
  STATUT STOWARZYSZENIA KLASY NAUTICA 450 
  

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

§1  

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Klasy Nautica 450 zwane dalej Stowarzyszeniem. 

§2  

1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, zawiązanym dla realizacji celów Statutowych.  

2. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą być 
jedynie wspierającymi członkami Stowarzyszenia. 

§3  

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa 

2. Oficjalnym językiem, którym będzie posługiwało się Stowarzyszenie jest język polski 

§4  

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§5  

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

§6  

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy - Prawo o stowarzyszeniach 
i niniejszego statutu.  

Rozdział 2. Cele i sposoby ich realizacji 

§7  

Cele Stowarzyszenia: 
1) Promowanie i rozwój żeglarskiej Klasy Nautica 450 
2) Utrzymanie struktury klasy, wymiany informacji i doświadczeń między żeglarzami klasy 

Nautica 450 w celu zwiększenia umiejętności i przyjemności z użytkowania łodzi 
3) Upowszechnianie i rozwijanie żeglarstwa regatowego 



4) Propagowanie żeglarstwa jako sposobu życia w zgodzie z naturą i środowiskiem oraz jako 
sportu opierającego się na szlachetnej rywalizacji 

5) Popularyzacja bezpiecznych form sportów wodnych i rekreacji nad wodą, a także postaw i 
działań sprzyjających rozwojowi aktywności ruchowej, sportowej oraz wspieranie 
organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują 
takie działania. 

§8  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  
1) Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec Polskiego Związku 

Żeglarskiego, Krajowych i Międzynarodowych Organizacji. 
2) Dążenie do zapewnienia monotypowości floty i obniżania kosztów zakupu i użytkowania 

floty 
3) Organizowanie regat oraz współpraca z organizatorami regat krajowych i zagranicznych. 
4) Organizowanie imprez o charakterze międzynarodowym z udziałem jachtów klasy Nautica 

450, aby zachęcić inne kraje do tworzenia krajowych Stowarzyszeń. 
5) Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność 

kulturalną i towarzyską. 
6) Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia. 
7) Współpracę z osobami prawnymi i fizycznymi, a także instytucjami w zakresie propagowania 

celów Stowarzyszenia. 
8) Propagowanie klasy Nautica 450, osiągnięć żeglarstwa regatowego i rekreacyjnego wśród 

szerokich rzesz społeczeństwa. 
9) Szeroko rozumianą edukację związaną z ekologią i bezpieczeństwem przebywania nad 

wodą.  

§9  

Przy realizacji celów Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Ma jednak prawo 
zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. 

Rozdział 3. Członkowie Stowarzyszenia 

§10  

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1) Zwyczajnych,  
2) Wspierających,  
3) Honorowych.  

§11  

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, zainteresowana uprawianiem 
żeglarstwa, zwłaszcza na jachtach typu Nautica 450 i akceptująca cele statutowe 
Stowarzyszenia. 



2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która 
zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w 
Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która położyła szczególne 
zasługi dla rozwoju żeglarstwa i klasy Nautica 450 lub dobra Stowarzyszenia. 

4. Członkostwo Honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu. 

5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu 
Stowarzyszenia na podstawie złożonej pisemnej deklaracji z rekomendacją jednego członka 
Stowarzyszenia.  

§12  

1. Członek Zwyczajny ma prawo do: 
1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z czynnym i biernym prawem 

wyborczym do władz Stowarzyszenia, 
2) korzystania z urządzeń i sprzętu Stowarzyszenia na warunkach określonych przez 

obowiązujące regulaminy, 
3) udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 
4) używania oznak, godła i barw Stowarzyszenia, 
5) zgłaszania wniosków i postulatów do Zarządu, 
6) korzystania z porad, wsparcia i pomocy Stowarzyszenia, 
7) bycia informowanym o pracach i decyzjach Zarządu Stowarzyszenia, 
8) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o 
wykluczeniu ze Stowarzyszenia. 

