
Załącznik do Uchwały Nr 2/2014 
Zebrania Założycielskiego 
Mazowieckiego Stowarzyszenia  
Żeglarzy Niepełnosprawnych 
w dniu 12.12.2014r. 

 
STATUT  

MAZOWIECKIEGO  STOWARZYSZENIA ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§1.  Stowarzyszenie nosi nazwę Mazowieckie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych,         

zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym 
osobowość prawną. 

§2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą 
Stanica WOPR  w  miejscowości Nadbrzeż gmina Karczew. 

§3. Stowarzyszenie działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo 
o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.), w oparciu o ustawę 
z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 81 poz. 889 z późn. 
zm.), w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014r. Nr 1118) oraz w oparciu o postanowienia niniejszego 
Statutu. 

§4   Działalność Stowarzyszenia jest kontynuacją działań, tradycji i  historii Regionalnej 
Sekcji Mazowieckiej w Otwocku Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych 
Giżycko, z siedzibą w Stanicy WOPR, Nadbrzeż, gmina Karczew, która powstała w dniu 
15 marca 2007r. 

 §5.  Stowarzyszenie może powoływać koła terenowe formalne i nieformalne oraz zrzeszać 
się z innymi klubami sportowymi w związki sportowe. 

 §6. Stowarzyszenie jest organizacją samorządną i opiera swoją działalność na pracy 
społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. 

 
 
 

Rozdział II 
Cele i sposoby ich realizacji 

 
  §7. Celem Stowarzyszenia jest wyrównywanie szans oraz ochrona interesów osób 

niepełnosprawnych uprawiających sporty wodne, sport żeglarski i inne sporty wodne 
poprzez: 

1) upowszechnianie, rozwijanie oraz prowadzenie wszelkich form nauki i szkolenia 
żeglarskiego, rehabilitacji, sportu, kultury fizycznej i turystyki oraz doradztwa 
zawodowego; 

2) kreowanie, pobudzanie i wspieranie różnorodnych inicjatyw na rzecz rozwoju 
żeglarstwa i innych sportów wodnych, rekreacji ruchowej, pełnej integracji 
i rehabilitacji społecznej – w tym interdyscyplinarnych warsztatów artystycznych 
o tematyce żeglarskiej;  

3) popularyzacja zdrowotnych, wychowawczych, poznawczych i wypoczynkowych 
walorów żeglarstwa, innych sportów wodnych i rekreacji ruchowej; 

4) podnoszenie etyki i kultury uprawiania żeglarstwa, innych sportów wodnych 
i rekreacji ruchowej; 

5) współdziałanie w czynnej ochronie środowiska naturalnego akwenów wodnych; 
6) współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi w zakresie organizacji 

i popularyzacji żeglarstwa i innych sportów wodnych osób niepełnosprawnych oraz 
działań integracyjnych; 
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7) popularyzacja żeglarstwa, innych sportów wodnych, kultury fizycznej, turystyki 
w środowiskach, rodzinach dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami 
społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży; 

8) działania podejmowane  w stosunku do dzieci i rodzin z niewydolnością 
wychowawczą, czy dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową 
poprzez: 
a) promocję profilaktyki i programów profilaktycznych w trakcie uprawiania sportu 
żeglarskiego i innych sportów wodnych; 

            b) promocję sportów wodnych, zdrowego stylu życia, aktywne spędzanie  wolnego 
czasu oraz wypoczynku, na wodzie i nad wodą; 

9)  przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym poprzez promocję profilaktyki oraz 
zdrowego stylu życia w trakcie uprawiania żeglarstwa i innych sportów wodnych;  

10)  prowadzenie programów edukacyjnych  i innych działań w zakresie profilaktyki 
uzależnień w szczególności alkoholizmu czy narkomanii poprzez propagowanie 
sportu żeglarskiego i innych sportów wodnych; 

11) szkolenie wolontariuszy żeglarstwa osób niepełnosprawnych; 
12) organizowanie integracyjnych rejsów szkoleniowych promujących żeglarstwo  i inne 

sporty wodne uprawiane przez osoby niepełnosprawne; 
13) współpracę na wszystkich szczeblach z Komisjami Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, promującą sporty wodne jako alternatywę dla środowisk 
patologicznych.   

