STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY LASER

Polskie Stowarzyszenie Klasy LASER
ul. Piłsudskiego 16, Józefów
ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Stowarzyszenie Klasy LASER ”, zwane dalej
„Stowarzyszeniem”. Oficjalnym skrótem Stowarzyszenia jest „PSKL”.
2. W kontaktach międzynarodowych obok nazwy polskiej używana jest nazwa w
języku angielskim „Polish LASER Class Association ”.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą
miasto Józefów.
§3
1. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawa – Prawo o
Stowarzyszeniach oraz niniejszym Statutem.
2. W swoich działaniach Stowarzyszenie przestrzega postanowień określonych
Statutem i przepisami prawnymi Polskiego Związku Żeglarskiego i
Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej.
§4
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych organizacji o podobnym profilu
działalności, szczególnie żeglarskich.
§5
Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej swoich członków.
Dla realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników.
§6
Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych organizacji o podobnym profilu
działalności.

§7
Stowarzyszenie może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać
komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§8
1. Podstawowym celem Stowarzyszenie jest rozwój jakościowy i ilościowy floty
klasy LASER w Polsce.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 organizowanie i współudział w organizacji imprez sportowych: regat
sparingowych, krajowych i międzynarodowych oraz zgrupowań szkoleniowych;
 reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenie wobec instytucji;
sportowych, samorządu terytorialnego i administracji;
 działanie na rzecz ochrony środowiska akwenów wodnych;
 reprezentowanie klasy Laser w Międzynarodowym Stowarzyszenia Klasy Laser;
 ustalanie przepisów dotyczących członków Stowarzyszenia.
RODZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 zwyczajnych
 uczestników
 honorowych
 wspierających
§ 10
1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju
jak i za granicą, przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej
deklaracji oraz po opłaceniu składki członkowskiej wpisowej i corocznej
uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele za
zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji w
trybie określonym w ust.1.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa,
zasłużone szczególnie dla rozwoju Stowarzyszenia w Polsce i na świecie.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne działające za pośrednictwem
swego przedstawiciela i osoby fizyczne uznające i wspierające materialnie cele
Stowarzyszenia, przyjęte w trybie określonym w ust.1.
§ 11
1. Członkowie zwyczajni maja prawo:
 wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia;
 uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz
szkoleniach na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia;
 zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniając ich działanie;
 korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności
Stowarzyszenia.
2. Członkowie uczestnicy maja wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem
biernego i czynnego prawa wyborczego oraz prawa udziału w głosowaniu na
Walnym Zgromadzeniu.
3. Członkowie honorowi maja wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem
biernego prawa wyborczego.
4. Członkowie wspierający maja prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem
czynnego prawa wyborczego.
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
 aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia;
 przestrzegania etyki żeglarskiej, statutu, regulaminów i decyzji władz
Stowarzyszenia;
 stałego podnoszenia poziomu sportowego swoich członków;
 udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Stowarzyszenia;
 regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach ustalonych
przez Zarząd.
§ 13
1. Członkostwo ustaje w przypadku:
 wystąpienia członka ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie, po uprzednim
uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia;
 rozwiązania się stowarzyszenia;
 wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego
Statutu.
2. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie
zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy
członków w drodze uchwały Zarządu.
3. Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członkowskich przez
Zarząd w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów
Stowarzyszenia lub innego naruszenia postanowień Statutu, uchwał i decyzji
Stowarzyszenia.
4. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu
uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach

sportowych i działalności szkoleniowych Stowarzyszenia.
5. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje
stronie prawo do odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.
ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 14
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Zarząd, w którego skład wchodzi:
 Prezydent
 Wiceprezydent ds. Klasy Laser Standard
 Wiceprezydent ds. Klasy Laser Radial
 Wiceprezydent ds. Klasy Laser 4.7
 Sekretarz
 Skarbnik
 Członek Zarządu
3. Komisja Rewizyjna, w skład której wchodzi:
 Przewodniczący
 Dwóch Członków Komisji
§ 15
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym.
2. Liczeniem głosów zajmują się trzy osoby wybrane jawnie w głosowaniu spośród
członków zwyczajnych Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym ustala liczbę Członków Zarządu,
których chce wybrać. Ich liczba może wynosić od 5 do 7 osób włącznie.
4. Przydzielenie funkcji w Zarządzie (za wyjątkiem Prezydenta) należy do nowo
wybranych Członków Zarządu. Każdy Członek Zarządu może pełnić więcej niż
jedną funkcję.
5. Wybór Prezydenta Stowarzyszenia dokonywany jest oddzielnie w głosowaniu
tajnym przed wyborem pozostałych Członków Zarządu.
6. Pozostali Członkowie Zarządu wybierani są w głosowaniu tajnym z osób, które
kolejno otrzymały największą liczbę głosów. Wszyscy uprawnieni do głosowania
na Walnym Zgromadzeniu mogą wybrać w głosowaniu cały skład Zarządu, tj.
jeżeli Walne Zgromadzenie zdecyduje, że w Zarządzie będzie 6 osób, to każdy z
głosujących może wybrać 5 kandydatów, ponieważ Prezydent został wcześniej
już wybrany. Na każdej karcie do głosowania jeden kandydat może pojawić się
tylko raz.
7. Jeżeli w jakimkolwiek głosowaniu nastąpił remis, to głos decydujący o wyborze
należy do Prezydenta. Jeżeli w głosowaniu na Prezydenta nastąpi remis, a były
głosy wstrzymujące się to głosowanie przeprowadzane jest ponownie do skutku,
maksymalnie trzy razy. O ile to nie przyniesie rozstrzygnięcia, to głos decydujący
należy do byłego Prezydenta. O ile nie można uzyskać jego głosu, to decyduje
losowanie. Sposób losowania zostanie przyjęty większością głosów.

