Warszawa, 2020.02.24
STATUT KLUBU ŻEGLARSKIEGO „SANTA MARIA” przy Klubie Inteligencji
Katolickiej w Warszawie
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy Statut reguluje działalność Klubu Żeglarskiego Santa Maria zwanego dalej
“Santa Maria”.
§2
1. Santa Maria jest sekcją Klubu Inteligencji Katolickiej z siedzibą przy ulicy Freta
20/24a w Warszawie, zwanego dalej “KIK”.
2. Siedzibą Santa Marii jest działka nr 248/3 w Załubicach Starych (Mazowiecka
233a, 05-255 Stare Załubice), zwana dalej „Wolica”, dzierżawiona przez KIK dla
Santa Marii.
3. Santa Maria nie posiada osobowości prawnej.
§3
1. Santa Maria posiada swój znak identyfikacyjny oraz flagę klubową.
2. Wzór znaku identyfikacyjnego przedstawiono w załączniku 1 do niniejszego
Statutu. Znak ten tworzą następujące elementy:
a) godło – rysunek zawarty w ramce w kształcie okręgu, przedstawiający statek
żaglowy typu karaka;
b) napis „Santa Maria KIK W-Wa” umieszczony wokół godła.
3. Flaga klubowa, składa się ze znaku identyfikacyjnego umieszczonego na
kontrastującym tle.
§4
Santa Maria może zostać rozwiązana jedynie przez Zarząd KIK-u.
CELE I ŚRODKI
§5
Celem Santa Marii jest:
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1. wychowywanie dzieci i młodzieży zgodnie z etyką żeglarską, wartościami
chrześcijańskimi, oraz tradycją i etosem KIK;
2. szkolenie żeglarskie dzieci
żeglarskich członków;

i młodzieży oraz podnoszenie umiejętności

3. propagowanie form aktywnego wypoczynku wśród przyrody;
4. tworzenie wspólnoty żeglarskiej oraz sprzyjających warunków do nawiązywania
oraz budowania silnych więzi międzyludzkich;
5. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do szkoleń oraz wypoczynku
w formie rejsów i obozów żeglarskich;
§6
Santa Maria realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) organizację szkoleń, obozów i wyjazdów o charakterze żeglarskim;
b) prowadzenie prac remontowych jachtów oraz innego sprzętu;
c) organizację oraz udział w spotkaniach i wydarzeniach.
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CZŁONKOWIE
§7
1. Santa Maria ustanawia dwa rodzaje członkostwa:
a) zwyczajne;
b) honorowe.
2. Członkowie Santa Marii nie muszą być członkami KIK-u.
3. Członkostwo w Santa Marii jest dobrowolne i nieodpłatne.
§8
1. Członkiem zwyczajnym Santa Marii jest osoba, która
a) ukończyła 14 rok życia;
b) złożyła deklarację członkowską w formie pisemnej bądź elektronicznej;
c) została na podstawie decyzji Zarządu Santa Marii przyjęta w poczet
członków.
2. Decyzję o przyjęciu bądź nie w poczet członków podejmuje Zarząd Santa Marii
zwykłą większością głosów. Na odmowę przyjęcia przysługuje odwołanie do
Zarządu KIK-u.
3. Zarząd Santa Marii powiadamia kandydata na członka o swojej decyzji.
§9
Członkostwo honorowe jest nadawane na wniosek Zarządu Santa Marii lub
Walnego Zebrania Członków przez Walne Zebranie Członków, zwykłą większością
głosów, osobom szczególnie zasłużonym Santa Marii. Członkostwo honorowe jest
dożywotnie.
§ 10
Członek Santa Marii ma prawo:
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1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków oraz realizować:
a) czynne prawo wyborcze, jeżeli ukończyły 16 rok życia;
b) bierne prawo wyborcze jeżeli ukończyły 18 rok życia.
2. korzystać ze sprzętu sportowego również poza czasem rejsów i obozów;
3. brać czynny udział w działalności Santa Marii;
§ 11
Członek Santa Marii ma obowiązek godnie reprezentować Klub oraz przestrzegać:
1. Statutu KIK-u;
2. Statutu Santa Marii.
§ 12
1. Przynależność do Santa Marii oraz prawa i obowiązki członka wygasają w
przypadku:
a) nie odnowienia deklaracji członkowskiej w ciągu ostatnich dwóch lat;
b) wystąpienia z Santa Marii zgłoszonego na piśmie do Zarządu Santa Marii;
c) utraty członkostwa.
2. O utracie członkostwa Santa Marii decyduje Zarząd Santa Marii, uzasadniając to
jedną z przesłanek z paragrafu §11. Osobie, która utraciła członkostwo
przysługuje odwołanie do Zarządu KIK-u lub Walnego Zebrania Członków.
USTRÓJ I ORGANY KLUBU
§ 13
Organami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 14
1. Najwyższą władzą Santa Marii jest Walne Zebranie Członków zwane dalej
“Walnym Zebraniem”.
2. Walne Zebranie tworzą wszyscy członkowie Santa Marii, którzy zbierają się w
określonym miejscu i czasie, żeby podjąć w głosowaniu decyzje dotyczące spraw
Klubu.
3. Walne Zebranie może zostać zwołane zwyczajnie lub nadzwyczajnie;
4. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Santa Marii
a) przynajmniej raz w roku, jako sprawozdawcze;
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5.
6.

