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STATUT 

STOWARZYSZENIA  

„NAUTICA” 

uchwalony przez  

Walne Zebranie Członków  

w dniu 27 czerwca 2019 roku 

(tekst jednolity) 
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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie „Nautica”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem działającym na 

podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017, poz. 210, 

z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze 

Sądowym.  

3. Prowadzi działalność finansowo-księgową w oparciu o Statut, oraz ustawę z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018, poz. 395, z późn. zm.). 

§ 2 

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony. 

§ 3 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Dla właściwego realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność 

również poza granicami kraju. 

§ 4 

1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

wydawać legitymacje. 

2. Wzór graficznego symbolu Stowarzyszenia został przedstawiony w Załączniku nr 1 do 

niniejszego Statutu.  

§ 5 

1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami 

oraz instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania. 

2. Stowarzyszenie może być członkiem zagranicznej lub międzynarodowej organizacji o tym samym 

lub zbieżnym profilu działania. 

§ 6 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz pomocy innych osób 

fizycznych lub prawnych. 

2. Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 1, dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie 

może nawiązać stosunek pracy lub zlecać wykonywanie określonej pracy na umowę zlecenie, 

umowę o dzieło lub inne formy rozliczeń określone przez prawo. Dotyczy to zarówno członków 

Stowarzyszenia, jak i podmiotów niebędących członkami Stowarzyszenia. 
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Rozdział II 

Cele i formy działania 

§ 7 

1. Celami Stowarzyszenia są: 

a) wszechstronne popularyzowanie turystyki podwodnej oraz innych form turystyki 

kwalifikowanej oraz krajoznawstwa; 

b) popularyzowanie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki wśród społeczeństwa na 

temat osób niepełnosprawnych; 

c) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dzieci specjalnej troski; 

d) propagowanie wiedzy na temat osób niepełnosprawnych; 

e) organizowanie imprez turystycznych, kulturalnych i oświatowych, wystaw, prelekcji, 

pokazów związanych z turystyką podwodną oraz zawodów, konkursów oraz aukcji; 

f) propagowanie wiedzy o środowisku wodnym; 

g) ochrona i promocja zdrowia; 

h) prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności pływackie oraz szkoleń               

z zakresu turystyki kwalifikowanej; 

i) współpraca z uczelniami wyższymi, ośrodkami naukowymi, instytucjami państwowymi              

i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prywatnymi; 

j) działalność proekologiczna i na rzecz ochrony środowiska; 

k) rehabilitacja i socjalizacja dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych poprzez 

prowadzenie zajęć w wodzie, między innymi poprzez rehabilitacje, doskonalenie 

pływania, naukę nurkowania i turystykę podwodną; 

l) popularyzacja i realizacja wszelkich form turystyki kwalifikowanej, a w szczególności 

turystyki podwodnej; 

m) współdziałanie z innymi podmiotami, które w swojej działalności promują i wspierają 

rozwój turystyki podwodnej; 

n) działalność charytatywna; 

o) promocja i organizacja wolontariatu; 

p) działań na rzecz integracji, rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy 

społeczeństwami; 

q) rozpowszechnianie i propagowanie nurkowania osób niepełnosprawnych                                           

w szczególności poprzez: 

• udostępnianie fotorelacji zamieszczanych na stronach internetowych oraz portalach 

społecznościowych Stowarzyszenia i podmiotów zaprzyjaźnionych, 

• tworzenie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i marketingowych, 

przedstawiających między innymi fotorelację z działalności Stowarzyszenia. 

§ 8 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) prowadzenie działalności kulturalnej i organizacyjnej; 

b) prowadzenie działalności badawczej i naukowej; 

c) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej  

i szkoleniowej; 

d) prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej; 

e) opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, marketingowych                                             

i promocyjnych; 
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f) inicjowanie współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, ośrodkami naukowymi, 

instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi                                       

i podmiotami prywatnymi oraz ich odpowiednikami za granicą w zakresie realizacji celów 

statutowych; 

g) wspieranie, w tym finansowe, inicjatyw o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia; 

h) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, przedsiębiorcami i osobami 

prywatnymi a także środkami masowego przekazu w kwestiach związanych z celami 

statutowymi; 

i) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia; 

j) prowadzenie zbiórek publicznych; 

k) organizowanie zajęć szkoleniowych; 

l) organizowanie wyjazdów, imprez turystycznych i krajoznawczych, wyjazdów 

szkoleniowych, prelekcji, wystaw, pokazów;  

m) organizowanie konkursów, zawodów oraz aukcji. 

