STATUT
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ OKRĘTU MUZEUM „BŁYSKAWICA”
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Towarzystwo Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica”, zwane dalej Towarzystwem,
jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną
i działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. 79 poz. 855 z 2001 r. z późniejszymi
zmianami) oraz niniejszego Statutu.
§2
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Gdynia.
§4
Towarzystwo posiada prawo używania odznak, pieczęci i stempli, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Nazwa Towarzystwa jest prawnie
zastrzeżona.
§5
1.
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
2.
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach prawa.
3.
Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między członków Towarzystwa.
§6
Towarzystwo może przynależeć do krajowych i międzynarodowych organizacji
o takim samym profilu działania lub współpracować z nimi. Podstawą do tego jest
uchwała Zarządu.
ROZDZIAŁ II
Cele i formy działania
§7
1.
Celem Towarzystwa jest zachowanie dla przyszłych pokoleń bezcennej pamiątki
narodowej, jakim jest ORP „Błyskawica”, jedyny i ostatni polski okręt z okresu drugiej
wojny światowej.
2.
Ponieważ ORP „Błyskawica” w dalszym ciągu wliczana jest w skład jednostek
Marynarki Wojennej RP, Towarzystwo realizuje swoje cele we współdziałaniu
z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, będącym jednostką wojskową.
3.
Realizując główny cel statutowy Towarzystwo działa przede wszystkim na rzecz
utrzymania dobrego stanu technicznego okrętu oraz udostępnienia go do zwiedzania
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jak najszerszym rzeszom społeczeństwa. Działalność ta winna sprzyjać
upowszechnianiu wśród zwiedzających polskich tradycji morskich, wiedzy
o materialnym i duchowym dziedzictwie morskim, kształtowaniu pozytywnego
stosunku do morskiej przeszłości narodu polskiego oraz wyrabianiu właściwych
postaw obywatelskich w oparciu o Konstytucję RP i obowiązujący porządek prawny.
§8
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
a. działania umożliwiające zachowanie ORP „Błyskawica” dla przyszłych pokoleń
oraz wykorzystania go w krzewieniu wszechstronnie pojmowanej kultury
morskiej;
b. sprawowanie obywatelskiej pieczy nad stanem technicznym okrętu oraz
wspieranie w tym zakresie poczynań Marynarki Wojennej RP;
c. prowadzenie akcji popularyzatorskich na rzecz ORP „Błyskawica” –
bezpośrednio lub poprzez inspirowanie prasy, telewizji i radia;
d. współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, władzami
i urzędami, instytucjami i innymi osobami prawnymi, a także osobami
fizycznymi, które akceptują i popierają cele Towarzystwa;
e. finansowanie
lub
współfinansowanie
remontów
i
konserwacji
ORP „Błyskawica”, bez możliwości zaciągania kredytów;
f. gromadzenie środków finansowych ze składek członkowskich, ze sprzedaży
wydawnictw i pamiątek, z zapisów, darowizn, spadków, a także dochodów
z działalności gospodarczej, działalności wydawniczej i organizacji imprez, bez
możliwości udzielania pożyczek;
g. wyróżniania osób fizycznych i prawnych zasłużonych dla krzewienia idei
Towarzystwa.
ROZDZIAŁ III
Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
§ 10
1.
Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel RP, posiadający pełna
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, a także
cudzoziemiec mający stałe zameldowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i identyfikujący się z celami Towarzystwa.
2.
Warunkiem przyjęcia w poczet członków zwyczajnych jest złożenie deklaracji
członkowskiej i zatwierdzenie członkostwa uchwałą zarządu Towarzystwa.
§ 11
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
a. przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał i innych decyzji władz
Towarzystwa;
b. branie czynnego udziału w realizowaniu celów i zadań statutowych;
c. opłacanie składek członkowskich.
§ 12
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Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:
a. korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego;
b. korzystać z uprawnień wynikających ze Statutu, uchwał i działalności
Towarzystwa;
c. uczestniczyć w zjazdach, zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach
oraz innych imprezach organizowanych bądź zwoływanych przez władze
Towarzystwa;
d. wysuwać wnioski i postulaty wobec władz Towarzystwa;
e. nosić odznakę Towarzystwa.
§ 13
1.
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna spełniająca warunki
określone w § 10 pkt. 1 lub osoba prawna deklarująca poparcie finansowe lub
rzeczowe dla Towarzystwa.
2.
Warunkiem przyjęcia osoby prawnej na członka wspierającego jest pisemne
oświadczenie woli złożone przez przedstawiciela osoby prawnej i zatwierdzone
uchwałą przez zarząd Towarzystwa.
