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Statut Yacht Clubu UMCS  

 I. Postanowienia Ogólne. 

1. Klub śeglarski "Yacht Club UMCS", zwany dalej Klubem, powołany jest do 
organizowania dla swoich członków wypoczynku i turystyki na akwenach 
śródlądowych i morskich.  

2. Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków.  
3. Klub działa pod patronatem Rektora Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej           

w Lublinie (UMCS) w ramach prowadzonej przez uniwersytet akcji socjalnej. 
4. Klub uŜywa proporca w kształcie trójkąta równoramiennego błękitnego z białym 

pasem w środku, wyciętego na głębokość 1/4 długości. Czerwony pierścień                 
o szerokości 2 cm otacza stylizowaną róŜę kompasową.  

5. Klub jest członkiem Lubelskiego Okręgowego Związku śeglarskiego.  
6. Klub uŜywa pieczęci organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.  

  II. Cele i Środki Działania.  

1. Celem Klubu jest propagowanie Ŝeglarstwa, rozwijanie świadomości ekologicznej 
oraz promocja UMCS. 

2. Klub realizuje swoje zadania przez:  
• organizowanie rejsów turystycznych i turystyczno - szkoleniowych,  
• organizowanie szkoleń Ŝeglarskich i regat, 
• podejmowanie innych przedsięwzięć wynikających z ogólnej działalności 

Klubu lub LOZś (np. spotkania, pogadanki itp.).  
3. Przy realizacji zadań statutowych Klub współpracuje z UMCS, innymi Klubami 
śeglarskimi i Organizacjami zajmującymi się sportami wodnymi. 

  III. Członkowie Klubu. 

1. Członkiem zwyczajnym Klubu jest pracownik, doktorant, rencista lub były pracownik 
UMCS, który złoŜył do Zarządu pisemną deklarację przystąpienia do Klubu i został 
przyjęty na podstawie uchwały Zarządu.  

2. Członkowie zwyczajni:  
• mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu,  
• uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym,  
• biorą udział we wszelkich formach działalności Klubu,  
• korzystają ze sprzętu Klubu na zasadach określonych w Regulaminie 

korzystania z jachtów Ŝaglowych Yacht Clubu UMCS (dalej zwany 
„Regulaminem”). 

3. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  
• przestrzegać postanowień Statutu Klubu, Regulaminu i uchwał władz Klubu, 
• godnie reprezentować Klub, 
• regularnie opłacać składki członkowskie, 
• postępować zgodnie z etyką Ŝeglarską. 



4. Członkostwo zwyczajne ustaje wskutek:  
• pisemnego zgłoszenia do Zarządu wystąpienia z Klubu, 
• niepłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat, 
• ukarania pozbawieniem członkostwa Klubu, w drodze Uchwały Zarządu, jeŜeli 

członek z przyczyn przez niego zawinionych nie wywiązuje się obowiązków 
określonych w punkcie III.3 statutu. Uchwała powinna być podjęta na piśmie 
oraz podawać przyczynę wykluczenia i uzasadnienie. Od uchwały tej 
wykluczonemu przysługuje w terminie 14 dni odwołanie do Walnego 
Zebrania. Uchwała podjęta na najbliŜszym Walnym Zebraniu jest ostateczna., 

• rozwiązania Klubu. 
5. Tytuł Honorowego Członka Klubu lub Komandora Honorowego jest przyznawany 

osobie szczególnie zasłuŜonej dla Klubu na podstawie uchwały Walnego Zebrania 
podjętej bezwzględną większością głosów na wniosek Komandora.  

6. Członkowie Honorowi oraz Komandor Honorowy:  
• wchodzą w skład Komitetu Honorowego, 
• uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym, 
• biorą udział we wszelkich formach działalności Klubu, 
• korzystają ze sprzętu Klubu na zasadach określonych w Regulaminie. 

7. Z płacenia składek członkowskich zwolnieni są emeryci, renciści oraz Honorowi 
Członkowie Klubu. 

  IV. Władze Klubu. 

1. Władzami Klubu są:  
• Walne Zebranie, 
• Zarząd, 
• Komandor, 
• Komisja Rewizyjna. 

2. Zarząd, Komandor oraz Komisja Rewizyjna wybierane są na Walnym Zebraniu, 
bezwzględną większością głosów. Głosowanie jest jawne, jednakŜe na wniosek 
przynajmniej jednego członka przeprowadza się głosowanie tajne.   

3. Kadencja Władz trwa dwa lata.  
4. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, Komandora, Komisję Rewizyjną lub na 
Ŝądanie 1/5 członków zwyczajnych Klubu, co najmniej raz na rok. O terminie, 
miejscu i porządku obrad powiadamia się członków Klubu pisemnie na 10 dni przed 
datą zebrania.  

5. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym Członkowie Honorowi, 
Honorowy Komandor Klubu i inne osoby zaproszone przez zwołującego.  

6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych 
na zebraniu.  

7. Walne Zebranie:  
• ocenia roczną działalność Zarządu, 
• rozpatruje sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
• na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium Zarządowi                       

i Komandorowi, 
• dokonuje wyboru Komandora, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
• na wniosek Komandora nadaje członkostwo honorowe lub tytuł Honorowego 

Komandora Klubu, 
• uchwala roczne programy działania, 
• ustala wysokość składki klubowej, 



• rozpatruje inne sprawy, wniesione przez Zarząd, Komandora, Komisję 
Rewizyjną lub członków zwyczajnych. 

