
Statut Grodziskiego Klub Żeglarskiego
„Czysty Wiatr”

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1

Grodziski Klub Żeglarski „Czysty Wiatr”, zwany dalej „Klubem”, jest stowarzyszeniem
zrzeszającym dzieci, młodzieży ich rodziców oraz nauczycieli i dorosłych z terenu powiatu

Grodziskiego i kraju. 

§2

1. Terenem działania Klubu jest gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat Grodziski, obszar 
Rzeczpospolitej Polskiej, Europy i świat.

2. Siedzibą Klubu jest miasto Grodzisk Mazowiecki i Grzegorzewice.

§3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 o kulturze fizycznej i z tego tytułu 
podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną

§4

1 .Klub działa zgodnie z ustawą o Kulturze Fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, 
Ustawą o systemie Oświaty, przepisami PZŻ  oraz z własnym Statutem.

2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz 
ogólnokrajowych związków sportowych oraz innych organizacji.

§5

Klub używa pieczęci podłużnej o treści „Grodziski Klub Żeglarski 'Czysty Wiatr' ”, godła, 
flagi, barw, odznak i znaków organizacyjnych z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2

Cel i środki działania

Celem Klubu jest

1. Planowanie i organizowanie żeglarskiego życia sportowego uczniów, rodziców oraz 
sympatyków Klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz o pomoc 
organizacyjną i  materialną gminy, rodziców oraz sympatyków Klubu

2. Angażowanie wszystkich do różnorodnych form aktywności ruchowej dostosowanej 
do wieku, stopnia sprawności oraz zainteresowań indywidualnych



3. Uczestniczenie w imprezach sportowych, turystycznych i kulturalnych 
organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

4. Organizowanie szkoleń żeglarskich dla członków, uczniów szkół, młodzieży oraz 
szerokich rzesz społeczeństwa. 

5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem akcji na rzecz 
żeglarstwa i turystyki.

6. Organizowanie form szeroko pojętego współzawodnictwa sportowego. 

7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w 
realizacji zadań sportowych i kulturalnych Klubu.

8. Organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz rodziców.

9. Propagowanie turystyki oraz wiedzy o zdrowym trybie życie i o ochronie środowiska 
naturalnego.

10. Promocja Gminy Grodzisk Mazowiecki, Powiatu Grodziskiego oraz Mazowsza

11. Działalność na rzecz kultury, organizacja spotkań, wystaw oraz wydawanie publikacji 
o tematyce turystycznej i żeglarskiej.

12. Działalność na rzecz edukacji, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z terenów 
wiejskich

13. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz integracja między osobami 
sprawnymi i niepełnosprawnymi. 

14. Zagospodarowanie wolnego czasu oraz przeciwdziałanie patologiom poprzez 
przybliżenie dzieciom, młodzieży i dorosłym zdrowego spędzania czasu jako 
alternatywa dla grup niezorganizowanych.

15. Zapobieganie o rozwój bazy sportowej oraz ułatwienie dostępu do niej

16. Szerzenie kultury i turystyki zarówno wśród mieszkańców gminy Grodzisk, powiatu 
Grodziskiego oraz Mazowsza.

17. Propagowanie i przestrzeganie zasad etyki, etykiety żeglarskiej oraz bezpieczeństwa 
nad i na wodzie.

18. Współpraca międzynarodowa.

§ 6a

1. Działalność Klubu dzieli się na odpłatna i nieodpłatną

2. Działalnością odpłatna jest:

• Prowadzenie zajęć sportowych,  rekreacyjnych i turystycznych.

• Prowadzenie zajęć i warsztatów kulturalnych, plastycznych i artystycznych

• Organizacja zawodów sportowych o randze lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i 
międzynarodowej



• Organizacja rajdów, złazów, wycieczek oraz „zielonych szkół”.

• Organizacja zajęć sportowych, obozów sportowych i rejsów żeglarskich.

• Organizacja imprez turystycznych.

• Organizacja imprez edukacyjnych (szkoleń, warsztatów, itp.)

• Wymiana młodzieży (w tym wymiana międzynarodowa).

• Organizacja imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, turystycznym, 
rekreacyjnym i edukacyjnym dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów (w tym 
osób niepełnosprawnych i rodzin patologicznych).