3.
Osoba prawna działa w Towarzystwie poprzez swego przedstawiciela.
§ 14
1.
Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym we wszystkich
działaniach Towarzystwa określonych w § 12 lit. b, c oraz d.
2.
Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.
§ 15
1.
Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna spełniająca
warunki określone w § 10 pkt. 1, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei
Towarzystwa.
2.
Godność członkostwa honorowego nadaje Zjazd członków Towarzystwa, na
wniosek zarządu.
3.
Członek honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym we wszystkich
działaniach Towarzystwa określonych w § 12 lit. b, c, d oraz e.
4.
Członek honorowy zwolniony jest od opłacania składek członkowskich.
§ 16
1.
Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa;
b. likwidacji Towarzystwa;
c. wykluczenia z Towarzystwa na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu;
d. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania
z opłatą składek członkowskich za okres nie krótszy niż 12 miesięcy;
e. utraty osobowości prawnej członka wspierającego;
f. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za czyn popełniony z niskich pobudek
lub na karę dodatkową utraty praw publicznych;
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g. śmierci członka.
2.
W przypadkach określonych w niniejszym paragrafie w pkt. 1 lit. c, d oraz f Zarząd
zawiadamia pisemnie członka o terminie i przyczynach ustania członkostwa oraz
poucza go o możliwości i terminie odwołania się od decyzji Zarządu. Uchwały
oraz orzeczenia w tych sprawach mogą być zaskarżane w terminie 14 dni od daty
ich doręczenia..
3.
Ponowne przyjęcie do Towarzystwa osób, które utraciły członkostwo następuje na
podstawie uchwały Zarządu po ustaniu wszystkich przyczyn, które spowodowały
utratę członkostwa.
ROZDZIAŁ IV
Władze Towarzystwa
§ 17
1.
Władzami Towarzystwa są:
a. Zjazd członków
b. zarząd;
c. komisja rewizyjna.
2.
Wybór władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba, że Zjazd
członków postanowi inaczej.
§ 18
1.
Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata.
2.
Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje społecznie.
3.
Uchwały Zjazdu członków, inne niż określone w § 12 pkt. 2, zapadają
w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów przy obecności:
a. w pierwszym terminie - co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania;
b. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu w 30 minut później niż
termin pierwszy, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, ale
nie mniejszą niż liczba członków zarządu i komisji rewizyjnej łącznie.
4.
Uchwały w sprawie zmian Statutu i rozwiązania Towarzystwa zapadają
większością 2/3 głosów przy obecności:
a. w pierwszym terminie - co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania;
b. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu w 30 minut później niż
termin pierwszy, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, ale
nie mniejszą niż liczba członków zarządu i komisji rewizyjnej łącznie.
5.
W przypadku ustąpienia członka władz Towarzystwa lub ustania jego członkostwa
w Towarzystwie z przyczyn określonych § 16 pkt. 1 za wyjątkiem lit. b oraz e.,
władzom tym przysługuje prawo do kooptacji nowych członków władz,
w pierwszej kolejności spośród tych osób, które na ostatnim Zjeździe
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kandydowały do określonych władz lecz nie zostały wybrane. Liczba członków
dokooptowanych do władz Towarzystwa nie może przekroczyć 1/3 liczby
członków pochodzących z wyboru.
§ 19
Zjazd członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. Do jego zakresu działania
należy:
a. ustalanie wytycznych programowych działalności Towarzystwa;
b. dokonywanie zmian Statutu;
c. rozpatrywanie oraz zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu;
d. rozpatrywanie wniosków zarządu i komisji rewizyjnej;
e. udzielanie absolutorium członkom ustępującego zarządu, na wniosek komisji
rewizyjnej;
f. rozporządzaniem majątkiem Towarzystwa w zakresie przekraczającym
kompetencje statutowe zarządu;
g. dokonywanie wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej;
h. rozstrzyganie odwołań od decyzji i uchwał zarządu;
i. nadawanie tytułu członka honorowego
j. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Towarzystwa.
§ 20
1.
Zjazd członków może być:
a. zwyczajny;
b. nadzwyczajny.
2.
Zjazd zwyczajny członków zwoływany jest przez Zarząd raz na cztery lata.
3.
Zjazd nadzwyczajny członków zwoływany jest przez Zarząd z uzasadnionych
przyczyn, w terminach pomiędzy Zjazdami zwyczajnymi:
a. z inicjatywy zarządu;
b. na żądanie komisji rewizyjnej;
c. na pisemne żądanie 1/3 (jednej trzeciej) członków zwyczajnych Towarzystwa.