2. Członek Zwyczajny ma obowiązek: 
1) przestrzegać postanowień Statutu i regulaminów, 
2) brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia, 
3) terminowo opłacać składki i inne zobowiązania finansowe wobec Stowarzyszenia,  
4) godnie reprezentować Stowarzyszenie oraz dbać o jego dobre imię, 
5) przestrzegać etyki i etykiety żeglarskiej. 

§13  

1. Członek Wspierający posiada prawa określone w § 12 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa 
wyborczego. 

2. Członek Wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach 
Stowarzyszenia. 

3. Członek Wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych 
świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 



4. Członek Honorowy posiada wszelkie prawa i obowiązki określone w § 12. 

5. Członek Honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich. 

§14  

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:  
1) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,  
2) wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie,  
3) wykluczenia ze Stowarzyszenia.  

2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku naruszenia przez członka 
postanowień Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.  

3. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały tej członek może się odwołać do 
Walnego Zebrania Członków, w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem.  

4. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się również odpowiednio do członków 
wspierających i honorowych.  

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia 
Postanowienia Ogólne 

§15  

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

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.  

3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w 
głosowaniu tajnym. 

4. Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów - 
uprawnionych członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na 
kandydowanie.  

§16  

1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:  
1) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 15 ust. 2, uważa się 

dzień odbycia Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego Członków, na którym Zarząd 
i Komisja Rewizyjna złożą sprawozdanie za okres kadencji i odbędzie się głosowanie nad 
absolutorium dla Zarządu.  

2) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,  



3) pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,  
4) odwołania przez Walne Zebranie Członków na wniosek, co najmniej 25% członków 

Stowarzyszenia.  

2. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu 
Członków, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią 
swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.  

3. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu 3 
miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia.  

 
Walne Zebranie Członków 

§17  

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  
1) określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia,  
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  
3) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu za okres objęty sprawozdaniem,  
4) wybór Zarządu w tym Prezesa i Komisji Rewizyjnej  
5) odwoływanie członków władz Stowarzyszenia  
6) uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia,  
7) uchwalanie składek członkowskich w tym wysokości wpisowego,  
8) rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreśleniu z listy członków w wypadku przewidzianym 

w § 14 ust. 3,  
9) dokonywanie zmian w Statucie, 
10) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,  
11) decydowanie o innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu,  
12) decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych postanowieniami 

Statutu do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.  

§18  

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane przez Zarząd:  
1) z własnej inicjatywy,  
2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,  
3) na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.  

3. Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w przypadku, gdy:  
1) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od upływu roku 

od dnia poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków,  
2) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia 

złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3,  



4. Organ zwołujący Zwyczajne Walne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinien 
powiadomić wszystkich członków Stowarzyszenia o jego terminie i proponowanym porządku 
obrad na piśmie za potwierdzeniem odbioru nie później niż 14 dni przed tym terminem. 
Powiadomienie drogą przesłania wiadomości pocztą elektroniczną uznaje się za skuteczne.  

5. Porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.  

§19  

1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane w 2 terminach, które nie mogą być oddalone od 
siebie o mniej niż 1 godzinę. W drugim terminie podejmowane uchwały są ważne bez względu 
na ilość obecnych członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust 3.  

2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej 1/3 liczby członków z zastrzeżeniem ust. 1 i ust 3.  

3. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków 
podejmuje bezwzględną większością głosów przy obecności  co najmniej 1/3 liczby członków.  

4. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał, o których mowa w ust. 3 z powodu 
braku wymaganego kworum zwołuje się w ciągu miesiąca kolejne Walne Zebranie Członków.  

