
Klub Żeglarski „LUMEL”
ul. Sulechowska 1    65-022 Zielona Góra

STATUT
Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

§ 1 

Klub jest Stowarzyszeniem, nosi nazwę "Klub Żeglarski LU-
MEL" i dalej nazywane jest Klubem. 

§ 2 

Klub jest powszechną organizacją powołaną w celu umoż-
liwienia  czynnego  wypoczynku  i  propagowania  sportów wod-
nych. 

§ 3 

Klub ma swoją siedzibę w Zielonej Górze. Terenem dzia-
łania Klubu jest obszar województwa lubuskiego.

§ 4 

Klub jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym 
i posiada osobowość prawną.

§ 5 

Klub może być stowarzyszony w innych organizacjach że-
glarskich. 
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§ 6 

Klub używa pieczęci,  odznak i  znaków organizacyjnych z 
zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

§ 7
Klub  działa  w  oparciu  o:  Ustawę  Prawo  o  Stowarzysze-

niach, Ustawę o Sporcie, niniejszy Statut oraz Regulamin Klubu 
Żeglarskiego LUMEL. 

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji 

§ 8 

Celem Klubu jest:

1.  uprawianie i propagowanie żeglarstwa oraz innych spor-
tów wodnych przez członków Klubu,

2.  czynny  wypoczynek  oraz  podnoszenie  sprawności  fi-
zycznej członków Klubu,

3.  żeglarskie szkolenie dzieci i młodzieży,
4.  osiąganie wyższych kwalifikacji żeglarskich przez człon-

ków Klubu,
5.  uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym,
6.  integrowanie członków Klubu,
7.  aktywna ochrona środowiska.

§ 9 

Klub realizuje swoje cele przez:

1. stwarzanie  warunków do  czynnego  uprawiania  sportów 
wodnych,

2. rozwijanie zaplecza umożliwiającego działalność statuto-
wą,

- 2 -



3. nieodpłatną pracę członków na rzecz Klubu,
4. wypożyczanie sprzętu pływającego,
5. prowadzenie kursów i szkoleń żeglarskich, 
6. organizację rejsów, obozów, i regat,
7. zatrudnianie pracowników do wykonania określonych za-

dań
8. organizację  spotkań  żeglarzy  oraz  życia  towarzyskiego 

członków Klubu,
9. współpracę z innymi organizacjami.

Rozdział III 
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki. 

§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,
2. członków honorowych - osoby szczególnie zasłużone dla 

Klubu oraz żeglarstwa,
3. kandydatów do Klubu – osoby chcące zostać członkami 

zwyczajnymi Klubu.

§ 11 

Uzyskiwanie członkostwa Klubu:

1. członkiem  zwyczajnym -  może  zostać  każda  osoba  fi-
zyczna, (do osiągnięcia pełnoletności wymagana zgoda przed-
stawicieli ustawowych),

a. po złożeniu deklaracji  przystąpienia do Klubu, potwier-
dzonej przez dwóch Członków Zwyczajnych Klubu,

b. opłaceniu  składki  członkowskiej  za  dany rok  w pełnej 
wysokości,
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c. po  odbyciu  minimum  2  letniego  stażu  kandydackiego 
i pozytywnej decyzji Zarząd Klubu, 

d. wniesieniu opłaty wpisowej w wysokości ustalonej przez 
Walne Zebranie Klubu,

2. członkiem honorowym - może zostać każda pełnoletnia 
osoba fizyczna, 

a. po akceptacji wniosku Zarządu Klubu przez Walne Zeb-
ranie Klubu.

3. kandydatem -  może  zostać  każda  osoba  fizyczna,  (do 
osiągnięcia  pełnoletności  wymagana  zgoda  przedstawicieli 
ustawowych), 

a. po złożeniu deklaracji  przystąpienia do Klubu, potwier-
dzonej przez dwóch członków zwyczajnych Klubu, 

b. opłaceniu  składki  członkowskiej  za  dany rok  w pełnej 
wysokości i akceptacji Zarządu Klubu.

