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I - Postanowienia
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§t

trl f "Latajacy Holencier''/, zlła,'e dalej Towarzystvlerr, jest zarejestrowane stosownie do nostanowień usta,.ry z d.nia
] 1ipca 1934 - 0 kulturze fizycznej.

Towarzystwo Rega.towe klasy

§z

jest stowarzyszeniem żeglarzy uprawiaja
na jachtach klasy FD.

Towarzystwo

cycb, żeg7arsti.lo

,

§l

Towarzystwo l€prezentuje i broni interesów członkóvl bioracych
udział
w regatach w kraju i za granica.

§ą

członkiern Towarzystwa może być kaedy obyvate1
pełna zdolnośćdo czynnościprawnych.

polski,

rrosiacla.jacy

§l

Towarzystvo posiada osobowość nrawna
- noże nabynlaó pral.ia i zaciagaó
zoboviąze-nia w grńicach przełidzianlrg5 orzepisami plu,vła. Towarzystrvo
działa DTzez vładze wskazane w nieniejszym statucie.
SieCziba_ TowarzYstwa

polita Folska

jest

Warszawa,

a terenen d.ziaŁan1a jest ĘzeczDos-

]{

Rozś3iałIf -_Cc]_!9yargygtwa

1.
2.
J.
,l
.
5.

§z

jest uPowszechnianie z,eglarstvla reqa.toweso Doprzez:
organizację zawodów zeglarskich o znaczeniu reqionalnym, krajowyn
i miedzynarodowym,
prowadzenie działalności szkoleniowej i wychowawczej,
orornowanie żeglarstwa oofskię:ło za rlani ci.,
',,:;rl
o,/,,ajlie i eksriop-tac jl ociekt,iw i tlrzcdleń zegla.rskic'-,
orqanizovla.r',ie Ćvic,:e,l f :,z7czn;lc'::, i za7e,ó vl złkr:esie sr:o:tlr, rekreac j i
.
i rehabilita.cji r,rcl,owe.i.

Celem Towansstwa

]

2RozdziaŁ ITI - Członkowie i

kand

daci

Towarz
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Staz kandydacki rozDoczJrna się z chlrlilą zs>oszżnie wniosku
nie Zarządowi, Towarzastwa.

§q

członkostwo Towarzystwa nabywa się po odbyciu stażu kandydackie8o,
który Łlłłaó beCzie do najblizszego \{alneqo Zeb:anLa, na który: wiekszością 1/4 słosów przy obecności przynaj:nie.i !i 1 czŁoylków To,;arzysŁwa, zapadnie uchwała orzy.irnująca kancycata w ooczet członków ?owarzys_
twa.

§lo

Członkostwo Towarzystwa ustaje na s]<utek:
1 . dobrowolneso wystąoienia,
2. skreślenia z listy na skutek nie płacenia składek,
j. wYkluczenia z Towarzystwa vł przypadku istotnego naraszenia zasad.
wsPÓłzYcia społecznego uwłaczajace3r godnościczŁonka Tol,ra::zystwa.

§

rt

Członek Tovrarzystvra ma plawo:
1. uczestniczyć w irnprezach i zebraniach og5lnych Towarzystwa,
2. wybjeraĆ i tyó wybieranyn d.o władz ?owarzvstwa,
]. kor*zystaó z porad., wsparcia i pomocy Towarzystwa,
.4. byó iniornovtany o pracy i decyz3ach Zarząd"u Tor.lar.:ystwa,
5. uystępo,łaó z vrnioskani i póstula.tałri do -'ł|Ład,z Towarzystlla.

§ lz

KarrCyia-i Towarzystwa::oże byó zapraszan\l- na i crezy i zebrania
Towarzys tvła.

og5

Ine-

§ li

Członek Tovla.rzystwa zobowiązany jest:
1. braĆ ud,ział w i:::prezach i n:^acac: Towarzystwa,
2. przestrzev.a.ć oostanowieri statu.tu, uc vlał oTaz ooŁa,cać składki
cz

Łon <owskie,

]. przestrzegaó przeoisów k-']-asy FD, soortowych i koleżeńskich
oTaz wzajennej ponocy.
::]

zasad,

.14

za aktlłnna działalność członek Towarzystwa nole byó wyr5zniony
nagrodani Towarzystwa.

§ li

i]ci,wałe o nagrodzeniu, skreśleniu z}isty członków. lub vrykluczeniu
podejmuje Zarząd" 0d uchvały o skreśleniu z 1isty czŁoa'<ó,ł ,l.ub

_)_

tć,
+ffi,v,.,^
śe.;,

"Ę§:x..,,,

wYkluczeniu przysługuje członkowi odwołanie do \lla}nego z"v"""ńi|ą,l<i.,:,^
w ternrinie 1{ dni od jej d,oręczenia. Uchwała winna zavierać

"rĘfJOą
'uiuą

uzasacinienie.
RozdziaŁ rV
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Władze

TowaĘIstwa

'vtŁad,zami Towarzystwa są3

§

16

1. }ialne Zebranie,
2. Zarzad,

J.

i{onis

ja

Ęewizy jna.

