Rydułtowy, dnia 24 kwietnia 2019 r.

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

CASSIOPEIA EXPEDITION
§1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Cassiopeia Expedition i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rydułtowy. Siedziba znajduje się w Rydułtowach przy
ul. W. Sikorskiego 18A.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Europa oraz okalające ją morza i ocean Atlantycki
wraz
ze znajdującymi się na nich wyspami.
4. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych i niekomercyjnych, nieposiadającym osobowości prawnej i nieprowadzącym
działalności gospodarczej.
5. Stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa
rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.
7. Podstawą działania są postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm).
8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w dziedzinie medialnej między innymi poprzez stronę
internetową
www.cassiopeiaexpeditoin.eu
oraz
pocztę
elektroniczną
cassiopeiaexpedition@gmail.com, które stanowią kanały komunikacji pomiędzy członkami
Stowarzyszenia i Zarządu.
§2.
1. Cele Stowarzyszenia to:
a) organizowanie dla swoich członków i ich rodzin oraz innych zaproszonych przez
Stowarzyszenie osób niekomercyjnych rejsów i wypraw żeglarskich;
b) propagowanie żeglarstwa;
c) krzewienie wiedzy o żeglarstwie i jego historii, w tym o dziedzictwie Hanzy;
d) propagowanie sportu i odpowiedzialnej turystyki;
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e) wspieranie jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i podmiotów gospodarczych,
które działają lub zamierzają podjąć działania na rzecz osiągnięcia powyższych celów;
f) żeglarskie szkolenie młodzieży lub dorosłych osób chcących podnosić umiejętności
żeglarskie;
g) upowszechnianie wiedzy w zakresie ekologii mórz i oceanów oraz propagowanie
ochrony środowiska morskiego i jego życia biologicznego.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) działania swoich członków, ich pracę społeczną na rzecz stowarzyszenia oraz nieodpłatne
użyczanie Stowarzyszeniu sprzętu żeglarskiego, sportowego i turystycznego oraz rzeczy
umożliwiających naprawę lub modernizację tegoż sprzętu.
b) pomoc i wsparcie osób niebędących członkami Stowarzyszenia;
c) pomoc i wsparcie uzyskane od jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i
podmiotów gospodarczych;
d) organizację dostępu do sprzętu żeglarskiego, w tym przede wszystkim do morskiego
jachtu żaglowego;
e) konserwację, naprawy, modernizację, utrzymywanie i przechowywanie użytkowanego
przez Stowarzyszenie sprzętu żeglarskiego, w tym przede wszystkim morskiego jachtu
żaglowego;
f) organizację rejsów i wypraw żeglarskich;
g) zapewnienie sterników prowadzących rejsy morskie, w tym pokrywanie ich kosztów
utrzymania na jachcie, kosztów podróży na jacht i z powrotem oraz ewentualne ich
wynagrodzenie,
h) szkolenie i upowszechnianie wiedzy ogólnej i żeglarskiej.
§3.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Zebranie Członków,
b) Zarząd.
§4.
2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Członków, które stanowią wszyscy
członkowie Stowarzyszenia.
3. Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji dotyczących długofalowych
planów działania stowarzyszenia.
4. Zebranie Członków formułuje dla Zarządu ogólne wytyczne dotyczące działalności bieżącej
Stowarzyszenia, w tym dotyczące tego, na jakich akwenach będą organizowane rejsy i
ekspedycje morskie.
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5. Zebranie Członków kontroluje działania Zarządu, w tym celu Zarząd udziela Zebraniu
Członków niezbędnych wyjaśnień, a Zebranie Członków może formułować zalecenia dla
Zarządu dotyczące podjęcia konkretnych działań.
6. Zebranie Członków może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, albo o dokonaniu
zmian w Regulaminie, przy czym uchwała w tych przedmiotach zapada większością 2/3
głosów co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
7. Zebranie Członków rozpoznaje odwołania od decyzji Zarządu o wykluczeniu członka
Stowarzyszenia, uchwała w tym przedmiocie zapada większością bezwzględną co najmniej
połowy członków Stowarzyszenia.
8. Zebranie Członków dokonuje wyboru Zarządu w terminie od 4 do 2 miesięcy przed upływem
kadencji urzędującego Zarządu. W tym celu w powyższym terminie Zarząd zwołuje Zebranie
Członków.
9. W pozostałych przypadkach Zebranie Członków zwoływane jest przez członka Zarządu lub z
inicjatywy co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia, który to wniosek jest zgłaszany
Zarządowi.
10. Miejscem, w którym odbywa się Zebranie Członków jest siedziba stowarzyszenia
w Rydułtowach przy ul. Sikorskiego 18A. O terminie Zebrania Członków, Zarząd informuje
wszystkich członków Stowarzyszenia w terminie nie później niż dwa tygodnie przed