4.
W przypadkach określonych w § 20 pkt. 3 lit. b oraz c Zarząd zobowiązany jest
zwołać zjazd nadzwyczajny w terminie do dwóch miesięcy od dnia otrzymania
takiego żądania na piśmie.
5.
Obradujący zjazd,
w celu kierowania obradami zjazdu, wybiera
przewodniczącego, sekretarza i asesora. Obrady zjazdu są protokołowane.
§ 21
1.
Zarząd jest organem wykonawczym Zjazdu członków, kieruje pracą Towarzystwa
w okresie pomiędzy zjazdami zwyczajnymi i odpowiada za swoja działalność
przed Zjazdem członków.
2.
Zarząd składa się z 5 - 9 członków wybranych przez Zjazd członków.
Na pierwszym posiedzeniu zarząd wybiera spośród swojego grona prezesa,
wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
3.
Zarząd reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz. Wychodzące pisma podpisuje
prezes, wiceprezes lub sekretarz.
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4.
Decyzje finansowe zawsze wymagają podpisu dwóch osób: prezesa lub
sekretarza oraz skarbnika.
5.
Do zakresu działania zarządu należy:
a. realizowanie celów Towarzystwa oraz uchwał Zjazdu członków;
b. uchwalanie rocznych programów działalności Towarzystwa;
c. uchwalanie preliminarzy budżetowych i podejmowanie decyzji w sprawach
majątkowych, za wyjątkiem przekazania majątku Towarzystwa po podjęciu
decyzji o jego rozwiązaniu;
d. zwoływanie zwyczajnych oraz nadzwyczajnych Zjazdów członków;
e. zatrudnianie pracowników wykonujących prace na rzecz Towarzystwa lub
ORP „Błyskawica”;
f. powoływanie, spośród członków Towarzystwa, komisji, sekcji lub zespołów
problemowych;
g. przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających;
h. wnioskowanie do Zjazdu członków o nadanie godności członka honorowego;
i. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
j. uchwalanie przynależności Towarzystwa do krajowych i międzynarodowych
organizacji oraz delegowanie do nich przedstawicieli;
k. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
l. wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
m. rozpatrywanie spraw o naruszenie przez członków postanowień i uchwał
władz Towarzystwa oraz przepisów statutowych;
n. zawieszanie w prawach członka zwyczajnego i wspierającego na okres od
3 do 12 miesięcy.
§ 22
1.
Komisja rewizyjna jest najwyższym organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa.
2.
Komisja rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Zjazd członków.
Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3.
Zjazd członków może uchwalić szczegółowy regulamin zakresu działalności
komisji rewizyjnej.
4.
Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie, przynajmniej raz w roku, całokształtu działalności
Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności zarządu
w sprawach majątkowych;
b. składanie sprawozdań na Zjeździe członków i wnoszenie wniosków
o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium poszczególnym członkom
zarządu;
c. przedstawianie zarządowi protokółów pokontrolnych wraz z wnioskami;
d. wysuwanie wniosków w sprawie zwołania nadzwyczajnego zjazdu członków;
e. branie udziału w posiedzeniach zarządu, celem omówienia uwag i wniosków
dotyczących działalności Towarzystwa.
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ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Towarzystwa
§ 23
1.
Towarzystwo jako osoba prawna może posiadać fundusze oraz majątek ruchomy
i nieruchomy.
2.
Źródłami powstawania majątku Towarzystwa są:
a. składki członkowskie;
b. dochody z nieruchomości lub ruchomości stanowiących własność
Towarzystwa;
c. dotacje i subwencje;
d. darowizny, zapisy i spadki;
e. dochody z działalności gospodarczej określonej w § 8 Statutu
3.
Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
ROZDZIAŁ VI
Rozwiązanie Towarzystwa i zmiana Statutu
§ 24
Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na zasadach określonych w § 18 pkt. 4
niniejszego Statutu. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Zjazd
decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje do wykonania swych decyzji w tym
zakresie komisję likwidacyjną, złożoną co najmniej z trzech członków.
§ 25
Uchwały Zjazdu członków w sprawie zmiany Statutu lub przeznaczeniu majątku
Towarzystwa po jego rozwiązaniu podlegają zatwierdzeniu przez właściwy
Krajowy Sąd Rejestracyjny.
ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 26
Niniejszy Statut został uchwalony 9 października 2004 roku. Jego przepisy
wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowień Krajowego Sądu
Rejestrowego.
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