§ 12

Członek zwyczajny Klubu ma prawo:

1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z głosem sta-
nowiącym oraz mieć czynne i bierne prawo wyborcze do Władz 
Klubu (po ukończeniu 18 lat),

2. wysuwać postulaty i wnioski do Władz Klubu oraz oceniać 
ich działalność,

3. używać  znaków  organizacyjnych  oraz  reprezentować 
Klub podczas imprez sportowych i rekreacyjnych,

4. uczestniczyć w imprezach i  kursach organizowanych w 
Klubie,

5. korzystać z urządzeń i sprzętu Klubu,
6. korzystać z innych przywilejów wynikających ze Statutu 

oraz uchwał i postanowień Władz Klubu. 
7. Do majątku Klubu, w przypadku rozwiązania Klubu, 
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§ 13

Członek zwyczajny Klubu ma obowiązek:

1. realizować postanowienia Statutu i  Regulaminów Klubu 
oraz uchwały i decyzje Władz Klubu,

2. współdziałać w realizacji celów Klubu,
3. wykonywać zadania powierzone przez Władze Klubu,
4. dbać o urządzenia i sprzęt będący na wyposażeniu Klubu 

w wymiarze czasowym wg Regulaminu Klubu,
5. opłacać  regularnie  składkę  członkowską  w  wysokości 

ustalonej przez Walne Zebranie Klubu. 

§ 15
Członek honorowy Klubu ma prawo:

1. Uczestniczyć w imprezach i  kursach organizowanych w 
Klubie.

2. Korzystać z urządzeń i sprzętów Klubu bez ponoszenia 
obowiązków innych członków Klubu.

§ 16
Kandydat do Klubu ma prawo:

1. Uczestniczyć w imprezach i  kursach organizowanych w 
Klubie.

2. Korzystać z urządzeń i sprzętu Klubu zgodnie z posiada-
nymi uprawnieniami. 

§ 17
Kandydat do Klubu ma obowiązek:

1. realizować  postanowienia  Statutu  i  Regulaminu  Klubu 
oraz uchwały i decyzje Władz Klubu,
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2. współdziałać w realizacji celów Klubu,
3. wykonywać zadania powierzone przez Władze Klubu,
4. dbać o urządzenia i sprzęt będący na wyposażeniu Klubu 

wymiarze czasowym wg Regulaminu Klubu.

§ 18

Utrata, wygaśnięcie członkostwa Klubu następuje na 
skutek:

1. wystąpienia z Klubu zgłoszonego pisemnie Władzom Klu-
bu po uprzednim uregulowaniu  wszelkich  zobowiązań wobec 
Klubu,

2. wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku istotnego na-
ruszenia postanowień Statutu, Regulaminu Klubu, lub uchwał 
Zarządu, a także działania na szkodę Klubu,

3. śmierci Członka Klubu, lub pozbawienia wyrokiem sądu 
praw publicznych,

4. rozwiązania Klubu.
5. w chwili  ustania członkostwa Członek Zwyczajny Klubu 

może przekazać swoje członkostwo innej osobie, za aprobatą 
Zarządu Klubu.

§ 19 

Wykluczonym przez Zarząd Klubu przysługuje prawo odwo-
łania się od tej decyzji do Walnego Zebrania Klubu. 
Do czasu odwołania decyzji wykluczonym nie przysługują pra-
wa członkowskie.

Rozdział IV
Władze Klubu 

§ 20

Władzami Klubu są:
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1. Walne Zebranie Klubu,
2. Zarząd Klubu,
3. Komisja Rewizyjna Klubu.
Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo,
Jeżeli szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej, uchwały 

wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów.
Jeżeli podczas głosowania na Walnym Zebraniu lub posie-

dzeniu Zarządu padnie równa ilość głosów to głos decydujący 
należy do Komandora Klubu.

Walne Zebranie 

§ 21

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie, które zwo-
łuje Zarząd Klubu zawiadamiając o terminie,  miejscu odbycia 
i proponowanym porządku dziennym, co najmniej 14 dni przed 
datą odbycia zebrania.

2. Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd przynajmniej  raz 
na rok.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje  Zarząd na sku-
tek:

a. wniosku co najmniej 50% członków,
b. uchwały Zarządu Klubu,
c. wniosku Komisji Rewizyjnej Klubu.

4. Walne  Zebranie  Sprawozdawczo-Wyborcze  zwoływane 
jest co trzy lata.

§ 22 

Walne Zebranie jest prawomocne w przypadku obecności w 
pierwszym terminie co najmniej 1/2 liczby członków, a w drugim 
terminie bez względu na ilość osób obecnych.
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§ 23 

W Walnych Zebraniach biorą udział: 

1. z głosem decydującym - członkowie zwyczajni Klubu,
2. z głosem doradczym - osoby zaproszone przez Zarząd 

Klubu.

§ 24 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. uchwalanie kierunków i programów działalności Klubu,
2. rozpatrywanie sprawozdań zarządu Klubu,
3. ustalanie wysokości  składek członkowskich oraz innych 

świadczeń,
4. uchwalanie rocznych planów wydatków,
5. nadawanie honorowego członkostwa Klubu,
6. uchwalanie Statutu oraz Regulaminu Klubu lub zmian w 

nich,
7. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
8. decydowanie o likwidacji Klubu,

ponadto:
9. Walne  Zebranie  Sprawozdawczo-Wyborcze  rozpatruje 

i ocenia działalność Klubu oraz jego Władz za okres kadencji,
10. udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu,
11. dokonuje wyboru Władz Klubu.

