Yacht Club Politechniki Koszalińskiej
STATUT
Rozdział I
Nazwa, zakres działania, charakter prawy
§ 1.1
Yacht Club Politechniki Koszalińskiej, zawany dalej w skrócie YCPK lub Klubem jest
stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, działającym na podstawie
przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104) oraz
niniejszego statutu.
§ 1.2
YCPK prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie
żeglarstwa, turystyki i krajoznawstwa, w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104). YCPK
nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 1.3
YCPK działa na terenie Polski a dla realizacji celów statutowych może działać na
terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 1.4
Siedzibą YCPK jest miasto Koszalin.
§ 1.5
YCPK może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
zakresie i celach działania.
§ 1.6
Działalność YCPK oparta jest na pracy społecznej członków.
Rozdział II
Cele i środki działania YCPK
§ 2.1
Celem Yacht Club Politechniki Koszalińskiej jest propagowanie i rozwijanie sportu,
rekreacji i turystyki żeglarskiej w środowisku osób związanych z Politechniką
Koszalińską a tym samym także wspieranie rozwoju i promowanie tej uczelni.
§ 2.2
Powyższe cele YCPK realizuje przez:
•
•
•
•
•
•

Prowadzenia szkoleń żeglarskich.
Organizowanie regat i rejsów turystycznych na akwenach śródlądowych
i morskich.
Organizowanie imprez tematycznie związanych z żeglarstwem.
Rozwój bazy żeglarskiej.
Współpracę z organizacjami sportowymi i społecznymi.
Pozyskiwanie środków na działalność statutową.
Rozdział III
Członkowie YCPK
§ 3.1

Członkami YCPK mogą być osoby fizyczne - studenci, absolwenci, pracownicy, byli
pracownicy i sympatycy Politechniki Koszalińskiej.

§ 3.2
Członkowie YCPK dzielą się na:
•
•
•

członków zwyczajnych,
członków uczestników,
członków honorowych.
§ 3.3

Członkiem zwyczajnym może być każdy pracownik, student lub absolwent Politechniki
Koszalińskiej.
§ 3.4
Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla YCPK.
Członkostwo honorowe nadaje Sejmik Żeglarski.
§ 3.5
Członkami uczestnikami są pozostali członkowie YCPK, niewymienieni w § 3.3 i § 3.4.
§ 3.6
Osoby niepełnoletnie mogą być członkami uczestnikami, na podstawie pisemnej
deklaracji oraz zgody rodziców.
§ 3.7
Członkiem zwyczajnym lub członkiem uczestnikiem zostaje się przez złożenie
corocznej pisemnej deklaracji członkowskiej.
§ 3.8
Za deklarację członkowską uznaje się także uczestnictwo w Sejmiku Żeglarskim
i opłacenie składki członkowskiej.
§ 3.9
Członkostwo w YCPK ustaje w przypadku:
1. Niezłożenia deklaracji członkowskiej.
2. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu YCPK.
3. Przekroczenia postanowień niniejszego statutu, na podstawie decyzji
Sejmiku Żeglarskiego.
Rozdział IV
Prawa i obowiązki członków YCPK
§ 4.1
Wszyscy członkowie YCPK mają prawo do uczestnictwa w imprezach organizowanych
przez YCPK oraz korzystania ze sprzętu żeglarskiego będącego w dyspozycji YCPK.
§ 4.2
Wszyscy członkowie Klubu są zobowiązani do realizacji celów statutowych YCPK, mają
obowiązek podporządkować się przepisom niniejszego statutu, regulaminom
i zarządzeniom wydanym przez Zarząd YCPK oraz innym przepisom i zwyczajom
obowiązującym w żeglarstwie.
§ 4.3
Członkowie zwyczajni i członkowie uczestnicy mają obowiązek opłacania składek
członkowskich, partycypowania w pracach organizacyjnych oraz w pracach przy
remontach i konserwacji sprzętu.
Rozdział V
Władze YCPK
§ 5.1
Władzami Yacht Clubu Politechniki Koszalińskiej są:
1. Sejmik Żeglarski zwany dalej w skrócie Sejmikiem będący walnym
zgromadzeniem członków.

