
STATUT 

STOWARZYSZENIE FEDERACJA SZKÓŁ ŻEGLARSKICH
ISSA POLAND

ROZDZIAŁ I 

NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY

§ 1.

Stowarzyszenie  Federacja  Szkół  Żeglarskich  ISSA  Poland,  zwane  dalej  „Stowarzyszeniem”,  działające  na
podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenie Federacja Szkół Żeglarskich ISSA Poland. 

§ 2. 

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Warszawa. Stowarzyszenie działa na terenie całego kraju.
§ 3. 

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 4.

Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 6.

Stowarzyszenie używa godła, proporca i pieczęci wg wzorów, określonych przez Zarząd.

ROZDZIAŁ II 

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) propagowanie systemu stopni żeglarskich według standardu ISSA; 
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2) uprawianie  turystyki  wodnej,  podnoszenie  kwalifikacji  i  zdobywanie  uprawnień  przez  członków
Stowarzyszenia; 

3) rozwijanie międzynarodowej współpracy żeglarskiej; 
4) propagowanie i pogłębianie wiedzy o morzu, gospodarce morskiej i środowisku naturalnym; 
5) rozwijanie zainteresowań gospodarką i kulturą morską; 
6) popularyzowanie zawodów związanych z morzem; 
7) kształtowanie  postaw  prospołecznych  i  etycznych,  przede  wszystkim  w  oparciu  o  pozytywne  wzorce

osobowe.

§ 8. 

Do form działalności Stowarzyszenia należą:
1) organizacja i udział w rejsach żeglarskich śródlądowych i morskich;
2) udział  w  imprezach  żeglarskich  o  charakterze  sportowym,  turystycznym,  szkoleniowym,  stażowym,

popularyzatorskim i kulturalnym;

3) organizowanie szkoleń, rejsów, imprez żeglarskich, organizowanie egzaminów na międzynarodowe patenty
ISSA i wydawanie certyfikatów umiejętności.

§ 9.

Stowarzyszenie swoje cele statutowe realizuje w oparciu o:
1) dzierżawione obiekty, urządzenia i sprzęt;
2) majątek i fundusze Stowarzyszenia;
3) prace społeczną członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) wspierających;
3) honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej i
cudzoziemiec, który zna statut, złożył deklarację członkowską i dopełnił formalności wymaganych przez
statut.

3. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna, która uznaje cele Stowarzyszenia, złoży
deklarację  członkowską  i  dopełni  formalności  wymaganych  przez  statut.  Członek  wspierający  -  osoba
prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.  

4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać uchwałą Walnego Zgromadzenia każda osoba fizyczna
szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. 

§ 11.
Członek zwyczajny ma prawo:
1) głosu we wszelkich sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia;
2) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
3) uczestniczyć we wszystkich formach działalności na zasadach określonych wewnętrznymi regulaminami;
4) korzystać ze sprzętu, urządzeń i obiektów znajdujących się w użytkowaniu Stowarzyszenia według zasad

obowiązujących w Stowarzyszeniu;
5) korzystać  z  opieki  i  pomocy Stowarzyszenia  w obronie  swoich  interesów wynikających  z  działalności

Stowarzyszenia;
6) składać  wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których władze Stowarzyszenia mają  prawo podjąć

decyzję dotyczącą jego osoby.
§ 12.
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Członek honorowy ma prawo:
1) uczestniczyć we wszystkich formach działalności na zasadach określonych wewnętrznymi regulaminami;
2) korzystać  ze sprzętu, urządzeń  i  obiektów znajdujących się  w użytkowaniu Stowarzyszenia według zasad

obowiązujących w Stowarzyszeniu;
3)  korzystać  z  opieki  i  pomocy  Stowarzyszenia  w  obronie  swoich  interesów  wynikających  z  działalności

stowarzyszenia;
4)  składać  wyjaśnienia  we  wszystkich  przypadkach,  w  których  władze  Stowarzyszenia  mają  prawo  podjąć

decyzję dotyczącą jego osoby.

