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Rozdział I
Nazwa, teren działalności, siedziba władz i charakter prawny
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę "Yacht Klub Polski - Białystok" i jest zwane w dalszej części statutu "Klubem".
§ 2.
Terenem działalności Klubu jest woj. podlaskie, a siedzibą Klubu jest miasto Białystok.
§ 3.
Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym działającym na podstawie obowiązującego prawa o
stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
§ 4.
Klub może być członkiem krajowych stowarzyszeń i organizacji żeglarskich.
§ 5.
1. Klub używa pieczęci z napisem "Yacht Klub Polski - Białystok" oraz dwoma kotwicami skrzyżowanymi na
konturze tarczy umieszczonej pośrodku pieczęci.
2. Godłem YKP - Białystok jest tarcza biała z krzyżem czerwonym umieszczonym skośnie i obwódką niebieską
w otoku wieńca złotego i skrzyżowanych dwóch kotwic.
3. Klub używa bandery, proporca i godła Yacht Klub Polski. Banderą Klubu 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. Proporzec
Klubu jest flagą białą trójkątną z ukośnym krzyżem czerwonym z obwódką niebieską.
Statki i łodzie klubowe pływają pod banderą i proporcem Klubu zarówno w kraju, jak i poza granicami.
4. Klub może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
§ 6.
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Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II

Cele i środki działania.
§ 7.
Celem Klubu jest:
- uprawianie i rozwój żeglarstwa amatorskiego, żeglarstwa lądowego, turystyki na morzu i wodach
śródlądowych oraz żeglarstwa motoro-wodnego i innych sportów wodnych.
- kultywowanie oraz wzbogacanie w ramach swej działalności wartościowych tradycji i dorobku amatorskiego
żeglarstwa,
- wychowywanie członków Klubu , a zwłaszcza młodzieży w duchu patriotyzmu przez zaznajamianie jej z
chlubnymi tradycjami morskimi kraju; szerzenie wśród członków zasad szlachetnej rywalizacji sportowej oraz
przyjaźni ze sportowcami innych krajów,
- propagowanie żeglarstwa amatorskiego, krzewienie wiedzy żeglarskiej.
§ 8.
Klub realizuje swoje cele przez:
- prowadzenie kursów szkoleniowych i wykładów oraz ćwiczeń praktycznych z zakresu wiedzy żeglarskiej,
- organizowanie imprez, regat i obozów żeglarskich jak również branie udziału w regatach i konkursach
krajowych i zagranicznych,
- prowadzenie ośrodków i akcji turystyczno-wypoczynkowej oraz organizowanie życia towarzyskokulturalnego członków Klubu,
- zakładanie i utrzymanie portów jachtowych, lokali klubowych, własnych bibliotek i czytelni,
- prowadzenie budowy i naprawy sprzętu żeglarskiego na użytek Klubu,
- udzielanie pomocy członkom w nabywaniu, wynajmowaniu i naprawie sprzętu sportowego.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§ 9.
Członkowie Klubu dzielą się na :
- rzeczywistych,
- wspierających,
- honorowych.
§ 10.
1. Członkami rzeczywistymi Klubu mogą być pełnoletni Obywatele Polski zainteresowani działalnością Klubu,
którzy po złożeniu pisemnej deklaracji zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
Młodzież w wieku 14 - 16 lat może uczestniczyć w działalności Klubu za zgodą swych ustawowych opiekunów i
władz szkolnych, bez czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa udziału w podejmowaniu uchwał.
2. Członkowie rzeczywiści mają prawo:
- uczestniczyć w rejsach, regatach, konkursach, wycieczkach oraz innych imprezach organizowanych przez
Klub,
- uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Klubu,
wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
- korzystać z zachowaniem odpowiednich przepisów ze wszystkich urządzeń i uprawnień jakie posiada lub
nadaje Klub.
3. Członkowie rzeczywiści są obowiązani:
- aktywnie uczestniczyć w działalności klubowej,
- przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Klubu,
- dbać o dobre imię i honor bandery Klubu, a w szczególności przestrzegać etyki, dyscypliny i zwyczajów
żeglarskich,
- regularnie opłacać składkę członkowską.
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§ 11.
1. Członkostwo rzeczywiste ustaje w przypadku:
- dobrowolnego wystąpienia z Klubu, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu,
- skreślenie z listy członków przez Zarząd wskutek zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres
dłuższy niż 6 miesięcy, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia lub nieuczestniczenia w działalności
Klubu przez okres dłuższy niż rok,
- wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę Klubu, lub w wypadku
skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
§ 12.
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Klubu i
zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd.
2. Członek wspierający działa w Klubie za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
3. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka rzeczywistego z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz
czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członkowie wspierający są zobowiązani:
- regularnie opłacać składki członkowskie,
- okazywać pomoc w rozwoju Klubu.
§ 13.
Członkostwo osoby prawnej - członka wspierającego ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu nie opłacania składek członkowskich za okres dłuższy
niż 1rok po dwukrotnym pisemnym upomnieniu.
3. Skreślenia z powodu utraty osobowości prawnej.
§ 14.
Członkiem honorowym może być Obywatel polski, osoba pełnoletnia, która położyła szczególne zasługi dla
klubu lub rozwoju żeglarstwa polskiego.
1. Członkowstwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.
2.Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka rzeczywistego, a ponadto zwolniony jest od obowiązku
płacenia składek członkowskich.
3. Członkowstwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Klubu.