• Organizacja imprez integracyjnych osoby niepełnosprawne z osobami sprawnymi.

• Organizacja koncertów i festiwali.

• Organizacja imprez o różnym charakterze (sportowym, rekreacyjnym, 
turystycznym, ekologicznym, historycznym, kulturalnym, rodzinnym, itd.).

• Organizacja imprez proekologicznych.

• Działania mające na celu przeciwdziałania patologiom i wykluczeniu społecznemu

• Działalność wydawnicza,  informacyjna i reklamowa.

• Organizacja pomocy finansowej dla potrzebujących.

• Organizacja imprez charytatywnych organizacja aukcji i loterii.

• Ochrona przyrody i zabytków.

3. Działalnością nieodpłatną jest:

• Prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych i turystycznych.

• Prowadzenie zajęć i warsztatów kulturalnych, plastycznych i artystycznych

• Organizacja zawodów sportowych o randze lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i 
międzynarodowej

• Organizacja rajdów, złazów, wycieczek oraz „zielonych szkół”

• Organizacja zajęć sportowych, obozów sportowych i rejsów żeglarskich

• Organizacja imprez turystycznych

• Organizacja imprez edukacyjnych (szkoleń, warsztatów, itp.)

• Wymiana młodzieży (w tym wymiana międzynarodowa)

• Organizacja imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, turystycznym, 
rekreacyjnym i edukacyjnym dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów (w tym 
osób niepełnosprawnych i rodzin patologicznych)

• Organizacja imprez integracyjnych osoby niepełnosprawne z osobami sprawnymi

• Organizacja koncertów i festiwali.



• Organizacja imprez o różnym charakterze (sportowym, rekreacyjnym, 
turystycznym, ekologicznym, historycznym, kulturalnym, rodzinnym, itd.)

• Organizacja imprez proekologicznych

• Działania mające na celu przeciwdziałania patologiom i wykluczeniu społecznemu

• Działalność wydawnicza - informacyjna i reklamowa

• Organizacja pomocy finansowej dla potrzebujących

• Organizacja imprez charytatywnych organizacja aukcji i loterii

• Ochrona przyrody i zabytków

§7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami szkolnymi zgodnie z 
rozporządzeniem MEN o doskonaleniu zawodowym nauczycieli, klubami sportowymi, 
władzami Państwowymi, samorządowymi i innymi organizacjami.

§8

Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy członków,  działaczy oraz
pomocy rodziców,  uczniów, młodzieży,  kadry lecz w przypadku pozyskania dodatkowych
środków, mogą być pobierane wynagrodzenia przez pracowników etatowych.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. Zwyczajnych

• małoletnich

• pełnoletnich

2. Wspierających

3. Honorowych

§10

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół, rodzice, nauczyciele i 
dorośli którzy złożą pisemną deklarację, zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu oraz 
zapłacą składki członkowskie.

2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:



1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem 
wyborczym, z ograniczeniami określonymi w wart. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o 
stowarzyszeniach

2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu

3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowo - kulturalnych organizowanych prze 
Klub

4. Korzystania ze wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd 
Klubu. 

5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Klub.

6. Mają prawo określania się poprzez symbole itp. Klubu.

§12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele 
Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialną i finansową dla Klubu

§13

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach 
Klubu

2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu

3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klub

§14

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Klubu lub dla 
rozwoju żeglarstwa oraz  ma prawo do:

1. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klub

§15

Do obowiązków członku zwyczajnych Klubu należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu

2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu

3. Godnego reprezentowania barw Klubu

4. Płacenia składek na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Klubu

§16

1. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:



• Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu

• Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

• umyślnego naruszenia postanowień statutu oraz rażące naruszenie etyki i 
etykiety żeglarskiej

• nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 m-cy

• Działanie na szkodę Klubu

• Rozwiązania się Klubu

2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu, członkowi przysługuje prawo odwołania w terminie
30 dni od daty doręczenia uchwały.

Rozdział 4

Władze Klubu

§17

1. Władzami Klubu są:

• Walne Zgromadzenie Członków Klubu

• Zarząd

• Komisja rewizyjna

2. Kadencja Władz trwa 4 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub 
jawnym w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia Klubu. 

3. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykle większością głosów o ile 
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§18

1. Walne Zgromadzenie Klubu jest najwyższą władzą klubu i może być zwyczajne i 
nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd 
raz na 4 lata

3. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu

• z własnej inicjatywy

• na wniosek Komisji Rewizyjnej

• na wniosek 1/3 członków



5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu 
miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla 
których zostało zwołane.

§19

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Klubu należy:

• uchwalenie programów sportowych, turystycznych, kulturalnych oraz 
organizacyjnej i finansowej działalności Klubu

• rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

• uchwalanych na wniosek Komisji rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu

• wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

• podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu oraz w 
sprawach majątku trwałego

• ustalenia wysokości i trybu płacenia składek członkowskich

• rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego 
Zgromadzenia Członków Klubu

2. Walne Zgromadzenie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności 
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez 
względu na liczbę obecnych, o ile ten termin był podany w zawiadomieniu

3. W Walnym Zgromadzeniu Członków klubu mogą brać udział z głosem doradczym 
osoby zaproszone przez Zarząd

§20

1. Walne Zgromadzenie Członków Klubu wybiera Prezesa spośród członków Klubu

2. Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie 
Klubu, 

3. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
dwa miesięcy.

4. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej połowy 
liczby członków Zarządu, w tym Prezesa 

5. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługuje Prezesowi 

§21

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach 
pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Klubu, a w szczególności:



• reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu

• wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Klubu

• uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych

• powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych

• przyjmowanie i skreślanie członków

• zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami

• składanie sprawozdań z działalności Klubu

§22

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze 
składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa nie zgodnie z 
statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje 
Zarząd większością głosów przy obecności co najmniej połowie uprawnionych do 
głosowania

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego 
Zgromadzenia zarządu Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub 
zamieszeniu.

§23

1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działania Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie 
Klubu.

3. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie 
klubu.

4. Komisja ze swego grona wybiera Przewodniczącego i Sekretarza

5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne 
Zgromadzenie Klubu.

6. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

• przeprowadzanie okresowych kontroli działalności Klubu

• wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w 
działalności, określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia

• składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na walnym 
Zgromadzenie Klubu, oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę 
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi

• składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i 
przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują lub 



mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu występowanie z 
żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Klubu, 
względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu  w przypadkach 
stwierdzenia niezgodności z statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań 
Zarządu

§24

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z 
jej składu przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu, jeżeli nie wykonuje 
przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zwiódł 
zaufanie członków Klubu

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu Członka Komisji Rewizyjnej 
podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 
dwóch członków uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołania się do 
Walnego Zgromadzenia zarządu Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o 
odwołaniu lub zawiedzeniu. 

§25

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – Członkom Zarządu  
przysługuje prawo wyboru nowych członków spośród członków Klubu. 
Liczba osób  lub członków Klubu wybieranych nie może przekroczyć 1/3 Członków 
pochodzących z wyboru. Powołani przez Zarząd Klubu Członkowie Komisji rewizyjnej lub 
Zarządu wymagają zatwierdzenia wyboru przez najbliższe Zgromadzenie Klubu

Rozdział 5

Wyróżnienie i kary

§26

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawana są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony 
przez Zarząd Klubu.

§27

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi 
przysługuje, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie 
Klubu, prawo wymierzenia następujących kar:

• Upomnienia

• Nagany

• Zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy

• Wykluczenia



2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się 
do Walnego Zgromadzenia Klubu w terminie 30 dni

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Klubu o ukaraniu jest ostateczna

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§28

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze Klubu składają się

• składki członkowskie

• darowizny, zapisy i spadki

• dotacje na zadania Państwowe w zakresie kultury fizycznej zlecone Klubowi

• dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny

• dochody z majątku, działalności gospodarczej i statutowej 

• dochody z działalności mogą służyć wyłącznie na realizację celów statutowych
klubu

• inne wpływy

§29

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz 
udzielania pełnomocnictwa wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: 
Prezesa oraz jednego z pozostałych członków Zarządu.

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§30

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Klubu podjętej 
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§31

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia  
Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania



2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być 
przeznaczony majątek. 

3. Po zakończeniu likwidacji, likwidator składa wniosek o wykreślenie Klubu z 
ewidencji Klubów sportowych. 