§8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 
1) zrzeszanie osób oraz umożliwienie im uczestnictwa we wszelkich formach 

działalności Stowarzyszenia; 
2) organizację bazy technicznej do uprawiania żeglarstwa i innych sportów wodnych 

przez osoby niepełnosprawne; 
3) prowadzenie szkoleń żeglarskich i motorowodnych; 
4) organizację lokalnych, krajowych i międzynarodowych regat żeglarskich, 

windsurfingowych, bojerowych i innych; 
5) szkolenie kadr dla potrzeb żeglarstwa i rekreacji ruchowej; 
6) organizację rejsów po wodach śródlądowych i morskich; 
7) organizowanie różnorodnych form sportów wodnych i wypoczynku na wodzie, 

rekreacji ruchowej i rehabilitacji, w tym żeglarskich warsztatów artystycznych; 
8) promocję i realizację sportowych programów profilaktycznych. 

 
 
 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
§9. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  

1) zwyczajnych; 
2) wspierających; 
3) honorowych. 

§10. Członkiem zwyczajnym  może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca cele statutowe 
Stowarzyszenia. 

§11. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, akceptująca cele 
statutowe Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub 
rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

§12. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd 
Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, popartej przez dwóch 
członków Stowarzyszenia. 
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§13. Od odmownej decyzji Zarządu kandydatowi przysługuje prawo odwołania w terminie 14 
dni od daty otrzymania decyzji do Walnego Zebrania Członków, które decyduje 
ostatecznie. 

§14. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła zasługi dla 
Stowarzyszenia. 

§15. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania 
Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 

§16. Członek zwyczajny ma prawo: 
1) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia; 
2) uczestniczenia w pracach zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia; 
3) korzystania z bazy materialnej Stowarzyszenia; 
4) uczestniczenia w imprezach i akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie; 
5) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia; 
6) zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich. 

§17. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 
1) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów 

i programu; 
2) przestrzegania Statutu Stowarzyszenia, innych regulaminów przyjętych przez władze 

Stowarzyszenia oraz uchwał Stowarzyszenia; 
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących 

w Stowarzyszeniu; 
4) podania aktualnego adresu dla korespondencji. 

§18. Członek wspierający i honorowy posiada prawo określone w § 16 z wyjątkiem czynnego 
i biernego prawa wyborczego. 

§19. Członek wspierający obowiązany jest do regularnego wywiązywania się 
z deklarowanych świadczeń, opłacania składek członkowskich, oraz przestrzegania 
uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia. 

§20. Członek honorowy obowiązany jest do przestrzegania uchwał i regulaminów władz 
Stowarzyszenia. 

§21. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 
§22. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) złożenia pisemnego wniosku o skreślenie z listy członków; 
2) śmierci członka, lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego 

będącego osobą prawną; 
3) wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu w przypadku naruszenia 

zasad statutowych; 
4) skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu z powodu zalegania z opłata 

składek członkowskich, lub innych świadczeń w okresie dłuższym niż 6 miesięcy; 
5) pozbawienie godności członka honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania 

Członków. 
§23. Od decyzji o wykluczeniu ze Stowarzyszenia z powodów określonych w § 22 ust. 3 

przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty 
doręczenia decyzji o wykluczeniu. Decyzje Walnego Zebrania są ostateczne. 

 
 
 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

 
§24. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków; 
2) Zarząd; 
3) Komisja Rewizyjna. 
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§25. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się 
w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Wybór władz następuje spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów. 

§26. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczny osób 
uprawnionych do głosowania. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos 
Przewodniczącego Zebrania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. 

§27. Zarząd  i Komisja Rewizyjna mogą na podstawie własnej uchwały uzupełnić swój skład. 
Liczba uzupełnionych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby 
członków pochodzących z wyboru. 

§28. Nie wypełnianie obowiązków przez członka władz w okresie co najmniej 6 miesięcy bez 
usprawiedliwienia, traktuje się jako rezygnację z przyjętych obowiązków. 

 
 
 

Rozdział V 
Walne Zebranie Członków 

 
§29. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zwołane może być 

w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. 
§30. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą: 

1) z głosem stanowiącym  - członkowie zwyczajni; 
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni 

goście. 
§31. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd 

Stowarzyszenia pisemnie lub pocztą elektroniczną powiadamia członków na co najmniej 
14 dni przed terminem Zebrania. 

§32. Walne Zebranie Członków obraduje według przyjętego przez siebie regulaminu.  
§33. Zwyczajne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, zwoływane jest przez Zarząd raz na 

cztery lata, natomiast Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze – raz na dwa lata. 
§34. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd na podstawie: 

1) uchwały Zarządu; 
2) wniosku Komisji Rewizyjnej; 
3) pisemnego wniosku co najmniej połowy członków zwyczajnych. 

