Statut Stowarzyszenia
Polski Cech Flisaków, Szkutników i Sterników
Rozdział I
Postanowienia ogólne
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter Stowarzyszenia
§1
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę „Polski
Cech Flisaków, Szkutników i Sterników” i w dalszych postanowieniach niniejszego
dokumentu zwane jest "Stowarzyszeniem".

§2
1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych.
2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w miejscowości Witowice (woj.
dolnośląskie).
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać również na
terenie innych państw Europy z poszanowaniem prawa miejscowego.
§3
1. Stowarzyszenie zostaje zawiązane na czas nieokreślony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego
Rejestru Sądowego.
3. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Starosta właściwy ze
względu na jego siedzibę.
4. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989
r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210 z późn. zm.) oraz
niniejszego Statutu.
Rozdział II
Cele i środki działania Stowarzyszenia
§4

Celem Stowarzyszenia jest:
1. zbieranie i dokumentowanie informacji historycznych i bieżących związanych
z żeglugą śródlądową, transportem drewna i historycznych zadań
transportowych,
2. wytwarzaniem tradycyjnych jednostek pływających dla wód śródlądowych na
terenie Polski,
3. krzewienie
umiejętności
zawodowych
właściwych
dla
członków
stowarzyszenia poprzez organizowanie flisów, szkoleń z zakresu budowy
jednostek pływających jak i szkoleń nadających uprawnienia do prowadzenia
żeglugi po wodach śródlądowych,
4. jak najwierniejsze odtwarzanie zarówno technik, jak i aspektów kulturowych
związanych z zawodami stowarzyszenia.
§5
Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
1. popularyzację flisactwa, szkutnictwa tradycyjnego, żeglarstwa, transportu
wodnego we wszystkich odmianach, wszelkich form turystyki kwalifikowanej,
działań szkoleniowo-warsztatowych, kulturalnych, rajdów, biwaków, spływów,
wycieczek i rejsów,
2. szkolenie teoretyczne i praktyczne członków Stowarzyszenia oraz miłośników
i beneficjentów ww. działań,
3. organizowanie i finansowanie zajęć, o których mowa w ust. 1,
4. finansowanie publikacji i akcji szkoleniowych,
5. budowę i eksploatację tradycyjnych statków i sprzętu pływającego do
transportu wodnego oraz urządzeń niezbędnych do organizacji zajęć
wymienionych w pkt. 1,
6. współpracę z innymi stowarzyszeniami, instytucjami państwowymi i
organizacjami społecznymi działającymi w zakresie obejmującym cele
Stowarzyszenia,
7. współpracę krajową i zagraniczną z osobami fizycznymi i prawnymi
wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia.
§6
1. Stowarzyszenie może należeć do organizacji, związków (klas) oraz do

organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach i z
poszanowaniem prawa miejscowego, jeśli nie narusza to zobowiązań
wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest
stroną oraz tworzyć związki o celach zgodnych z niniejszym Statutem.
2. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.
3. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział III
Sposób nabywania członkostwa w stowarzyszeniu.
Prawa i obowiązki członka
§7
Stowarzyszenie przyjmuje w swoje grono członków, którym nadaje się rangę
Członków Zwyczajnych, Członków Wspierających oraz Członków Honorowych.
§8
1.
2.

3.

4.

Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia są członkowie Założyciele.
Następni Członkowie Zwyczajni przyjmowani są do Stowarzyszenia tylko i
wyłącznie decyzją Walnego Zgromadzenia Członków, zwykłą większością
głosów.
Warunkiem koniecznym przyjęcia kandydata w poczet Członków Zwyczajnych
Stowarzyszenia jest złożenie pisemnej deklaracji woli przynależności do
Stowarzyszenia, najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed terminem
posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków oraz stawiennictwo osobiste
podczas Walnego Zgromadzenia Członków.
Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać wyłącznie osoby
fizyczne.
§9

1.

2.

Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i
prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji
celów Stowarzyszenia.
Warunkiem koniecznym przyjęcia kandydata w poczet Członków
Wspierających Stowarzyszenia jest złożenie pisemnej deklaracji woli
przynależności do Stowarzyszenia, najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed
terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków oraz stawiennictwo
osobiste jeśli mowa o osobach fizycznych lub stawiennictwo uprawnionego
przedstawiciela jeśli mowa o osobach prawnych podczas Walnego
Zgromadzenia Członków.
§ 10

1.

2.

Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna,
szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia.
Członkowie Honorowi Stowarzyszenia przyjmowani są przez Walne
Zgromadzenie Członków na wniosek 3 (trzech) członków Zwyczajnych
Stowarzyszenia.
§ 11

1.

2.

3.
4.

Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
a)
biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz
Stowarzyszenia,
b)
korzystania z dorobku, majątku oraz wszelkich form działalności
Stowarzyszenia,
c)
udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie,
d)
zgłaszania wniosków odnośnie działalności obecnej i przyszłej
Stowarzyszenia.
Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
a)
brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b)
przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c)
przestrzegania w swojej działalności dobrych obyczajów oraz
dyscypliny i etykiety,
d)
regularnego opłacania składek w wysokości określonej przez Walne
Zgromadzenie Członków.
Członkowie Wspierający i Honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa
wyborczego.
Członkowie Wspierający i Honorowi mogą brać udział w posiedzeniach
statutowych władz Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz korzystać z
obiektów i pomieszczeń Stowarzyszenia.
§ 12

Członkowie mają obowiązek opłacania składek członkowskich. Członkowie nie
opłacający składek nie mają prawa głosu podczas posiedzeń Walnego
Zgromadzenia Członków.
§ 13
1.

Utrata członkostwa następuje na skutek:
a)
pisemnej rezygnacji Członka złożonej na ręce Zarządu,
b)
utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
c)
śmierci Członka oraz utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.

2.

3.

Wykluczenie Członka następuje przez Zarząd:
a)
z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
b)
z powodu łamania postanowień Statutu i nie przestrzegania uchwał
władz Stowarzyszenia,
c)
na pisemny wniosek 3 (trzech) Członków Stowarzyszenia,
d)
zalegania ze składkami, których wysokość stanowi równowartość 2
(dwóch) rocznych składek.
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia
lub pozbawieniu członkostwa osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie
do Walnego Zgromadzenia Członków składane za pośrednictwem Zarządu w
nieprzekraczalnym terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia jej
doręczenia wraz z uzasadnieniem. Uchwała Walnego Zgromadzenia
Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia i organizacja ich pracy
§ 14
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a)
Walne Zgromadzenie Członków,
b)
Zarząd,
c)
Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 3 (trzy) lata.
3. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne
Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa
członków biorących udział w głosowaniu opowie się za jawnością
przeprowadzanych wyborów.
4. Wyboru członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród
kandydatów będących członkami Stowarzyszenia, którzy wyrażą pisemną
zgodę na kandydowanie.
5. Członkostwo w Zarządzie oraz Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a)
upływu kadencji, z zastrzeżeniem, iż za moment upływu kadencji
uznaje się dzień odbycia Walnego Zgromadzenia Członków, na którym
Zarząd złoży sprawozdanie za ostatni rok działalności,
d)
ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
e)
pisemnego zrzeczenia się udziału w tych organach,
f)
odwołania z funkcji zajmowanej w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej
przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek co najmniej 3
(trzech) członków Stowarzyszenia.

§ 15
1. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na

Walnym Zebraniu Członków, w myśl zapisów ust. 4 § 14, dotychczasowy
Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje obowiązki do czasy wyboru nowych
władz.
2. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany
najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz
Stowarzyszenia. W przypadku niedokonania wyboru nowych władz w terminie
określonych w zdaniu poprzedzającym, na każdym z członków
Stowarzyszenia ciąży obowiązek powiadomienia o tym fakcie organ
nadzorujący działalność Stowarzyszenia (§3 ust. 3 Statutu).
3. Uchwały wszystkich władz statutowych Stowarzyszenia zapadają zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania, chyba że poszczególne postanowienia Statutu
stanowią inaczej.
§ 16
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) ustalenie Statutu Stowarzyszenia i jego zmiana,
b) wytyczenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
c) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
d) uchwalanie wysokości wynagrodzenia Zarządu,
e) zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz udzielanie absolutorium
Zarządowi,
f) zatwierdzenie programów oraz sprawozdań z ich realizacji,
g) uchwalanie
regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia w tym
regulaminów działania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
h) uchwalanie wydatków celowych,
i) rozwiązanie Stowarzyszenia oraz przeniesienia majątku Stowarzyszenia,
j) uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
k) udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem.
2. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu
Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków podejmuje ilością 2/3 (dwóch
trzecich) głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
§ 17

1. O dokładnym terminie posiedzenia jak i miejscu oraz porządku obrad

Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd zawiadamia Członków na piśmie
lub drogą elektroniczną, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed
planowanym terminem Zgromadzenia.
2. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków przygotowuje Zarząd.
3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział Członkowie Zwyczajni z
głosem stanowiącym. Członkowie Wspierający i Członkowie Honorowi
posiadają wyłącznie głos doradczy.
§ 18
1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Członków odbywa się nie rzadziej niż raz w
roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym
czasie. Posiedzenie jest zwoływane z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia, na
wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 (jednej
trzeciej) Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Głosowania Walnego Zgromadzenia Członków są jawne z zastrzeżeniem
postanowień § 14 ust. 3 Statutu.
§ 19
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 (pięciu) osób.
2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą 
Przewodniczący, zwany dalej
Cechmistrzem oraz minimum 4 (czterech) członków w tym
:
Wiceprzewodniczący zwany dalej Cechmistrzem Wtórym i Sekretarz
zwany dalej Pisarzem orazSkarbnik i Członek Zarządu.
§ 20
1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Statutową Stowarzyszenia

zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania
Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na
kwartał. W posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie Komisji
Rewizyjnej lub zaproszeni goście z głosem doradczym.
4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności
wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Uchwały o wynagrodzeniu i jego
wysokości podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.