Zarząd Klubu 

§ 25 

1. Zarząd Klubu składa się z pięciu członków zwyczajnych 
Klubu wybieranych na trzy lata przez Walne Zebranie Sprawoz-
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dawczo-Wyborcze.
2. Zarząd Klubu wybiera ze swego grona:

a. Komandora Klubu,
b. Bosmana Klubu,
c. Sekretarza Klubu,
d. Księgowego Klubu.
e. Managera sportowego i szkolenia Klubu.

3.  Zarząd  może  uzupełnić  swój  skład  do  wysokości  2/5 
ustalonego składu.

4. Zarząd powinien zbierać się przynajmniej raz w miesiącu. 
Posiedzenia Zarządu powinny być protokołowane.

§ 26 

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
3. kierowanie całokształtem działalności Klubu.
4. opracowywanie okresowych planów działalności oraz pre-

liminarza budżetowego na podstawie uchwały Walnego Zebra-
nia,

5. składanie  sprawozdania  z  działalności  Zarządu  Klubu 
przed Walnym Zebraniem,

6. ustalenie  regulaminów i  wszelkich  niezbędnych  przepi-
sów dotyczących wewnętrznej działalności Klubu,

7. zarządzanie  majątkiem  i  funduszami  Klubu  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami,

8. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie nale-
żących do kompetencji innych Władz Klubu.
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Komisja Rewizyjna Klubu 

§ 27

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków zwyczaj-
nych Klubu wybranych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-
-Wyborczym na trzy lata. 

Wybierają oni spośród siebie Przewodniczącego i Sekreta-
rza.

§ 28 

Do zadań komisji rewizyjnej należy:

1. kontrola i ocena bieżącej działalności Klubu oraz Zarzą-
du,

2. wysuwanie postulatów do Zarządu i  Walnego Zebrania 
zmierzające do usprawnienia działalności Klubu,

3. podsumowanie pracy Zarządu Klubu w okresie sprawoz-
dawczym podczas Walnych Zebrań,

4. wnioskowanie w szczególnych przypadkach o zwołanie 
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu,

5.  wnioskowanie  o  udzielenie  absolutorium ustępującemu 
Zarządowi Klubu.

Rozdział V
Nagrody i kary 

§ 29
Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz zaan-

gażowanie na rzecz Klubu mogą być przyznane następujące 
nagrody:

a. pochwały ustne lub pisemne,
b. dyplomy,
c. odznaki honorowe,
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d. nagrody materialne,
e. wniosek o wyróżnienie do innych organizacji.

§ 30 
Za brak dyscypliny, nie przestrzeganie Statutu i Regulaminu 

oraz zachowanie niegodne członka Klubu mogą być stosowane 
przez Zarząd Klubu następujące kary:

a. upomnienia,
b. upomnienia z ostrzeżeniem,
c. pozbawienie funkcji w Klubie, w tym także wybieralnych,
d. czasowe zawieszenie w prawach członka Klubu,
e. wykluczenie z Klubu.

Rozdział VI 
Majątek i fundusze Klubu 

§ 31
Klub posiada majątek w postaci:

a. środków trwałych,
b. środków obrotowych,
c. przedmiotów użytkowych.

§ 32

Na fundusze klubu składają się:
a. składki członkowskie,
b. dotacje, darowizny,
c. środki finansowe wypracowane przez Klub w wyniku dzia-

łalności statutowej, 
§ 33

Do  występowania  w  imieniu  Klubu  jako  osoby  prawnej 
uprawniony jest Zarząd Klubu
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§ 34

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiąz-
ków majątkowych Klubu wymagane jest pisemne współdziała-
nie dwóch przedstawicieli Zarządu Klubu.

Rozdział VII 
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 35

Zmiana Statutu może nastąpić na skutek uchwały Walnego 
Zebrania przyjętej większością 1/2 + 1 głosów Członków Zwy-
czajnych Klubu.

§ 36
Rozwiązanie  Klubu następuje  na  mocy uchwały Walnego 

Zebrania przyjętej większością 1/2 + 1 głosów Członków Zwy-
czajnych Klubu.

Uchwała powinna określić tryb likwidacji Klubu oraz sposób 
rozporządzenia jego majątkiem.

Koniec

Jednolity tekst Statutu Klubu Żeglarskiego LUMEL uch-
walony 6 grudnia 1991, z poprawkami z 16 grudnia 1994, z 7 
kwietnia 1999, z 9 kwietnia 2003 oraz poprawkami z 28 marca 
2012.
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