§ 9 

1. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego,                            
w szczególności w zakresie: 

a) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 
c) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 i 138); 
d) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
e) ochrony środowiska; 
f) turystyki i krajoznawstwa; 
g) działalności charytatywnej; 
h) promocji i organizacji wolontariatu; 
i) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami. 
2. Stowarzyszenie może prowadzić, jednakże wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności 

pożytku publicznego, działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów 

statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

3. Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zgody Walnego Zgromadzenia członków wyrażonego 

w uchwale podjętej zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków. 

§ 10 

1. W Stowarzyszeniu zabronione jest: 

a) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków 

jego organów oraz osób, z którymi członkowie lub członkowie organów 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, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli 

przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 

b) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, 

członków jego organów oraz osób, z którymi członkowie lub członkowie organów 

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 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcobyhezto
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcobygiydo
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przysposobienia, opieki lub kurateli, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego; 

c) zakup towarów lub usług od osób będących członkami Stowarzyszenia, członkami jego 

organów oraz osób, z którymi członkowie lub członkowie organów 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, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych 

niż rynkowe. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 11 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) członków zwyczajnych; 

b) członków wspierających; 

c) członków honorowych. 

§ 12 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Osoba prawna może być 

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.  

§ 13 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna będąca obywatelem 

polskim lub cudzoziemcem, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz wypełniła deklarację członkowską, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego 

Statutu. 

2. Członkostwo w Stowarzyszeniu nadaje Zarząd w formie uchwały podejmowanej zwykłą 

większością głosów.  

§ 14 

1. Członek zwyczajny ma prawo: 

a) wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia; 

b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu; 

c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia; 

d) uczestniczyć w szkoleniach, zajęciach, wyjazdach, oraz innych przedsięwzięciach 

organizowanych przez Stowarzyszenie. 

 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

a) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 

b) godnej reprezentacji Stowarzyszenia; 

c) regularnego opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia, jeżeli obowiązek 

ich uiszczania został wprowadzony; 

d) czynnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia; 

e) sumiennego wykonywania powierzonych mu zadań; 

f) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia. 
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§ 15 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością 

Stowarzyszenia i akceptująca jego cele oraz deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub 

organizacyjną na rzecz Stowarzyszenia. Zarząd decyduje o przyjęciu członków wspierających na 

podstawie ich pisemnej deklaracji. 

2. Członek wspierający posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego                             

i czynnego prawa wyborczego. Członkowie wspierający mogą wybierać ze swego grona delegata, 

któremu przysługuje prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków bez prawa udziału                   

w głosowaniach. 

3. Status członka wspierającego nadawany jest uchwałą podejmowaną przez Zarząd zwykłą 

większością głosów. 

4. Członek wspierający zwolniony jest z opłacania składek członkowskich. 

§ 16 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla 

realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

2. Status członka honorowego nadawany jest uchwałą podejmowaną przez Zarząd i Radę 

Stowarzyszenia, obradujące łącznie, zwykłą większością głosów. 

3. Członek honorowy ma prawo brać udział w spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie 

oraz zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, posiada bierne                                

i czynne prawo wyborcze. 

4. Członek honorowy jest zobowiązany do godnej reprezentacji Stowarzyszenia. 

5. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich. 

§ 17 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego; 

b) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 

Zarządowi; 

c) uchwały Zarządu wydanej na skutek nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał 

władz Stowarzyszenia bądź działania na szkodę Stowarzyszenia. 

2. Od uchwał Zarządu wymienionych w ust. 1. lit. b i c osobie, której uchwała dotyczy, przysługuje 

prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia 

uchwały na piśmie. Do czasu wydania orzeczenia przez Walne Zgromadzenie osoba taka jest 

zawieszona w prawach członka Stowarzyszenia. Orzeczenie Walnego Zgromadzenia jest 

ostateczne. 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia i czas trwania kadencji. 

§ 18 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zgromadzenie; 

b) Zarząd; 

c) Rada Stowarzyszenia. 

2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 (słownie: dwa) lata. 

3. W przypadku zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych powyżej w pkt. 1                   

w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, spośród 
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członków Stowarzyszenia. Kooptacji dokonują członkowie organu, którego skład uległ 

zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu. 

§ 19 

1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością 

głosów, w obecności co najmniej połowy liczby zarejestrowanych członków zwyczajnych. 

2. Postanowienia ust. 1 odnoszą się do wszelkich uchwał władz Stowarzyszenia, chyba że Statut 

stanowi inaczej. 

3. Jeżeli uchwały władz Stowarzyszenia, w tym również uchwały w sprawie wyboru władz 

Stowarzyszenia, nie mogą zostać podjęte ze względu na brak obecności co najmniej połowy liczby 

zarejestrowanych członków, na następnym posiedzeniu, które może być wyznaczone o pół 

godziny później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować i podejmować uchwały bez 

względu na liczbę uczestników.  

