Tekst Statutu Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser przyjęty uchwałą
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PSKL z dnia 1 maja 2018 r.

______________________________________________________________________________

STATUT
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY LASER
ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Stowarzyszenie Klasy LASER” i w dalszych
postanowieniach Statutu zwane jest „Stowarzyszeniem”. Oficjalnym skrótem Stowarzyszenia
jest „PSKL”.
2. W kontaktach międzynarodowych obok nazwy polskiej używana jest nazwa w języku
angielskim „Polish LASER Class Association”.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów
statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem
tamtejszego prawa.
§3
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 210 ze zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1463 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) oraz niniejszego
Statutu.
§4
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub międzynarodowych organizacji
o podobnym profilu działalności, szczególnie żeglarskich.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§5
1. Do podstawowych celów Stowarzyszenia należy prowadzenie działalności pożytku
publicznego polegającej na:
a) wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
w szczególności w zakresie żeglarstwa,
b) propagowaniu zdrowego trybu życia,
c) propagowaniu i upowszechnianiu zasad olimpizmu, idei oraz edukacji olimpijskiej oraz
postaw sportowych „fair play”,
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d) działaniu na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
2. Działalność statutowa pożytku publicznego prowadzona jest zarówno na rzecz członków
Stowarzyszenia, jak i ogółu społeczności.
§6
Stowarzyszenie dąży do osiągnięcia swoich celów poprzez:
a) upowszechnianie żeglarstwa regatowego i promowanie polskiego żeglarstwa za granicą,
b) organizowanie i współudział w organizacji imprez sportowych: regat oraz zgrupowań lub
obozów szkoleniowych,
c) zapewnianie zawodnikom możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
poprzez m.in. dostęp do infrastruktury sportowej,
d) przygotowywanie i wydawanie materiałów szkoleniowych,
e) organizowanie szkoleń dla kadry instruktorsko-trenerskiej,
f) popularyzację zasad sportowej rywalizacji,
g) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz związkami
i organizacjami sportowymi w kraju i za granicą,
h) przygotowywanie i dystrybucję materiałów promocyjno-reklamowych.
§7
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej lub odpłatnej
działalności pożytku publicznego, których zakres określa Zarząd w drodze uchwały.
2. Jako dodatkową do działalności pożytku publicznego Stowarzyszenie może prowadzić
działalność gospodarczą. Decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej oraz
o jej zakresie podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
3. Wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz z działalności gospodarczej mogą
być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
§8
Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji
celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
RODZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§9
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, będąca obywatelem lub
cudzoziemcem, niezależnie od miejsca jej zamieszkania oraz osoba prawna.
2. Osoba prawna może zostać wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
3. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu
podjętej po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji oraz opłaceniu wpisowego.
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) uczestników,
c) honorowych,
d) wspierających.
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§ 11
1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia lub małoletni w wieku od 16 do 18 lat.
2. Członkiem uczestnikiem może zostać małoletni w wieku poniżej 16 lat, za zgodą
przedstawiciela ustawowego.
3. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla rozwoju
Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
4. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, która popiera cele
statutowe Stowarzyszenia oraz udziela mu wsparcia organizacyjnego lub materialnego.
§ 12
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym,
c) zgłaszania postulatów lub wniosków do władz Stowarzyszenia,
d) uczestnictwa w zawodach, imprezach sportowych oraz wszelkich innych
przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2. Członkom uczestnikom przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa uczestnictwa w Walnym Zebraniu
z głosem stanowiącym. Członkowie uczestnicy mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu
z głosem doradczym.
3. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych.
4. Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa uczestnictwa w Walnym Zebraniu
z głosem stanowiącym. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu
z głosem doradczym.
§ 13
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
a) aktywnego działania na rzecz rozwoju Stowarzyszenia oraz realizacji celów statutowych,
b) przestrzegania etyki żeglarskiej, Statutu, regulaminów oraz decyzji władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek członkowskich.
2. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
§ 14
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji przedstawionej Zarządowi,
b) wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, śmierci lub utraty
osobowości prawnej,
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu podjętej w związku
z zaległością w opłacaniu składek przez okres jednego roku,
e) rozwiązania Stowarzyszenia.
2. Utratę członkostwa Zarząd stwierdza w drodze uchwały.
3. Członek Stowarzyszenia może zostać zawieszony w prawach członkowskich przez Sąd
Koleżeński w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów
Stowarzyszenia lub innego naruszenia postanowień Statutu, regulaminów lub decyzji władz
Stowarzyszenia.
4. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień
statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych.
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5. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia lub w sprawie wykluczenia ze
Stowarzyszenia oraz od uchwały Sądu Koleżeńskiego w sprawie wykluczenia ze
Stowarzyszenia lub zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia zainteresowanemu
przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o podjętej uchwale. Uchwała Walnego Zebrania ma charakter ostateczny.
ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
§ 16
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Wybór władz Stowarzyszenia poprzedza ustalenie w głosowaniu jawnym liczby członków
Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
3. Wybór Prezesa Stowarzyszenia dokonywany jest oddzielnie w głosowaniu tajnym przed
wyborem pozostałych członków Zarządu.
4. Pozostali członkowie Zarządu wybierani są w głosowaniu tajnym z osób, które kolejno
otrzymały największą liczbę głosów.
5. Jeżeli w jakimkolwiek głosowaniu nastąpił remis to głosowanie przeprowadzane jest
ponownie do skutku.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wybierany jest w identycznym trybie jak Prezes
Stowarzyszenia, natomiast członkowie Komisji Rewizyjnej oraz członkowie Sądu
Koleżeńskiego są wybierani w identycznym trybie jak członkowie Zarządu.
