
Statut stowarzyszenia „Wychowanie Przez Żagle” 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
  

§ 1. 
Stowarzyszenie „Wychowanie Przez Żagle”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją apolityczną 

i posiada osobowość prawną,  
  

§ 2. 
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Białystok. 
2. Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy 

wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza 
granicami kraju, zgodnie z obowiązującym tam porządkiem prawnym. 

3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 
4. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.  

5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci o treści ustalonej przez Zarząd. 
 
  

§ 3. 
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.  
2. Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 1, dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może 

zatrudniać pracowników. 
3. Pracownikiem Stowarzyszenia może być także członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do 

Stowarzyszenia.  
  

Rozdział II 
Cele i środki działania 

 

§ 4. 
1. Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie ruchów młodzieżowych oraz działalności edukacyjnej 

i wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży poprzez gromadzenie środków finansowych i 
materialnych przeznaczonych na działania związane z wychowaniem wodnym i morskim. 

2. Dodatkowymi celami stowarzyszenia jest działalność w zakresie: 
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, 
2) działalności charytatywnej, 
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, oraz krzewienia wartości patriotycznych, 

4) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 
5) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 
6) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 



7) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
8) turystyki i krajoznawstwa, 
9) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 
10)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 
11)  działalności na rzecz innych organizacji pozarządowych realizujących zadania statutowe zgodne z 

§ 4 niniejszego statutu. 
  
 

§ 5. 
1.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) wdrażanie w życie własnych projektów i programów, 
2) współpracę z innymi organizacjami o podobnym profilu, 
3) współpracę z władzami samorządowymi, administracją rządową, sektorem gospodarczym, 
środkami masowego przekazu, 

4) współpracę ze środowiskami kultury, nauki, kultury fizycznej i sportu, oraz turystyki 
5) prowadzenie działalności szkoleniowej, naukowej i badawczej, 
6) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej, 
7) organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję 

działalności statutowej Stowarzyszenia, 
8) integrowanie i inspirowanie środowisk wodniackich i marynistycznych do działań zbieżnych z 

celami Stowarzyszenia, 
9) organizację i finansowanie rejsów, wyjazdów studyjnych i misji, 
10)  pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie 

ze statutowymi celami Stowarzyszenia, 
11)  przyznawanie stypendiów umożliwiających podejmowanie przez ich beneficjentów konkretnych 

działań leżących w zakresie celów Stowarzyszenia, 
12)  wspieranie finansowe i rzeczowe organizacji o zbliżonym lub takim samym celu działania.  

2. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji 
pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa. 

   
§ 6 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. 

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów 
statutowych określonych w § 4 Statutu. 

3. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach 
określonych stosowanymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego. Dochód z tej 
działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w § 4. 

4. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. 
 
   

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
§ 7. 

1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni, oraz członkowie wspierający. 



2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, niepozbawiona praw publicznych, która chce brać aktywny udział w działaniach 
Stowarzyszenia poświęcając swój czas i swoją pracę. 

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością 
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jej rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa 
w Stowarzyszeniu przez swojego umocowanego przedstawiciela. 

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej 
deklaracji złożonej na druku przedstawionym przez Stowarzyszenie, wspartej dwiema pozytywnymi 
rekomendacjami członków zwyczajnych. 

 
  

§ 8. 
1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

1) udziału w obradach Walnego Zebrania Członków z prawem głosu nad uchwałami, 
2) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia, 
3) korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,  
4) udziału w zebraniach, działaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 
5) zgłaszania pytań, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia. 

2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w posiedzeniach Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia i korzystać z odpowiednio z praw wskazanych w § 8 ust. 1 pkt 3)-5). 

 
 

§ 9. 
1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
2) podejmowania decyzji w sprawach Stowarzyszenia zastrzeżonych do kompetencji Walnego 

Zebrania Członków, 
3) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z działalnością 

Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia, 
4) wspierania działań statutowych i aktywnej pracy nad realizacją celów Stowarzyszenia, 
5) regularnego opłacania składek członkowskich. 

2. Członek wspierający ma obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich oraz wspierania 
Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie i uzgodnionej z Zarządem Stowarzyszenia formie, 
przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz 
przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia. 

3. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu czternastu dni od daty otrzymania 
zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.  

4. Kolejne składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku 
kalendarzowego działalności Stowarzyszenia. 

 
§ 10. 

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,  
2) śmierci członka lub w przypadku osoby prawnej - jej likwidacji,   
3) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, o czym członek Stowarzyszenia zobowiązany jest 

bezzwłocznie powiadomić Stowarzyszenie, 
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia w razie: 



a)  naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Statutu lub uchwał 
organów Stowarzyszenia, 

b)  zalegania w opłaceniu  składki członkowskiej dłużej niż 90 dni. 
2. Decyzję o wykluczeniu ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w formie uchwały podając przyczyny 

wykluczenia. 
3. Osoba wykluczona z grona członków ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków 

w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały o wykluczeniu. Odwołanie należy wnieść za 
pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Odwołanie powinno być 
rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 

4. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie stwierdzenia utraty członkostwa w 
Stowarzyszeniu jest ostateczna. 

  
  

  
Rozdział IV 

Organy (Władze) Stowarzyszenia 
  

§ 11. 
Władzami Stowarzyszenia są: 
1) Walne Zebranie Członków, 
2) Zarząd. 
3) Komisja Rewizyjna. 
  

§ 12. 
1. Kadencje Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwają 3 lata, a wszyscy członkowie tych 

organów pracują społecznie, nie pobierając wynagrodzenia. 
2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania 

kadencji poniżej minimalnej liczby trzech osób, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia 
wyborów uzupełniających. 