 

Walne Zgromadzenie 

§ 20 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zgromadzenie może być zwoływane jako: 

a) zwyczajne; 

b) nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa lata 

jako sprawozdawczo-wyborcze, za pomocą zawiadomienia wszystkich członków najpóźniej                

14 dni przed jego terminem. Zawiadomienie to powinno zawierać propozycję porządku obrad. 

4. Zawiadomienie członków zwyczajnych o terminie Walnego Zgromadzenia może nastąpić 

pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście.  

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy; 

b) na żądanie Rady Stowarzyszenia; 

c) na pisemny wniosek przynajmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty 

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

Zawiadomienie wszystkich członków o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

powinno zostać dokonane najpóźniej 3 dni przed jego terminem. Zawiadomienie to powinno 

zawierać propozycję porządku obrad. 

7. Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany 

każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków 

Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Rady Stowarzyszenia. 

 

§ 21 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

a) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia; 

b) uchwalenie Statutu i jego zmian; 

c) wybór Prezesa oraz innych członków Zarządu, członków Rady Stowarzyszenia; 

d) odwoływanie Prezesa oraz innych członków Zarządu, członków Rady Stowarzyszenia; 
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e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności statutowej, 

gospodarczej i wykorzystywania środków finansowych; 

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia wniesionych przez członków 

Stowarzyszenia w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały; 

g) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi; 

h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym. 

3. Uchwały w zakresie pkt. 1 lit. d wskazanego powyżej zapadają bezwzględną większością głosów 

przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie 

wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje. 

4. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.  

 

Zarząd Stowarzyszenia 

§ 22 

1. W skład Zarządu wchodzą Prezes oraz od 3 do 8 Członków Zarządu. 

2. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

3. W odrębnym głosowaniu Walne Zgromadzenie wybiera pozostałych członków Zarządu.  

4. Prezes wskazuje Wiceprezesa, który zastępuje go w razie nieobecności lub okresowej 

niemożności sprawowania funkcji. 

5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, lecz nie później niż w przeciągu                 

14 dni po wyborach. 

6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa. 

7. Zarząd zwykłą większością głosów w głosowaniu spośród członków Zarządu wybiera Szefa 

Szkolenia. 

8. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przy 

udziale większości członków Zarządu, w tym Prezesa. W sytuacji równego rozłożenia głosów 

decyduje głos Prezesa. 

9. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach, w tym 

majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, uprawniony jest Prezes działający 

łącznie z innym członkiem Zarządu lub trzech członków Zarządu działających łącznie. 

10. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach nieprzekraczających 

zwykłego zarządu uprawniony jest Prezes albo Wiceprezes, który zastępuje go w razie 

nieobecności lub okresowej niemożności sprawowania funkcji. 

11. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 23 

1. Członek Zarządu może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub Rady 

Stowarzyszenia, jeżeli: 

a) swoim zachowaniem nie daje rękojmi prawidłowego wykonywania funkcji; 

b) został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; 

c) został pozbawiony lub ograniczony w zdolności do czynności prawnych; 

d) naruszył w sposób rażący podstawowe obowiązki członka stowarzyszenia; 

e) członek Zarządu może w każdym czasie złożyć Prezesowi pisemną rezygnację z pełnienia 

funkcji.  

2. W przypadku rezygnacji Prezesa, jego pisemną rezygnację przyjmuje dwóch członków Zarządu 

działających łącznie. 
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§ 24 

1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: 

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 

b) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie całokształtem działalności 

Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi; 

c) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu; 

d) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i planów budżetowych; 

e) sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Stowarzyszenia; 

f) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego; 

g) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań; 

h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz informowanie członków o jego zwołaniu; 

i) przyjmowanie, skreślanie i zawieszanie członków zwyczajnych i wspierających 

Stowarzyszenia; 

j) nadzór nad przestrzeganiem statutu Stowarzyszenia przez jego członków; 

k) ustalanie obowiązku uiszczania składek członkowskich i ustalenie ich wysokości. 

2. W przypadku ustąpienia któregokolwiek członka z wyjątkiem Prezesa, Zarząd Stowarzyszenia 

ma prawo przyjmować rezygnację swoich członków, a także uzupełniać jego skład. 

 

Rada Stowarzyszenia 

§ 25 

1. Rada Stowarzyszenia jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad 

jego działalnością. 

2. Rada Stowarzyszenia powoływana jest na Walnym Zgromadzeniu spośród jego członków 

głosowaniu tajnym. 

3. Rada Stowarzyszenia składa się z od 3 do 5 członków, którzy wybierają spośród siebie 

Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia.  

4. Kadencja Rady Stowarzyszenia trwa 2 lata. 

 

§ 26 

1. Do zakresu działania Rady Stowarzyszenia należy: 

a) kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia; 

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli                    

i żądanie wyjaśnień; 

c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia 

niewywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania 

zwołania posiedzenia Zarządu; 

d) zwołanie Walnego Zgromadzenia w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie 

ustalonym statutem; 

e) składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) 

absolutorium dla Zarządu; 

f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu. 