§lr

I{adencja wŁadz Towarzystwa trła dua 1ata
§ le
\'/ działalnoŚci swej Yłłaó,ze Towarzystwa kierr.:_ją się zasad.ami

tycznyni, kolegialnościi jar"ności
,S

demokr.a_

lr

uchwały wszyskich wŁacz Towarzystlla zapad,a. ją zwykŁą vliększoście
g;łosów i,l obecności co na jnrnie j połowy ogółu członków.
^,

20

łŁadze Towarz:,,stvla zobowiaąane są d.o składania członkon vąljaśnień
i spra,",czdań ze svlej Cziałalności.

§zl

iŁad-ze Towarz7stwa pochoozą z uryborrr. Wybory odbywają srę na następp.ią--

cych

złsad-ac':_:

i . ::ie oqrafi,i c:a się jiczby <a:il.ia+"ów,

2.

.'eSt ;av,:le, c ile ;i:'o;acizer:ie nie uc]:r,,al i Lna_cze j,
sa"la i::--cję l'e v;>adzac",Touarzystv;a T:jo7-na :r'e),:-,:ć przez
nie: llanic;c:ią ilcść kad enc..r-.
g':CsCt,;=;rie

=;. *"9

:} ?2
T o;.,,

1,3y51,,r" v:c.l oi zą :

.:,

)zŁar^:e',

i

v}aCz

. a]:-ij-.'rie

l;c

2=,

ouarz;,,stwa zo: cu)-?.z?^ny jes.u:
-:stniczyĆ w nracac]r o]]rźa -iw do <'u5rych :ostał
_

v-,,i:.a_,ny,

. r:,-oozyci : człon'<::w 1 Ql:?-\,,si\Ąe,,
=. si:ż'.:aó czż:::kol lcv.'al=ys;.*,a uy;aśnienia i srrawozdania ze sviej
cziz:a7nośc- .

Y

ą

ąr;ik .,.

'-o.,-,o
;3;Ti;:*;"r::r:'"'wa

]IoBą

być odv:oł ani

r,rĘ.$*

z

zajnowanych

fu:rkcjrĘr.§b,

. w przypadku nie wypełniania obowiazk jw, nantszania postanowień
statutu i obowiazujązujacycŁ, uci wał Towarz-ystwa,
2. odwoła;rie nasteprije w clrodze uchwały walnego zebrania,
J, decYz3e o odwołaniu z zajrtowane.i funkcji vle władzach Towarzystwa
,1

pol,Jf]]ny być pocljetu po wysłuchaniu zainteresowane§o.

],iandat czŁonka

.ri z5

vŁadz Towarzystva wysasa przed

w następujących przyoadka,ch:
-1

unł}ą.lem kadenc.ii

. utraty członkostvla Towarzystwa,

]. odvloŁania v trybie określon;,mv .i 24 statdbu,
,
, nienoznoŚcr oełnienra f,;nkc ji DTzez. okres dłuzszy ni; /2 karienc j i.
Uzurr łnien,ie si<ładu Zerzad,u i ?.omis ji Rewizy;ne j, wi.;likłe
Ńskutek
,{

1

nandatu, następpję popTzez vrybory uzupełniajace
PTzelrowadzone na nadzwyczajnl-rrr l,ialnym Zebraniu, zvtołanym z4odi^.1F€F.Śniecia

nia

-

Ą

zą

)

l ^"tStutu.

§zs

}/alne Zebrarrie:
1. _iest najrqrzszą wŁad,zą Towarzystwa,
2. wyb; era: 7.atzz_d. oTaz }Ionis je Rewizyjną,
,
v
irtalnlm
Zebraniu biora lld.ziaŁ z tłosen decycilljącyll 1,/szyscy
J.
człorkowle Towarzystwa,
4. Va]:ie .Zebr:arie usta}a progran dziaŁania Towarzystlla,
]. uchvala statut i zmiany statutu,
4,, określa zasadY ITosP9d313 zo-f jne.lrsoh,e, wysokośćs ,:łacek,
zatlłieńza
cuc, =t Tor.arzystua,
l, r:ozlatrrrje r-lrioski, postulaty i odwołenia
członków od, uc]:vał
:

ZaTz",c:u Tovarzysr"va,

3, na '":liosek i,omisji Revizyjne; uchrłaly }ub od.mawia udzielenia
absc],.:tcril;-, Zarzadovi Tor,ą]-21.g+1,2.

§z,

,i ;łc,owa:liu:,aci udz:elenien absofrr'"o;-iul.n n-e InoAa -rrać
udzlału
:złon]:c.lle wł::z lowar-zysikla.
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Uchwały 'r{alnego Zebrania zapaciają zwykŁą większościąpiłosów.

