładu całkowite, lub częściowe uprawnienia 
wynikające z § 34. Zakres tych uprawnień określają Regulamin Zarządu i Regulamin Wewnętrzny 
Zakładu. 

 
Rozdział VII 

 

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu  
 

§ 42. 
Zmiany Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków i mogą być dokonane 
w drodze Uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej kwalifikowaną większością głosów 2/3 
obecnych i uprawnionych do głosowania. 
 

§ 43. 
1. Uchwałę o likwidacji Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków upoważnionych do głosowania. 
2. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku Klubu 

kwalifikowaną większością głosów 2/3 obecnych uprawnionych do głosowania. 

 
Rozdział VIII 

 

Sprawozdawczość 
 

§ 44. 
Klub sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem 
przepisów odrębnych, oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający 
zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty. Klub sporządza i ogłasza 
roczne sprawozdanie finansowe również wówczas gdy obowiązek ten nie wynika z przepisów 
o rachunkowości, sprawozdania te przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia 
społecznego. 

 
 
 
 
Bielsko-Biała, dnia 28.06.2011 r. 