§ 27 

1. Uchwały Rady Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności wszystkich członków Rady.  

2. Na podstawie własnej uchwały Rada może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.  
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§ 28 

1. Członkowie Rady Stowarzyszenia nie mogą być jednocześnie Członkami Zarządu ani pozostawać 

z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej. 

2. Członkowie Rady Stowarzyszenia mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym. 

3. Rada Stowarzyszenia ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli 

złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

4. Członkiem Rady Stowarzyszenia nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

Rozdział VI 

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa 

§ 29 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

a) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne; 

b) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, 

dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje); 

c) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu 

Stowarzyszenia; 

d) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług; 

e) dochody z mającej charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego, 

działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów; 

f) składki członkowskie, jeżeli obowiązek ich uiszczania zostanie uchwalony przez Zarząd. 

§ 30 

1. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i zagranicą działalność gospodarczą zgodnie                                     

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jednakże wyłącznie jako działalność dodatkową              

w stosunku do działalności pożytku publicznego. 

2. Prowadzenie przez Stowarzyszenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego 

oraz działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności               

w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem 

przepisów o rachunkowości. 

3. Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności 

gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności. Uzyskiwany przez 

Stowarzyszenie z odpłatnej działalności pożytku publicznego dochód służy wyłącznie realizacji 

celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków. 

4. Rozpoczęcie prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności 

gospodarczej wymaga wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia w formie uchwały, zapadłej 

zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych. Do 

uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na rozpoczęcie odpłatnej działalności pożytku 

publicznego lub działalności gospodarczej § 19 pkt 3 nie stosuje się. 

§ 31 

1. Zarządu uchwala obowiązek uiszczania przez członków zwyczajnych składek członkowskich.  

2. Zarząd ustala wysokość składki członkowskiej oraz termin i sposób jej uiszczania.  
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3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może, na wniosek członka, zwolnić go od 

obowiązku uiszczania składek członkowskich. 

 

Rozdział VII 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 32 

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana przez Walne Zgromadzenie wymaga zwykłej większości 

głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Do uchwały w 

przedmiocie zmiany lub uchwalenia Statutu § 19 pkt 3 nie stosuje się. 

2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga 

bezwzględnej większości głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania. Do uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia § 19 pkt 3 nie stosuje się. 

3. Wniosek o zmianę Statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana      

w zawiadomieniu zwołującym Walne Zgromadzenie. 

§ 33 

1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje Komisję 

Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.  

2. Walne Zgromadzenie wskazuje także organizacje, mające podobne cele statutowe do 

Stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek 

Stowarzyszenia po wypełnieniu jego zobowiązań. 

 

Rozdział VIII 

Przepisy przejściowe 

§ 34 

Niniejszy Statut zastępuje Statut Stowarzyszenia z dnia 23 kwietnia 1998 roku, zmieniony uchwałą 

Walnego Zgromadzenia z dnia 4 listopada 2013 roku, oraz Statut Stowarzyszenia uchwalony 17 grudnia 

2018 roku. 
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Załącznik nr 1  

 

Wzór graficzny symbolu stowarzyszenia. 
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Załącznik nr 2  

 

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia „Nautica”  

(Przyjęcie członka nastąpi po spełnieniu wymagań statutowych) 

 

Miejscowość, data:………………………………………… 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………............ 

Adres:……………………………………………………………………………………… 

Telefon:……………..…… 

e-mail; ………..……………............ 

 

Deklaruję chęć przystąpienie do Stowarzyszenia „Nautica”. 

 

Oświadczam, że: 

 

□ zapoznałem(am) się ze Statutem Stowarzyszenia „Nautica” 

□ popieram działalność Stowarzyszenia „Nautica” 

□ zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia „Nautica” 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 

lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz z art. 81 

ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu realizacji zadań statutowych 

Stowarzyszenia oraz w związku z moim udziałem w imprezach sportowych i towarzyskich 

organizowanych przez Stowarzyszenie oraz podmioty zaprzyjaźnione.  

 

Podpis deklarującego ____________________________ 

 

Klauzula informacyjna. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. informuję, iż: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Nautica” z siedzibą                            
w Krakowie przy ul. Toruńskiej 5, 30-056 Kraków; 

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia 
Nautica na podstawie Pani/Pana zgody; 

c) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa (Np. osoby prowadzące szkolenia, zajęcia oraz 
podmioty współpracujące w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia); 

d) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej, chyba że przekazanie tych danych będzie wynikało z potrzeby realizacji 
Pani/Pana uprawnień; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat; 
f) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za 
pośrednictwem Stowarzyszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 