planowanym terminem Zebrania Członków, za pośrednictwem poczty elektronicznej na
podane przez członków Stowarzyszenia adresy email lub poprzez ogłoszenie zamieszczone
na stronie internetowej stowarzyszenia www.cassiopeiaexpedition.eu.
11. Uchwały Zebrania Członków niedotyczące zmian Regulaminu lub rozwiązania
Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów członków Stowarzyszenia obecnych na
Zebraniu Członków.
§5.
12. Zarząd Stowarzyszenia jest trzyosobowy.
13. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. W przypadku powstania w trakcie kadencji Zarządu wakatu na
stanowisku członka Zarządu, Zebranie Członków niezwłocznie dokonuje uzupełniającego
wyboru na nieobsadzone stanowisko członka Zarządu. Kadencja członka Zarządu wybranego
w wyborach uzupełniających kończy się wraz z upływem pięcioletniej kadencji Zarządu.
14. Pracami Zarządu kieruje jego członek piastujący funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
Osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wyznacza Zebranie Członków
dokonując wyboru Zarządu.
15. Zarząd podejmuje wszelkie działania i czynności związane z funkcjonowaniem
Stowarzyszenia i jego reprezentacją, które nie zostały uznane niniejszym Regulaminem za
wyłączne kompetencje Zebrania Członków.
16. W szczególności do kompetencji Zarządu należy:
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a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, w tym w
szczególności wobec wszelkich władz, instytucji i organów publicznych - zarówno w
Polsce, jak i innych państwach.
b) składanie w imieniu i na rachunek Stowarzyszenia wszelkich oświadczeń woli i wiedzy
oraz podpisywanie dokumentów w imieniu Stowarzyszenia,
c) ustanawianie pełnomocnictw.
d) wykonywanie uchwał Zebrania Członków,
e) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
f) zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zebrania Członków,
g) udzielanie Zebraniu Członków informacji, o które ten organ się zwróci,
h) zwoływanie Zebrania Członków,
i) planowanie działań Stowarzyszenia,
j) opracowywanie szczegółowych planów rejsów oraz sposobu korzystania z użytkowanego
przez Stowarzyszenia oraz znajdującego się w posiadaniu Stowarzyszenia sprzętu
żeglarskiego, sportowego i turystycznego, w tym określenie kolejności, sposobu, czasu
i zakresu w jakim poszczególni członkowie Stowarzyszenia będą brać udział w rejsach
i korzystać ze sprzętu.
k) podejmowanie decyzji o wysokości składek członkowskich, sposobie i terminie ich
uiszczania,
l) podejmowanie decyzji o zwolnieniu konkretnych członków Stowarzyszenia z obowiązku
uiszczania składki członkowskiej w całości lub części,
m) zawieranie w imieniu i na rachunek Stowarzyszenia umów i zaciąganie zobowiązań,
n) informowanie organu nadzorującego o zdarzeniach uzasadniających zmianę wpisu
w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia)
oraz o zmianie swojego miejsca zamieszkania,
o) koordynowanie pracy społecznej członków Stowarzyszenia na jego rzecz,
p) podejmowanie decyzji o przyjęciu nowych członków do Stowarzyszenia,
q) podejmowania decyzji o wykluczeniu członka Stowarzyszenia.
r) potwierdzanie utraty lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu i prowadzenie ewidencji
członków stowarzyszenia,
17. Powyższe wyliczenie kompetencji Zarządu nie stanowi katalogu zamkniętego. W razie
wątpliwości co do tego czy dana czynność, działanie lub oświadczenie mieszczą się w
kompetencjach Zarządu, należy domniemywać właściwość kompetencji Zarządu, jeśli
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie regulują odmiennie danej kwestii.
18. W ramach kompetencji Zarządu, wszelkie decyzje może podejmować samodzielnie każdy
członek Zarządu. Każdy z członków Zarządu jest upoważniony do składania wszelkich
oświadczeń wiedzy i woli w ramach kompetencji przysługujących Zarządowi, działając w ten
sposób w imieniu całego Zarządu oraz w imieniu i na rachunek Stowarzyszenia, a także do
reprezentowania Zarządu i Stowarzyszenia na zewnątrz, jak i wobec członków.
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19. Postanowienia §5. ust. 18. Regulaminu nie wykluczają możliwości podjęcia przez Zarząd
kolektywnej decyzji w formie uchwały, jeżeli uzasadnia to waga sprawy.
20. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego wymaga
uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich
pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
21. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są:
a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
c) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
d) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie
umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
e) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10000 zł.