Rozdział IV
Władze Klubu

§ 15.
1. Władzami Klubu są:
- Walne Zgromadzenie Członków,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna,
- Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie Władz pełnią swoje funkcje honorowo.
4. Uchwały Władz Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej
liczby członków uprawnionych do głosowania.
5. Władze Klubu mogą dokooptować nowych członków na miejsce ustępujących członków w ilości nie
przekraczającej 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
§ 16.
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływane przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 17.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
- uchwalenie głównych kierunków działalności Klubu.
3

- rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
- udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
wybór Komandora, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
- zatwierdzenie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
- wybór delegatów na Zjazd Delegatów Związku Yacht Klubów Polski,
- uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego,
- nadawanie członkowstwa honorowego Klubu,
- podejmowanie uchwał w sprawie zmiany i uchwalenie zmian do statutu Klubu i rozwiązania się Klubu,
- podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.
§ 18.
Walne Zgromadzenie Członków władne jest do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności
1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
§ 19.
W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym: członkowie wspierający, osoby zaproszone
przez Zarząd Klubu.
§ 20.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Klubu co 4 lata, natomiast sprawozdawcze zebranie odbywa
się raz do roku. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków i Zebrań
Sprawozdawczych, Zarząd Klubu zawiadamia co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
§ 21.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwoływane są przez Zarząd Klubu:
- z własnej inicjatywy Zarządu,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- na żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków rzeczywistych.
2. Zarząd Klubu jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu sześciu tygodni od daty
otrzymania wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
Zarząd
§ 22.
1.Zarząd Klubu składa się z pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, w tym :
- Komandor
- vice Komandor
- Skarbnik
- Bosman
- Sekretarz klubu
2. Zarząd Klubu konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, zwołanym w dniu wyborów.
3. Do zakresu działania Zarządu należy :
- kierowanie działalnością Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków reprezentowanie
Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu
- zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z ustalonym budżetem uchwalanie planów i budżetu
Klubu oraz sprawozdań z ich wykonania
- powołanie, rozwiązywanie, uchwalanie regulaminów komisji i sekcji, oraz nadzorowanie ich działalności
- podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu
4. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności conajmniej 1/ 2 ogólnej liczby
członków w tym Komandora lub vice Komandora.
W wypadku liczby równej głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
5. Posiedzenie Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
Komisja Rewizyjna
§ 23.
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków, w tym
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przewodniczącego i sekretarza.
2. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
- kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem
gospodarki finansowej
- występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 24.
Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie
Członków.

Rozdział V
Majątek i fundusz
§ 25.
Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
§ 26.
Na fundusze Klubu składają się:
- wpisowe i składki członkowskie
- wpływy z ruchomości i nieruchomości będących w użytkowaniu Klubu
- dotacje, subwencje i darowizny
§ 27.
Dla ważności pism dotyczących zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy 2 osób, Komandora lub vice
Komandora oraz Sekretarza lub Skarbnika.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu
§ 28.
Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków większością 2/3 głosów, przy obecności
co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
§ 29.
Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
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