§ro

Walnemu Zwbranj_u przewodniczy członek Towarzystwa oowołany Dr::,ez
Wa-Lne 4e .ra'n]-e'

J
^

,.
/|

uci.vały Zarządu, },omisji Rer,lizyjnej lub na wniosek 1/1
ogótnej liczby członkóv Tov,,arzystwa, Zarząd. zobowiązany jest
do zwołania nadzv,xrcza jneg,o },lalnego Zebfania nie późnie"i n.'ż
vl ciągu jed.nego miesrąca od. d,nia nodjecia uchvlały lub dnia
zgłoszenia wnj.osku
I,]a

mocy

§rz

Zadania Zarzadu Towarzystwa:
1 . kiercwanie bieżąca oziaŁalnością Towarzystwa,
2. realizorłanie uchwał i^ialnego Zebranta,
]. zrłołyvanieValnego Zebrania,

{.
5.
5.

reprezento;*anie ne ze\rr!ątTz Towarzystrva,
7l77ordzarlre majatkrern Towarzystrła,
povcływanie konisji i zespołów problemowych.

§ll

zarząc Towarzystlła zbiera się w zalezności oti potrzeb, nie rzadziej
jednak liż raz na dwa niesiące

§lą

iiornis.': Rewizyjną r.ybiera Walne Zeoranie rł składzie J-osobov.lrm.
:,_orrls;a Rew-zyjna ły3iera ze swojego 8Tona przevlodniczacego
§::

i;omis;l Ęeviizyjnej:
1. ,:o:-- -:ola c:,:ała]-rości Zarz,-du i reali zac.ii ucJ-v,,ał, r-osnodarki
- :a.'a;,:; Towa r i,stv;a,
-a-§UV/gL
-.Zac,an..=-

]

:,r-:-- st?t,,:, ,-e

:1,2-

'..'e,l:l"i:

Zer-,i:arl

::. s_lrler.,,ozcań ze

::: --n, nazycudzeto,!,lIc

.,ó

S1,.,o..e.-'

.

fl

i raz-= strł:e::;en: a *.]ezgodniości vt zzrzn_d.za:-rlu majątkien Tovla,rzystl",a
ze sta.,;tem 1:: DI,zer-sani orzra Xon-s ja Pewiz3,jna nrezv:łocznie

zarząd,lr;*

r"Yjaśnień

zobowiązany

ir

§

Członkowie Komisji Rewizyj:"]' **

Zarządu.

-^ł{**§o*

byó zapraszani na posiedzenia

§ls

Bg"

,r"r#Mo

Zarządu.

mogą

byó jednocześnie człon-

Ęiz!_V_-_l 1ąĘ t k--leyerzglye
e

\

:,g

),fajątek Towarzystrva powstaje:
1. ze składek członkórv Towarzystwa,

'
2"zdarowi.znł '
j. z d,ziałalnościgosoodarczej,
{. z dochod.Ów organizowanych pTzez Towarzystr,ła zawodóvl sportov{ych i irnprez.
§ąo
zarządzanie rnajątkiem Towarzystwa nie może nanrszaó przepisów
i

p]awa.

341
iŁjątek Tovanystwa służyfinansowej działaLrościstatutowej

Towarzystwa.

,J
4ż
§łz

DziaŁ*lnośó" Towarzystt,a realizowana jest na podstawie budżetu
ucnwalonego na dany rok ka]_endarzowy.

spranłozdanie zan:ząd,u Towarzystl,a z wykonania budżetu zatwierd.za

,ł'a1:]e Ze bran:e

}44
)o składania oświadczeń rłoli w spra\^/ach najątkcwych uoov,ażniony
jest kżdy z czŁonkóv zarządu samodzielnia z pośńd wymienionych:
Prezes, Skarb:,ik, Sekletarz.
?azCzizŁ_VT - _:ostaloxienia końcowe

Zniany v stat;cie

'€/'€r'
.

Członkowie Komrsji Rewizyjnej nie

kani

jest do

J45

no€=,

cyć w'.ovlaczone uchwałą Wai,nego Zebrania

ąZ,

A 7ł,^

,-7podjęte większością2/) *"uirir"udanych

ełosów.

'żt{łnĘ;."
'oĘ'?.§id."
-r^Ęrfrg,
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Ęozwiązanie Towarzystwa może nastapió uchwałą lł/alnego Zebrania
podjęte viekszościąz/1 waz,nie oddanych głosów przy obecności
minimum 1/4 og1::nej liczby członków.

§ąl

czynności związane z }ikwidacją Towarzystwa dokonuje komisja
}ikwidacyjna lowołana pTzez i{alne Zebranie.

§ąs

Uchwała w srrawie likwidacji Towarzystwa nusr zavlierać postanowienia
W Spra,vie najątku Towarzyst,n,a.

"'49
Po zakończeniu 1i}<vlidacji, konis ja 1ikwidacyJna zobo,,łi-a_zartir jest
zgłosió organowi rejestracyjnenu wniosek o rnfkreślenre stovrarzyszenia z rejestnr.

stanisław Twiński

Ją*ąrgr, Łolmas

łowski
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