§ 13.

Członek zwyczajny jest obowiązany do:
1) brania czynnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia;
2) przestrzegania postanowień statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz obowiązujących przepisów;
3) regularnego opłacania składek i pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia.

§ 14.

Członek wspierający ma prawo członków zwyczajnych,  z wyjątkiem prawa określonego w § 11 pkt 2. Ponadto
ma  prawo do uzyskania  wyjaśnień  odnośnie  wykorzystania  przez  Stowarzyszenie  przekazanych  świadczeń.
Członek wspierający jest  obowiązany do przestrzegania postanowień  statutu i  uchwał  władz Stowarzyszenia
oraz regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia uchwalanych przez Walne Zgromadzenie. 

§ 15.

Członek honorowy jest obowiązany do przestrzegania postanowień statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz
regulaminów wewnętrznych. Członek honorowy nie opłaca składki członkowskiej. e

§ 16.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
1) wystąpienia na piśmie do Zarządu;
2) skreślenia przez Zarząd w przypadku niezapłacenia rocznej składki członkowskiej do 30 września każdego

roku;
3) skreślenia  przez  Zarząd  za  nieprzestrzeganie  postanowień  statutu,  uchwał  władz  Stowarzyszenia  i

regulaminów wewnętrznych w trybie § 18 ust. 1 pkt 5;
4) rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 17.

Za  wzorowe  wykonywanie  swych  obowiązków  oraz  aktywny  udział  w  realizacji  zadań  Stowarzyszenia,
członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia:
1) pochwałę na piśmie;
2) nagrodę;
3) dyplom.

§ 18.

1. Za  działalność  naruszającą  niniejszy  statut,  uchwały  władz  Stowarzyszenia  lub  działalność  na  szkodę
Stowarzyszenia, Zarząd może nakładać na członków zwyczajnych następujące kary:
1) upomnienie;
2) naganę;
3) naganę z ostrzeżeniem;
4) zawieszenie na okres roku w prawach członka Stowarzyszenia;
5) skreślenie.

2. Od uchwały w sprawie nałożenia kary przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej. Komisja rewizyjna
rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

3. Szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
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ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 19.
1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.
3. Jeśli  statut  nie stanowi inaczej,  wszystkie  uchwały władz Stowarzyszenia  zapadają  zwykłą  większością

głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§ 20.

W przypadku ustąpienia członka Zarządu lub Komisji  Rewizyjnej w czasie trwania kadencji,  władzom tym
przysługuje prawo dokooptowania spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia nowych członków w miejsce
tych,  którzy ustąpili.  Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać  1/3 ogólnej  liczby członków
władz pochodzących z wyboru.

Walne Zgromadzenie
§ 21.

1. Walne Zgromadzenie jest  najwyższą  władzą  Stowarzyszenia,  uprawnioną  do decydowania o wszystkich
sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych w niniejszym statucie dla Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. 

2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i z głosem doradczym
członkowie honorowi Stowarzyszenia.

3. W Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym uczestniczą członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni
przez Zarząd goście.

4. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest co 4 lata.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd na podstawie:

1) uchwały Zarządu;
2) wniosku Komisji Rewizyjnej;
3) wniosku zgłoszonego na piśmie do Zarządu przez co najmniej ½ ogółu członków zwyczajnych lub
honorowych Stowarzyszenia.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w ciągu 1 miesiąca od wpłynięcia
wniosku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 lub 3. Wniosek ten lub uchwała Zarządu określają zakres spraw,
które powinny być rozpatrywane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

8. W przypadku nie stawienia się na Walnym Zgromadzeniu przynajmniej połowy jego uczestników, Walne
Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, który jest prawomocny, niezależnie od liczby uczestników.
Drugi termin Walnego Zgromadzenia może być wyznaczony na ten sam dzień.