7. Przydzielenie funkcji w Zarządzie (z wyjątkiem Prezesa), Komisji Rewizyjnej (z wyjątkiem
Przewodniczącego) oraz w Sądzie Koleżeńskim należy do nowo wybranych członków tych
organów. Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński konstytuują się na pierwszym
zebraniu.
8. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje honorowo.
§ 17
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie Stowarzyszenia powinni zostać
zawiadomieni co najmniej na 14 dni przed terminem obrad Walnego Zebrania.
3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub
bez względu na liczbę członków w drugim terminie.
§ 18
1. Walne Zebranie może zostać zwołane jako Zwyczajne Walne Zebranie lub Nadzwyczajne
Walne Zebranie.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co
cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
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3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy, na podstawie podjętej uchwały,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek Sądu Koleżeńskiego,
d) na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od podjęcia
uchwały lub otrzymania wniosku, na dzień przypadający w ciągu dwóch miesięcy od
podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane, wynikającymi z podjętej uchwały lub przedstawianego wniosku, które powinny
zostać wskazane w porządku obrad.
5. W przypadku bezczynności Zarządu Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna.
§ 19
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,
b) wybór Prezesa Stowarzyszenia, pozostałych członków Zarządu, Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej, pozostałych członków Komisji Rewizyjnej oraz członków Sądu
Koleżeńskiego,
c) uchwalanie kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz,
e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia ze
Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie postulatów lub wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz członków
Stowarzyszenia.
§ 20
1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z 5-7 członków, w tym Prezesa, 1-3 Wice-Prezesów, Skarbnika i Sekretarza.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, które powinno odbyć się w ciągu 7 dni od
dnia Walnego Zebrania, na którym Zarząd został wybrany.
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego
członków.
5. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez
Zarząd.
§ 21
Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu (wymagane
jest współdziałanie dwóch członków Zarządu: Prezesa lub Wice-Prezesa wraz ze
Skarbnikiem lub Sekretarzem),
b) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania,
c) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
d) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
e) uchwalanie planów działania i planów finansowych,
f) zwoływanie Walnego Zebrania oraz przygotowywanie stosownej dokumentacji,
g) powoływanie komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów,
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h) podejmowanie uchwał w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia w związku
z zaległością w opłacaniu składek przez okres jednego roku,
i) podejmowanie decyzji i uchwał we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia
z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania, Komisji Rewizyjnej lub
Sądu Koleżeńskiego.
§ 22
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jej członków.
3. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin
uchwalony przez Komisję Rewizyjną.
§ 23
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola statutowej i finansowej działalności Stowarzyszenia, którą Komisja Rewizyjna
przeprowadza co najmniej raz w roku,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz wzywanie
Zarządu do udzielenia wyjaśnień lub usunięcia nieprawidłowości,
c) występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,
d) przedstawianie Walnemu Zebraniu wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi
absolutorium,
e) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
f) przedstawianie Walnemu Zebraniu sprawozdawczo – wyborczemu sprawozdania ze
swojej działalności za okres kadencji.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma
prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
§ 24
1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy
Przewodniczącego.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być jedocześnie członkami Zarządu ani Komisji
Rewizyjnej.
3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie pisemnych wniosków członków
Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Walnego Zebrania, dotyczących
przestrzegania przez członków Stowarzyszenia postanowień Statutu, regulaminów i uchwał
władz Stowarzyszenia oraz rozstrzygania sporów między członkami, które wynikły
w związku z członkostwem w Stowarzyszeniu.
4. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary organizacyjne:
1) upomnienie,
2) zawieszenie częściowe lub całkowite w prawach członka Stowarzyszenia na czas
oznaczony nieprzekraczający 3 lat,
3) wykluczenie ze Stowarzyszenia w przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez
członka obowiązków wynikających ze Statutu, regulaminów lub uchwał władz
Stowarzyszenia.
5. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego stronie przysługuje prawo do odwołania się do najbliższego
Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.
Uchwały Walnego Zebrania w przedmiocie odwołania są ostateczne.
6. Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Sąd
Koleżeński.
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§ 25
1. W razie ustąpienia lub utraty członkostwa przez Prezesa Stowarzyszenia w trakcie kadencji,
Zarządowi przysługuje prawo wyboru spośród członków Zarządu nowego Prezesa, który
pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania.
2. W przypadku ustąpienia lub utraty członkostwa przez członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej
lub Sądu Koleżeńskiego władzom tym przysługuje prawo kooptacji, przy czym, liczba
członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków
pochodzących z wyborów.
ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 26
Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) zapisy, darowizny i spadki,
c) sponsoring,
d) dotacje lub subwencje,
e) wpływy z reklam,
f) wpływy z zawodów, imprez, kursów lub obozów szkoleniowych,
g) środki pochodzące z prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego,
h) środki pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej,
i) środki pochodzące z innych źródeł.
§ 27
Prowadzona przez Stowarzyszenie nieodpłatna działalność pożytku publicznego, odpłatna
działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza podlegają rachunkowemu
wyodrębnieniu w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej
z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.).
§ 28
Do ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia
wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu: Prezesa lub Vice-Prezesa wraz ze
Skarbnikiem lub Sekretarzem.
§ 29
Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie władz oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
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c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, oraz
d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
RODZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 30
Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności
co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
§ 31
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia
uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna wskazywać likwidatora oraz określać
przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 32
Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu.
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