7.
8.
9.

b) co dwa lata licząc od daty wyboru nowego Zarządu Santa Marii, jako
sprawozdawczo-wyborcze.
Zarząd Santa Marii zawiadamia członków o terminie i miejscu Walnego Zebrania
z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem, a o proponowanym porządku obrad
co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy;
b) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków winien być
uzasadniony i zawierać propozycję porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni
od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
Decyzją Zarządu Walne może zostać zorganizowane za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
§ 15

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków, należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

wybór członków Zarządu Santa Marii;
odwoływanie Zarządu Santa Marii;
przyjmowanie sprawozdań Zarządu Santa Marii;
ustalanie głównych kierunków działań Santa Marii;
nadawanie członkostwa honorowego Santa Marii;
uchwalanie zmian statutu i regulaminu wyborów.
§ 16

Wnioski o odwołanie Zarządu Santa Marii, nadanie członkostwa honorowego,
zmianę statutu i regulaminu wyborów mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku
umieszczenia tych spraw w porządku obrad Walnego Zebrania rozesłanym na 14
dni przed terminem tego zebrania.
§ 17
Uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem
uchwał o zmianie statutu i odwołaniu Zarządu Santa Marii, które wymagają
większości 2/3 głosów.
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§ 18
Zarząd ma obowiązek wprowadzenia do porządku obrad wniosków, o których
mowa w paragrafie §16, które zostały przedstawione Zarządowi przez grupę
przynajmniej 5 członków na 21 dni przed terminem Walnego.
ZARZĄD
§ 19
1. Zarząd jest władzą wykonawczą Santa Marii.
2. Członek Zarządu Santa Marii w momencie objęcia urzędu powinien być
członkiem KIK, a w przeciwnym wypadku niezwłocznie złożyć podanie o zostanie
nim.
3. Kadencja Zarządu trwa do momentu wybrania nowego zarządu;
4. Kadencja Zarządu rozpoczyna się w momencie wybrania komandora spośród
elektów Zarządu.
§ 20
Zarząd Santa Marii składa się z trzech do pięciu osób w tym z:
1. Dwóch do trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Co najwyżej dwóch pełnoletnich członków wybranych decyzją Komandora.
§ 21
1. Wybory Zarządu odbywają się podczas Walnego Zebrania Członków mającego
charakter sprawozdawczo-wyborczy.
2. Walne Zebranie Członków wybiera Elektów Zarządu poprzez głosowanie na
kandydatów do Zarządu.
3. Kandydatem do Zarządu może zostać wyłącznie członek Santa Marii.
4. Elekci Zarządu spośród siebie wybierają Komandora Santa Marii.
5. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określa Regulamin Wyborów
uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
§ 22
Zarząd Santa Marii rozlicza się ze swojej działalności przed Prezydium KIK-u, oraz
przed Walnym Zebraniem, w formie pisemnego sprawozdania, które zostaje
udostępnione także wszystkim członkom Santa Marii, min dwa tygodnie przed
Walnym Zebraniem sprawozdawczo-wyborczym.
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§ 23
Spośród członków Zarządu Santa Marii wybierany jest Skarbnik, odpowiedzialny za
finanse Santa Marii. Skarbnik wybierany jest spośród członków Zarządu Santa Marii,
na mocy decyzji Komandora, za zgodą wyznaczonego.
§ 24
Do obowiązków Skarbnika należy:
1. prowadzenie finansów Santa Marii;
2. komunikacja w imieniu Zarządu Santa Marii z księgowością KIK-u i skarbnikiem
KIK-u;
3. prowadzenie rozliczeń wydatków bieżących Santa Marii i wsparcie księgowości i
skarbników obozowych w prowadzeniu rozliczeń obozów;
4. prowadzenie dokumentacji wydatków i przychodów Santa Marii;
5. przygotowywanie rozliczeń rocznych.
§ 25
Do obowiązków Zarządu Santa Marii należy:
1. organizacja sezonu, w szczególności:
a) ustalenie terminów rejsów i obozów w danym sezonie;
b) przygotowanie sprzętu do sezonu;
c) określanie warunków przyjmowania chętnych i prowadzenie zapisów na
rejsy i obozy organizowane przez Santa Marię;
d) ustalenie zasad postępowania na rejsach i obozach, w szczególności
określenie regulaminów prowadzenia obozów;
e) koordynacja organizacji obozów i dbanie o dobry ich przebieg.
2. kontrola budżetu Klubu.
3. zabieganie o dobry stan techniczny nieruchomości i wszelkich dóbr
użytkowanych przez Santa Marię.
4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Santa Marii, zgodnie z zasadami
określonymi w § 14 ust ust 4.
5. prowadzenie działalności Santa Marii również poza sezonem;
6. sporządzenie rocznego sprawozdania merytorycznego oraz finansowego;
7. prowadzenie archiwum.
§ 26
1. Zarząd Santa Marii może jednomyślną decyzją skrócić swoją kadencję.
2. W przypadku skrócenie kadencji Zarządu Santa Marii, zobowiązany jest on do
organizacji Walnego Zebrania o charakterze sprawozdawczo-wyborczym i
zawiadomienia członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku
obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27
Statut ten może zostać zmieniony jedynie przez Walne Zebranie.
§ 28
Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd KIK-u.
§ 29
Ostateczną decyzję, w obszarach działalności Santa Marii, których nie pokrywa
niniejszy statut, a której nie udało się podjąć w ramach współpracy członków Santa
Marii, Walnego Zebrania i Zarządu Santa Marii, podejmuje Zarząd KIK-u.
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