8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wybierany jest w identycznym trybie jak
Prezydent Stowarzyszenia, Natomiast Członkowie Komisji Rewizyjnej są
wybierani w identycznym trybie jak Członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
9. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje honorowo.
§ 16
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie zwoływane przez
Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo –
wyborcze.
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest w sobotę w trakcie trwania Mistrzostw
Polski w miejscu organizacji imprezy, sprawozdawczo – wyborcze w roku
olimpiady letniej, a sprawozdawcze w pozostałych latach.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu
się Stowarzyszenia;
 wybór Prezydenta Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 uchwalanie kierunków i programów działania Stowarzyszenia;
 rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz;
 udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej;
 uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz
Stowarzyszenia;
 rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia
lub zawieszenia w prawach członka;
 rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Stowarzyszenia.

1.


2.

§ 17
W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zgodnie ze
Statutem;
z głosem doradczym – członkowie uczestnicy oraz zaproszeni goście.
O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie zwyczajni Stowarzyszenia
powinni być zawiadomieni co najmniej na 14 dni przed terminem obrad Walnego
Zgromadzenia.
§ 18

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej jednej drugiej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę
członków w drugim terminie.

1.
2.



§ 19
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd zwykłą większością głosów.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na skutek:
uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów;
wniosku Komisji Rewizyjnej podjętej zwykłą większością głosów;

 wniosku zgłoszonego przez co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w terminie
miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami,
dla których został powołany.
§ 20
Zarząd Stowarzyszenia jest organem władzy pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
§ 21
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
 reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
 realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zgromadzenia;
 kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia;
 zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
 uchwalanie planów działania i planów finansowych;
 zwoływanie Walnych Zgromadzeń oraz przygotowywanie stosownej
dokumentacji;
 powoływanie komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów;
 przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków
Stowarzyszenia;
 podejmowanie decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem
zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej.
§ 22
W razie ustąpienia lub wykluczenia Prezydenta Stowarzyszenia lub któregokolwiek z
Członków Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru
nowego Prezydenta, który pełni tą funkcje do czasu najbliższego Walnego
Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego.
§ 23
1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i innych postanowień
obowiązujących w Stowarzyszeniu - Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar
na członków Stowarzyszenia.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin
dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenie.
3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

§ 24
Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Prezydent
Stowarzyszenia.

§ 25
Prezydent Stowarzyszenia wraz z członkiem Zarządu, reprezentuje Stowarzyszenie
wobec innych instytucji oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Klasy LASER.
§ 26
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób w tym przewodniczącego,
Vice-przewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrole statutowej i
finansowej działalności klubu.
3. Komisja Rewizyjna przekłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie dotyczące
działalności Stowarzyszenia oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w
sprawach absolutorium.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami
wynikającymi z ustaleń kontroli i składania wyjaśnień oraz usunięć
nieprawidłowości.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji
ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem
doradczym.
6. Zakres działania, organizacje oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej i jej organów
określają regulaminy uchwalone przez Komisje.
§ 27
1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym
przysługuje prawo kooptacji.
2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby
członków pochodzących z wyborów.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 28
1.
2.




Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
składki roczne członków Stowarzyszenia;
wpływy z zawodów
darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej
Stowarzyszenia.

§ 29
Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia
wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezydenta lub Vice-prezydenta oraz
sekretarza lub głównego księgowego względnie osób przez nich upoważnionych
spośród członków Zarządu.
RODZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 30
Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zgromadzenie większością 2/3
głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zgromadzenia.
§ 31
1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje w przypadku podjęcia uchwały przez
Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy
liczby członków Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie
majątku i sposób likwidacji.
§ 32
Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu i Zarządowi
Stowarzyszenia.