2. Zarząd YCPK będący organem wykonawczym.
3. Komisja Rewizyjna będąca organem kontroli wewnętrznej.
§ 5.2
Do kompetencji Sejmiku Żeglarskiego należy:
1. Wybór Przewodniczącego Sejmiku i powołanie niezbędnych komisji.
2. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu YCPK za ubiegły rok
w tym sprawozdania finansowego.
3. Udzielenie absolutorium Zarządowi YCPK na koniec kadencji.
4. Wybieranie i odwoływanie Komandora Yacht Clubu Politechniki Koszalińskiej
oraz pozostałych członków Zarządu YCPK i Komisji Rewizyjnej.
5. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych władz YCPK.
§ 5.3
Uchwały wszystkich władz YCPK zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków,
chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 5.4
Sejmik Żeglarski odbywa się przynajmniej raz w roku.
§ 5.5
Bierne prawo wyborcze YCPK mają pełnoletni członkowie zwyczajni Klubu o pełnej
zdolności do czynności prawnych.
§ 5.6
Członkowie organów YCPK wybierani są przez Sejmik w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów. Sejmik może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
§ 5.7
W razie, gdy skład organów YCPK ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej
niż połowę składu organu.
§ 5.8
Sejmik Żeglarski zwoływany jest przez Zarząd YCPK:
1. Z własnej inicjatywy.
2. Na pisemny wniosek, co najmniej jednej trzeciej członków klubu (nie później
niż trzy tygodnie od daty złożenia wniosku).
3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej (nie później niż trzy tygodnie od daty
złożenia
wniosku).
§ 5.9
Zarząd YCPK kieruje bieżącą działalnością Klubu zgodnie z uchwałami Sejmiku
Żeglarskiego i reprezentuje Klub na zewnątrz.
§ 5.10
Zarząd YCPK składa się z Komandora, dwóch Wicekomandorów oraz Członków
Zarządu, których liczbę określa Sejmik.
§ 5.11
Komandorem może być jedynie pracownik Politechniki Koszalińskiej. Wicekomandorów
wybiera Zarząd ze swojego grona.
§ 5.12
Kadencja Zarządu YCPK trwa cztery lata.
§ 5.13
Prawomocne uchwały Zarządu YCPK zapadają w obecności przynajmniej trzech osób

jego składu.
§ 5.14
Zarząd YCPK opracowuje plany działania Klubu, sprawozdania z działalności
i przedstawia je Sejmikowi.
§ 5.15
Zarząd YCPK prowadzi gospodarką majątkiem i funduszami klubu, zgodnie z
niniejszym statutem i innymi obowiązującymi przepisami prawa.
§ 5.16
Zarząd YCPK określa wysokość rocznej składki członkowskiej oraz warunki korzystania
ze sprzętu będącego w dyspozycji klubu.
§ 5.17
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.
§ 5.18
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzanie dorocznej kontroli działalności statutowej i finansowej
Klubu, przedstawianie Sejmikowi Żeglarskiemu wyników kontroli oraz wydawanie
zaleceń pokontrolnych Zarządowi YCPK.
2. Stawianie wniosku o udzielenie przez Sejmik absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
3. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Sejmiku Żeglarskiego w przypadku
rażącego naruszenia Statutu YCPK lub interesu klubu przez Zarząd YCPK.
§ 5.19
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
Rozdział VI
Majątek i finanse YCPK
§ 6.1
Majątek YCPK środki trwałe i fundusze. Majątek ten powstaje z następujących źródeł:
1. składki członkowskie,
2. dotacje, darowizny, sponsoring,
3. dochody z odpłatnej działalności statutowej.
§ 6.2
Yacht Clubu Politechniki Koszalińskiej dysponuje majątkiem własnym i może korzystać
z majątku powierzonego.
§ 6.3
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym
YCPK.
§ 6.4
Za rok obrotowy i okres sprawozdawczy przyjmuje się rok kalendarzowy.
§ 6.5
Do składania oświadczeń woli w sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych
uprawniony jest Komandor oraz jeden z Wicekomandorów działających łącznie.
§ 6.6
Oświadczenie woli w pozostałych sprawach składa jednoosobowo Komandor lub jeden
z członków Zarządu.
Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązane YCPK
§ 7.1

Zmiany Statutu i rozwiązanie YCPK wymagają uchwały Sejmiku Żeglarskiego podjętej
większością dwóch trzecich głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków
Klubu.
§ 7.2
Uchwała o rozwiązaniu YCPK winna określić tryb likwidacji oraz przeznaczenie
posiadanego majątku.
Statut Yacht Clubu Politechniki Koszalińskiej ze zmianami zatwierdzonymi uchwałą
Sejmiku Żeglarskiego z dnia 30 lipca 2012 roku.
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