§6.
1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie lub
nie będąca obywatelem polskim, niezależnie od tego czy posiada miejsce zamieszkania w
Polsce, czy też nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złożyła pisemną deklarację
o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu, zgodną ze wzorem
formularza zamieszczonego na stronie internetowej Stowarzyszenia i dokonała płatności
składki członkowskiej za rok, w którym przystępuje do Stowarzyszenia.
2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Deklaracja o
przystąpieniu może zostać przesłana na adres email Stowarzyszenia w wersji elektronicznej
stanowiącej skan oryginalnego dokumentu, przy czym w takim przypadku aplikujący członek
jest zobowiązany zachować oryginał dokumentu deklaracji o przystąpieniu i doręczyć je do
siedziby Stowarzyszenia na prośbę Zarządu. Decyzja o przyjęciu w poczet członków
Stowarzyszenia może nastąpić w formie wiadomości email, w której członek Zarządu
potwierdza fakt uzyskania członkostwa lub w formie analogicznej adnotacji wykonanej przez
członka Zarządu na pisemnej deklaracji o przystąpieniu.
3. Zarząd lub Zebranie Członków może nadać zasłużonemu członkowi Stowarzyszenia lub
innej zasłużonej dla Stowarzyszenia osobie status Honorowego Członka Stowarzyszenia.
Honorowy Członek Stowarzyszenia jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek
członkowskich i obowiązku świadczenia pracy społecznie użytecznej,
4. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) wykluczenia członka przez Zarząd,
b) pisemnej rezygnacji złożonej osobiście lub pocztą elektroniczną do Zarządu
Stowarzyszenia,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka,
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5.

6.
7.

8.

9.

e) niedokonania płatności składek członkowskich w terminie ustalonym przez Zarząd.
Wykluczenie członka przez Zarząd może nastąpić w przypadku:
a) działania członka na szkodę Stowarzyszenia,
b) długotrwałego nieangażowania się w działalność stowarzyszenia,
c) niekoleżeńskiej postawy wobec innych członków Stowarzyszenia,
d) nieetycznego lub sprzecznego z celami Stowarzyszenia zachowania.
Decyzja Zarządu o wykluczeniu członka jest przesyłana osobie wykluczonej pocztą lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wykluczonego członka.
Od decyzji Zarządu o wykluczeniu członka, osobie wykluczonej przysługuje odwołanie do
Zebrania Członków, które rozpoznaje je przy najbliższej możliwości z zachowanie trybu
określonego w §4 ust. 7 Regulaminu. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty
odebrania przesyłki zawierającej decyzje Zarządu o wykluczeniu lub daty wysłania tej
decyzji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestnictwa w Zebraniu Członków,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) korzystania ze sprzętu żeglarskiego, turystycznego i sportowego użytkowanego przez
Stowarzyszenie oraz udziału w rejsach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
a) przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,
b) terminowe uiszczanie składek członkowskich na zasadach określonych w Regulaminie,
c) popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia,
d) działanie na rzecz stowarzyszenia, w tym świadczenie na rzecz stowarzyszenia
nieodpłatnej pracy społecznej jeżeli występuje taka potrzeba.
§7.

1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn,
spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej i dotacji.
2. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Zarząd, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i niniejszym Regulaminem.
3. Każdy członek odpowiada za zobowiązania Stowarzyszenia bez ograniczeń, całym swoim
majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze Stowarzyszeniem. Odpowiedzialność
ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku Stowarzyszenia okaże się bezskuteczna.

§8.
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1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na mocy uchwały Zebrania Członków, podjętej zgodnie z
trybem i wymaganiami określonymi w § 4 ust. 6 Regulaminu.
2. W uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia będzie określała cel na jaki zostanie
przeznaczony majątek likwidowanego stowarzyszenia.
3. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia, likwidatorem będzie członek Zarządu pełniący w
tym czasie funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
§9.
Stowarzyszenie nie może:
a) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
b) zrzeszać osób prawnych,
c) prowadzić działalności gospodarczej,
d) prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.

Sporządzono dnia 24.04.2019 r.

Ryszard Rzepka

Adam Urbisz

Rafał Brzyski
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