9. O  miejscu,  terminie  oraz  porządku  obrad  Walnego  Zgromadzenia  należy  zawiadomić  członków
zwyczajnych co najmniej 7 dni przed terminem.

10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje tylko te sprawy, do których zostało zwołane.

§ 22.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) wybór w głosowaniu jawnym Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
2) uchwalanie zmian do niniejszego statutu;
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3) uchwalanie kierunków i programu działalności Stowarzyszenia;
4) ocena  pracy  i  zatwierdzenie  sprawozdań  Zarządu  Stowarzyszenia,  Komisji  Rewizyjnej,  udzielanie

absolutorium;
5) nadawanie i odbieranie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;
6) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia;
7) uchwalanie regulaminu postępowania dyscyplinarnego; 
8) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach wniesionych w odpowiednim trybie przez władze

lub członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia
§ 23.

1. Zarząd liczy 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym.
2. W skład Zarządu wchodzi:

1) Przewodniczący Stowarzyszenia;
2) Skarbnik Zarządu;
3) Sekretarz Zarządu.

§ 24.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków, . 

§ 25.

Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizowanie statutowych celów Stowarzyszenia;
2) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
3) realizowanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej;
4) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
5) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
6) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających, prowadzenie ewidencji osobowej;
7) zatrudnianie osób;
8) zwoływanie Walnych Zgromadzeń;
9) opracowywanie regulaminów i przepisów wewnętrznych Stowarzyszenia; a
10) orzekanie kar, przyznawanie nagród i wyróżnień;
11) planowanie i realizacja inwestycji żeglarskich dla potrzeb Stowarzyszenia;
12) opracowywanie i realizowanie swoich planów pracy;
13) koordynowanie i kontrolowanie działalności członków i osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu;
14) wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszego Statutu;
15) uchwalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego.

Komisja Rewizyjna
§ 26.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym.
2. Komisja  Rewizyjna  na  swym  pierwszym  posiedzeniu  wybiera  ze  swego  grona  Przewodniczącego  i

Sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin wewnętrzny.
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§ 27.

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie  działalności  statutowej,  gospodarczej  i  finansowej  Stowarzyszenia,  pod  względem

celowości, rzetelności i gospodarności;
2) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie kar

2. Dla realizacji swoich zadań Komisja Rewizyjna jest uprawniona do:
1) żądania niezbędnych wyjaśnień od Zarządu, a także od poszczególnych jego członków;
2) zwracania  się  do  organów  władz  publicznych  o  informacje,  niezbędne  do  prawidłowego

przeprowadzenia kontroli;
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do:

1)    informowania Zarządu o wynikach kontroli oraz zgłaszania odpowiednich wniosków i zaleceń w celu
usunięcia stwierdzonych uchybień; wnioski i zalecenia są wiążące dla Zarządu;

2) składania na Walnych Zgromadzeniach sprawozdań ze swej działalności oraz przedstawienia oceny
działalności Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia;

3) przedstawiania na Walnym Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 28.

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, wpisowego, darowizn, spadków, zapisów, dotacji,
dochodów z własnej  działalności  gospodarczej  oraz ofiarności  publicznej  i  innych wpływów. Funduszami  i
majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

§ 29.

1.  Stowarzyszenie  może  wykonywać  działalność  gospodarczą,  w  szczególności  w  zakresie  wydawania,
dystrybucji i sprzedaży materiałów szkoleniowych oraz organizacji rejsów.
2. Dochody z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów Stowarzyszenia.

§ 30.

Dla ważności oświadczeń woli, w zakresie praw i obowiązków majątkowych jak i niemajątkowych wymagane
jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. 
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ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 31.

Zmiana  statutu  może  być  uchwalona  przez  Walne  Zgromadzenie,  zwykłą  większością  głosów  i  wymaga
zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

§ 32.

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie decyzji organu rejestracyjnego lub na podstawie
uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania, obecnych
na Walnym Zgromadzeniu.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określić przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i podlega
w tym zakresie zatwierdzeniu przez organ rejestracyjny.
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