5. Funkcję Cechmistrza oraz Cechmistrza Wtórego w Zarządzie powierza Walne
Zgromadzenie Członków.
6. Pracami Zarządu kieruje Cechmistrz a w razie jego nieobecności zastępuje
go Cechmistrz Wtóry.
§ 21
1. Do wyłącznych kompetencji Zarządu należy:
a. przygotowywanie i zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
b. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c. prowadzenie aktualnego rejestru członków,
d. planowanie działań Stowarzyszenia oraz opracowywanie projektu
budżetu,
e. zarządzanie majątkiem,
f. realizowanie celów Stowarzyszenia przewidzianych Statutem,
g. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
h. przyjmowanie i skreślanie Członków.
§ 22
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania bieżącej kontroli nad
działalnością Stowarzyszenia. Czynności kontrolne podejmowane są nie
rzadziej niż raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób wybieranych
przez Walne Zgromadzenie Członków spośród Członków Zwyczajnych
Stowarzyszenia.
3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.
4. Ewentualne uzupełnienie składu Komisji w trakcie trwania kadencji
dokonywane jest przez pozostałych członków organu, który uległ
zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu
organu.
5. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz sposób wykonywania przez nią
czynności kontrolnych określa Regulamin Komisji.
§ 23
Członkowie Komisji nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.
§ 24
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia
oraz zebrania Zarządu,
d) składania wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym
Zgromadzeniu.
§ 25
Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) upływu kadencji,
b) zrzeczenia się udziału w tych władzach,
c) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
d) odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek co
najmniej 3 (trzech) członków Stowarzyszenia.
§ 26
W przypadku nieudzielenia Zarządowi absolutorium, wniosek o jego odwołanie
może zgłosić każdy członek Stowarzyszenia biorący udział w Walnym Zebraniu,
chociażby sprawa ta nie była umieszczona na porządku obrad.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 27
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) wpływów ze składek członkowskich,
a) wpływów z darowizn, spadków, zapisów,
b) wpływów z działalności statutowej,
c) wpływów z dotacji,
d) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
e) dotacji i ofiarności publicznej,

innych źródeł.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku
bankowym Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Stowarzyszenie może przyjmować zapisy i darowizny oraz nabywać majątek
ruchomy i nieruchomy.
f)

5. Majątkiem mogą być również prawa majątkowe nabyte na rzecz
Stowarzyszenia.
6. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej. Dochody z
działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między członkami
Stowarzyszenia.
7. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację statutowych celów,
służy on także na pokrycie kosztów jego utrzymania.
8. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy będą przeznaczone na cele statutowe,
chyba, że ofiarodawcy określili konkretny cel, na jaki mają być zużyte.
9. Do zaciągania zobowiązań majątkowych, udzielania pełnomocnictw i
składania innych oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch
członków Zarządu działających łącznie, z zastrzeżeniem, że jednym z tych
członków musi być Cechmistrz lub Cechmistrz Wtóry Zarządu
Stowarzyszenia.
10. Do dokonywania czynności prawnych o charakterze niemajątkowym
upoważniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.
Rozdział VI
Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 28
W razie likwidacji Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków ma obowiązek
określenia pozostałego majątku, zabezpieczenia go oraz określenia jego
przeznaczenia po zakończeniu likwidacji. Walne Zgromadzenie Członków wyznacza
osobę likwidatora oraz określa sposób likwidacji Stowarzyszenia.

Powyższy Statut został przyjęty na Zebraniu Założycielskim w dniu
23.03.2019 r.
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6. Jagielski Lech …..................................…...........................…................................

7. Klimczak Henryk …..................................…..................................…..................

8. Kaszuba Zbigniew ..........................…............................…..................................

9. Kumik Andrzej ….............................…............................…..................................

10. Michta Zdzisław …...........................................................…..................................

11. Łabęcki Mieczysław …..................................................…..................................

12. Podgórniak Józef ….............................................................................................

13. Sikora Marek …..................................….....................…..................................

14. Socha Hieronim ….................................................................…......................

15. Witkowski Wacław …..................................…........................