 
§ 13 

Walne Zebranie Członków 
  
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  
2. Walne Zebrania Członków mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.  
3. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane co najmniej raz w roku przez Zarząd.  
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:  

1) z jego własnej inicjatywy,  
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,  
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków.  

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż na dwa miesiące od zgłoszenia wniosku 
wskazanego w ust. 4 niniejszego paragrafu. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w tym terminie 
pomimo takiego wniosku, wtedy Walne Zebranie zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

6. O terminie Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Członkowie Stowarzyszenia 
zawiadamiani są na piśmie, lub (łącznie) telefonicznie i pocztą e-mail co najmniej na 14 dni przed 
terminem obrad.  



7. Walne Zebranie otwiera Prezes Zarządu, chyba, że zostało ono zwołane przez Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia – wtedy otwiera je ten Przewodniczący. Po otwarciu Zebrania 
przeprowadza się wybór przewodniczącego Walnego Zebrania w głosowaniu jawnym, bezwzględną 
większością głosów 

8. Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym bezwzględną 
większością głosów przy obecności co najmniej 2/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia.  

9. W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu Członków, Zarząd zwołuje bezzwłocznie kolejne 
Walne Zebranie Członków powiadamiając o tym pocztą e-mail wszystkich Członków Stowarzyszenia, 
najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad. Zwołane w tym trybie Walne Zebranie Członków jest 
upoważnione do podejmowania ważnych uchwał bez względu na liczbę członków obecnych. 

10. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  
1) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 
2) uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i 

udzielanie absolutorium członkom tych organów, 
4) dokonywanie zmian w niniejszym Statucie, 
5) rozpatrywaniu odwołania od uchwał Zarządu w przedmiocie wykluczenia Członka Stowarzyszenia, 
6) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Stowarzyszenia z innymi organizacjami, 
7)  podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 
8) Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych Organów 

Stowarzyszenia. 
  

§ 14 
Zarząd Stowarzyszenia 

 
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi 

odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.   
2. Zarząd składa się z co najmniej 3 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.   
3. Skład Zarządu pierwszej kadencji określa uchwała o przekształceniu Stowarzyszenia.  
4. O liczbie członków Zarządu w każdej kadencji decyduje Walne Zebranie uchwałą podjętą przed 

dokonaniem wyboru członków Zarządu.  
5. Na kolejne kadencje wybór Członków Zarządu (na określoną funkcję z Zarządzie) odbywa się w 

głosowaniu tajnym na każdego członka oddzielnie, bezwzględną większością głosów (liczba głosów 
oddanych za „tak” jest większa od sumy głosów na „nie” i głosów wstrzymujących się) przy obecności, 
co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. Wymagania co do kworum nie 
obowiązują w sytuacji zwołania Walnego Zebrania Członków w trybie wskazanym w § 13 ust. 9 
niniejszego Statutu. 

6. Do obowiązków i kompetencji Zarządu należą: 
1) ustalenie i realizacja celów i budżetu Stowarzyszenia, 
2) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 
3) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania i wykluczania członków, 
4) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 
5) przyjmowanie zapisów i darowizn, 
6) ustalanie wysokości składek członkowskich, 
7) powoływanie i rozwiązywanie komisji zadaniowych Stowarzyszenia. 
8) ustanawianie pełnomocników.   



7. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, 
przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu, w razie równej liczby głosów 
decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą zapadać przy pomocy środków komunikacji 
elektronicznej. 

8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch 
członków Zarządu 

9. Zarząd winien rozpatrywać skierowane do niego wnioski w terminie 14 dni od daty wniesienia. 
10. Szczegółowy Sposób funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia. 
  
  

§ 15 
Komisja Rewizyjna 

 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.  
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby. 
3. Skład Komisji Rewizyjnej pierwszej kadencji określa uchwała o przekształceniu Stowarzyszenia.  
4. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej na kolejne kadencje odbywa się w głosowaniu tajnym na 

każdego członka oddzielnie, bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy 
ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. Wymagania co do kworum nie obowiązują w sytuacji 
zwołania Walnego Zebrania Członków w trybie wskazanym w § 13 ust. 9 niniejszego Statutu 

5. Na pierwszym posiedzeniu wybrana Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, 
jego zastępcę i sekretarza.  

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.  
7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia, w szczególności ksiąg i dokumentów 
finansowych, 

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 
3) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się 

Zarządu z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu, 
4) zwoływanie Walnego Zebrania zgodnie z treścią § 13 ust. 4, 
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie (odmowę udzielenia) absolutorium 

władzom Stowarzyszenia, 
6) składania sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

8. Szczegółowy sposób funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej 
uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

 
  

Rozdział V 
Maj ątek i fundusze Stowarzyszenia 

 
§16 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, 
dochodów z własnej działalności statutowej,  dochodów z własnego majątku, ofiarności 
publicznej, dotacji, subwencji oraz - dochodów z działalności gospodarczej w przypadku jej 
podjęcia. 



2. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód będzie przeznaczony na jego cele statutowe, tj. na 
cele działalności pożytku publicznego. 
 
 

§ 17 
Stowarzyszenie nie może: 

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego 
członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie 
organów oraz pracownicy 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 
zwanych dalej „Osobami bliskimi”, 

2) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów 
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, 

3) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub 
pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, 
że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,  

4) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, 
członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

  
  

Rozdział VI 
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

  
§ 18 

1. Zmiany statutu można wprowadzić na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia, większością nie 
mniej niż 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przez obecnych i uprawnionych do głosowania 
członków, przy czym powiadomienie o takiej wnioskowanej zmianie musi zostać wysłane każdemu 
członkowi, co najmniej na 10 dni przed takim zebraniem. 

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały, podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) 
głosów przy zachowaniu kworum 2/3 (dwóch trzecich) członków Stowarzyszenia. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób 
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

 