 
Zarząd 

§20  

1. Zarząd składa się z 2 do 5 członków, w tym Prezesa.  

2. Do kompetencji Zarządu należy:  
1) ustalenie i uchwalenie kalendarza regat, 
2) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,  
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,  
4) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,  
5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,  
6) uchwalanie preliminarzy budżetowych, 
7) rozstrzyganie sporów w Stowarzyszeniu, 
8) przechowywanie protokołów z posiedzeń Zarządu, 
9) zapraszanie członków na spotkania w sprawach dotyczących spraw związanych ze 

Stowarzyszeniem, 
10) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, 
11) tworzenie budżetu Stowarzyszenia na nadchodzący rok. 

§21  

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej, jednak niż 2 (dwa) razy w 
roku.  



2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy 
członków Zarządu.  

 
Komisja Rewizyjna 

§22  

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.  

2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborze.  

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.  

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 
doradczym.  

§23  

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.  

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  
1) coroczna kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania 

Członków przez Zarząd, wydawanie zaleceń pokontrolnych Zarządowi i żądanie wyjaśnień,  
2) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi,  
3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku określonym w § 18 ust. 3.  

§24  

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 
rok.  

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy członków Komisji Rewizyjnej nie mniej jednak niż dwóch członków.  
 

Komitet Techniczny 

§25  

1. Stowarzyszenie może powołać Komitet Techniczny składający się z: 
1) Członka Zarządu Stowarzyszenia 
2) Dwóch lub trzech członków Stowarzyszenia 
3) Innych osób posiadających niezbędne kompetencje 

2. Funkcją Komitetu Technicznego jest 
1) ustalanie, w porozumieniu z producentem zasad konstrukcyjnych łodzi Nautica 450 Fun i 

Nautica 450 Race, 
2) doradzanie Stowarzyszeniu we wszelkich kwestiach technicznych związanych z klasą N450, 



3) Kontrolowanie konstrukcji łodzi klasy N450, czy jest prawidłowo wykonywana przez 
producentów, dostawców, 

4) Badanie wszelkich zapytań kierowanych przez właścicieli łodzi klasy N450, w sprawie 
projektu lub specyfikacji łodzi i zgłaszanie ich do właściwych władz, 

5) zapewnienie, aby łodzie używane w imprezach i regatach klasy N450 były zgodne z 
przepisami klasowymi. 

3. W przypadku sporu w zakresie przepisów klasowych sprawa może być przekazana do Komitetu 
Technicznego celem interpretacji przepisów. 

 
Reprezentacja 

§26  

Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli, w tym oświadczeń woli powodujących 
powstanie po stronie Stowarzyszenia zobowiązań majątkowych i podpisywania dokumentów 
upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. 

Rozdział 5. Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

§27  

1. Majątek stowarzyszenia pochodzi z wpłat członków, darowizn, pożyczek, opłat licencyjnych od 
producentów łodzi i ożaglowania, dotacji, zapisów i spadków oraz prowadzonej działalności 
własnej 

2. Wysokość składek członkowskich w tym wpisowego do Stowarzyszenia jest ustalana przez 
Walne Zebranie Członków.  

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

4. Działania, o których mowa w §8 są finansowane ze środków Stowarzyszenia. 

Rozdział 6. Działalność gospodarcza 

§28  

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

§29  

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest: 
1) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem 

prac chronionych prawem autorskim 
2) PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 
3) PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 



4) PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 
5) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 

6) PKD 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi 

7) PKD 30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych 
8) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet 
9) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 
10) PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 
11) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 
12) PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych 
13) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

Rozdział 7. Zmiana Statutu i Rozwiązanie Stowarzyszenia 

§30  

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie 
Członków zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 9 i 11 Statutu. 

2. Wnioski w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia mogą być rozpatrywane 
jedynie w przypadku umieszczenia tych spraw w zawiadomieniu do Stowarzyszenia 

3. Uchwała o likwidacji Stowarzyszenia określi sposób jej realizacji oraz przeznaczenie majątku 
Stowarzyszenia. 
 
 
 
Statut przyjęto uchwałą w dniu 12 grudnia 2020 r. 
 
 
Podpisano przez Członków Zarządu: 
 
 
 
 