§35. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie 
Członków w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku określonego w § 34. 

§36. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla 
którego zostało zwołane. 

§37. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności: 
1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania; 
2) w drugim terminie – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 

§38. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 
1) uchwalanie generalnych kierunków działalności Stowarzyszenia; 
2) proponowanie zmian w Statucie Stowarzyszenia;  
3) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia; 
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia; 
5) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia 

lub jego władze; 
6) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu ze 

Stowarzyszenia; 
7) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego; 
8) podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia 

na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
9) ustalanie wysokości i regulaminu pobierania składek członkowskich; 
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10) podejmowanie wszelkich uchwał w innych sprawach wniesionych przez członków i 
władze Stowarzyszenia; 

11) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego 
majątku. 

 
 

 
 

Rozdział VI 
Zarząd 

 
§39. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami 

Walnego Zebrania Członków i podejmuje decyzje w sprawach bieżącej działalności 
Stowarzyszenia. 

§40. Zarząd Stowarzyszenia liczy trzy  osoby. 
§41. Zarząd wyznacza funkcje poszczególnych członków Zarządu i z pośród siebie wybiera 

Prezesa Zarządu. 
§42. Zasady działania Zarządu ustala Regulamin Pracy  Zarządu uchwalony przez Zarząd. 
§43. Od uchwał Zarządu przysługuje prawo do odwołania do Walnego Zebrania Członków, 

za pośrednictwem Zarządu, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały. Odwołanie 
rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

§44. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, na zasadach ustalonych 
w Regulaminie Pracy Zarządu. 

§45. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności: 
1) zwoływanie i przygotowanie organizacyjne Walnego Zebrania Członków; 
2) uchwalanie rocznych planów pracy Stowarzyszenia oraz przygotowanie rocznych 

sprawozdań merytorycznych z działalności; 
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia; 
5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego 

i ruchomego Stowarzyszenia; 
6) podejmowanie uchwał w sprawach członkostwa oraz zgłaszanie wniosków o nadanie 

przez walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia; 
7) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności; 
8) wykonywanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej, a w szczególności 

terminowe usuwanie ewentualnych nieprawidłowości; 
9) pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych. 

§46. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych 
Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu uprawniony jest 
Prezes Zarządu jednoosobowo, lub dwóch  pozostałych Członków Zarządu łącznie.  

 
 
 

Rozdział VII 
Komisja Rewizyjna 

 
§47. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad 

jego działalnością statutową i finansową. 
§48. Komisja Rewizyjna jest wybierana na walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym 

w liczbie trzech osób. 
§49. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i 

określa funkcje pozostałych członków Komisji. 
§50. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo do udziału w posiedzeniach Zarządu 

Stowarzyszenia z głosem doradczym. 
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§51. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 
Stowarzyszenia. 

§52. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1) uchwalenie Regulaminu Działania Komisji Rewizyjnej; 
2) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia; 
3) coroczna ocena działalności finansowej i merytorycznej oraz akceptacja bilansu 

rocznego; 
4) określenie terminu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości; 
5) żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków; 
6) w przypadku nie zwołania w terminie statutowym Walnego Zebrania Członków, 

Walne Zebranie zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; 
7) żądanie zwołania posiedzenia Zarządu, a w szczególności celem omówienia uwag, 

wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej; 
8) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Komisji 

Rewizyjnej oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium 
Zarządowi Stowarzyszenia; 

9) żądanie złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień od członków i władz 
Stowarzyszenia, dotyczących kontroli. 

 
 
 

Rozdział VIII 
Majątek Stowarzyszenia 

 
§53. Majątek Stowarzyszenia tworzą składki członkowskie, ruchomości, nieruchomości, 

darowizny, dotacje i inne pozyskane środki. 
§54. Majątek ruchomy i nieruchomy może być nabywany przez Zarząd Stowarzyszenia. 
 

 
 

Rozdział IX 
Zmiana Statutu  i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 
§55. Zmiany Statutu uchwala Walne Zebranie Członków większością  głosów obecnych 

członków. 
§56. Uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i sposobu rozdysponowania majątku, 

podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  większością  
głosów obecnych członków. 

 
 
 
Nadbrzeż,  dnia 12 grudnia 2014r. 
 
 
 
 
 