8. Walne Zebranie jest ostatecznym organem odwoławczym od decyzji Zarządu.  
9. Zarząd:  

• składa się z 7-10 osób, 
• wybiera ze swego grona wicekomandorów, bosmana, skarbnika i sekretarza, 
• wykonuje uchwały Walnego Zebrania, 
• kieruje działalnością Klubu, 
• wyznacza opiekunów jachtów, 
• opracowuje i ogłasza przed sezonem Ŝeglarskim zasady rozdziału jachtów, 
• ustala sposób przekazywania jachtów, 
• dokonuje rozdziału sprzętu między członków Klubu w sezonie turystycznym, 
• nakłada kary za nieprzestrzeganie zaleceń eksploatacyjnych sprzętu                    

i postępowanie wbrew etyce i dobrej praktyce Ŝeglarskiej, 
• podejmuje inne uchwały nie zastrzeŜone do kompetencji Walnego Zebrania. 

10. Komandor Klubu  
• organizuje prace Zarządu i kieruje nimi, 
• reprezentuje Klub na zewnątrz, 
• występuje do Walnego Zebrania z wnioskiem o nadanie członkostwa 

honorowego lub tytułu Honorowego Komandora Klubu, 
• składa na Walnym Zebraniu sprawozdanie z działalności swojej i Zarządu, 
• składa Rektorowi, zatwierdzone przez Walne Zebranie, sprawozdanie                     

z działalności Klubu. 
11. Komisja Rewizyjna  

• składa się z 3 osób, 
• przeprowadza kontrole działalności Zarządu i Komandora, 
• składa na Walnym Zebraniu sprawozdanie pokontrolne ze swojej działalności, 
• występuje do Walnego Zebrania z wnioskiem o udzielenie absolutorium 

Zarządowi       i Komandorowi. 

V. Komitet Honorowy   

1. Komitet Honorowy pełni funkcję doradczą oraz aktywnie wspiera i realizuje cele 
statutowe. 

2. W skład Komitetu Honorowego Klubu wchodzą: 
• Rektor UMCS, 
• Dotychczasowi Komandorzy Klubu, 
• Komandor Honorowy Klubu, 
• Członkowie Honorowi Klubu. 

3. Zarząd moŜe odwołać członka Komitetu Honorowego z następujących przyczyn: 
• działalności sprzecznej z przepisami prawa bądź niniejszego Statutu, 
• rezygnacji samego członka Komitetu, 
• działalności szkodzącej Klubowi. 

4. Uprawnienia Komitetu Honorowego nie wykraczają poza świadczenie pomocy na 
rzecz Klubu.  

5. Członkowie Komitetu Honorowego mają prawo do: 
• aktywnego udziału w działalności Klubu, 
• otrzymywania okresowej informacji, w tym sprawozdań z działalności Klubu, 
• opiniowania przedstawionych planów rozwoju Klubu, 
• przedstawiania Zarządowi propozycji nowych inicjatyw zgodnych z celami 

statutowymi Klubu, 



• uczestniczenia w uroczystościach organizowanych przez Klub, 
• posługiwania się tytułem Członka Komitetu Honorowego Klubu. 

6. Członkowie Komitetu Honorowego mają obowiązek dbania o dobre imię Klubu. 

VI. Fundusze Klubu 

1. Klub dysponuje mieniem i środkami finansowymi przekazanymi przez UMCS na 
rzecz Klubu. 

2. Pełnomocnictwa do dysponowania mieniem i środkami finansowymi, przekazanymi 
przez UMCS do dyspozycji Klubu, udziela Rektor UMCS – Komandorowi Klubu. 

VII. Sprz ęt 

1. Klub eksploatuje jachty i wyposaŜenie własne lub przekazane mu w uŜytkowanie. 
2. KaŜdy jacht ma opiekuna wyznaczonego przez Zarząd spośród członków 

zwyczajnych. 
3. Przekazanie jachtu odbywa się protokolarnie. 
4. Stan techniczny jachtu i jego wyposaŜenie podlega rozliczeniu według ksiąŜki 

inwentarzowej jachtu. 
5. Osoba przyjmująca jacht odpowiada za uszkodzenia i ubytki powstałe w czasie od 

przyjęcia do przekazania jachtu. 
6. Osoba winna drobnych uszkodzeń i ubytków obowiązana jest usunąć je bezzwłocznie 

we własnym zakresie. 
7. Zarząd po zapoznaniu się z protokołami przekazania jachtów wyznacza zakres 

remontów i sposób usuwania uszkodzeń. W przypadku uszkodzeń wynikłych                      
z ewidentnego przekroczenia zasad dobrej praktyki Ŝeglarskiej lub nieprzestrzegania 
zaleceń eksploatacyjnych, Zarząd nakłada kary statutowe. 

 VIII. Kary 

1. Zarząd moŜe ukarać członka zwyczajnego następującymi karami: 
• upomnienie, 
• odmowa przydziału jachtu na okres do dwóch lat, 
• zawieszenie w prawach członka Klubu na okres do dwóch lat, 
• pozbawienie członkostwa Klubu. 

2. Ukaranemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania informacji o ukaraniu, jednakŜe nie wstrzymuje to wykonania 
kary. 

3. Uchwała Walnego Zebrania, dotycząca rozpatrzenia odwołania od ukarania, jest 
ostateczna.   

IX. Przepisy Końcowe 

1. Walne Zebranie moŜe zmienić Statut lub status Klubu większością 2/3 głosów przy 
obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Klubu. 

2. W tym samym trybie Walne Zebranie moŜe rozwiązać Klub. 
3. W przypadku rozwiązania Klubu Walne Zebranie podejmuje wszystkie decyzje 

dotyczące środków finansowych i materialnych, pozostających w dyspozycji Klubu 
oraz powołuje Komisję likwidacyjną do ich wykonania. 

 


