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Statut uchwalony
NWZC 25.01.2020r.

STATUT STOWARZYSZENIA
GRUPA MORSKA – CAŁA NAPRZÓD
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie o nazwie Grupa Morska - Cała Naprzód, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104 wraz z późniejszymi
zmianami) oraz na podstawie niniejszego statutu.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Świnoujście.
§3
1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach działania.
§5
Czas działania stowarzyszenia jest nieograniczony.
§6
Stowarzyszenie używa godła i barw; władze Stowarzyszenia używają pieczęci
określającej ich nazwę.
2. Wzór godła, barw i pieczęci ustala Zarząd.
1.

§7
1. Stowarzyszenie ma na celu:
1) Udział w tworzeniu w Świnoujściu warunków rozwoju gospodarki morskiej,
turystycznej, działalności uzdrowiskowej oraz promocji miasta i przedsiębiorstw
gospodarki morskiej Świnoujścia,
2) działalność na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju obszaru Miasta
Świnoujście,
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3) wspieranie działań związanych z realizacją lokalnych strategii rozwoju,
4) aktywizowanie lokalnej społeczności i budowanie kapitału społecznego,
5) zachowanie środowiska naturalnego, krajobrazowego i zasobów historycznokulturowych,
6) działanie na rzecz poprawy atrakcyjności turystycznej Miasta Świnoujście,
7) promocję obszaru Miasta Świnoujście,
8) wspieranie inicjatyw rządowych, samorządowych, jak również organizacji
pozarządowych, w działaniach edukacyjnych, ochrony zdrowia, ekologii, rozwoju
infrastruktury rekreacyjno-turystycznej.
2. Stowarzyszenie ponadto ma na celu realizację zadań publicznych w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4) działalności charytatywnej;
5) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego;
7) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
8) ochrony i promocji zdrowia;
9) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
10) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
11) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
12) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
13) działalności
wspomagającej
rozwój
gospodarczy,
w
tym
rozwój
przedsiębiorczości;
14) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
15) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
16) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
17) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
18) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
19) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
20) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
21) turystyki i krajoznawstwa;
22) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
23) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
24) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
25) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
26) ratownictwa i ochrony ludności;
27) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w
kraju i za granicą;
28) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
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29) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
30) promocji i organizacji wolontariatu;
31) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
32) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
33) promocji Miasta Świnoujście za granicą;
34) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka;
35) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
36) rewitalizacji;
37) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, w zakresie realizacji określonych ustawą zadań
publicznych;
38) działalności na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.
3. Realizacja celów będzie się opierała między innymi na takich działaniach jak:
1) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi działającymi w zakresie objętym
celami na poziomie krajowym i międzynarodowym;
2) wspieranie i reprezentowanie interesów świnoujskiego portu, przedsiębiorstw
gospodarki morskiej, turystyki i działalności uzdrowiskowej;
3) kreowanie wspólnej działalności gospodarczej związanej z gospodarką morską,
turystyczną, uzdrowiskową przy wykorzystaniu walorów morskiego położenia
miasta;
4) monitorowanie problemów i ograniczeń na jakie napotykają porty i
przedsiębiorstwa gospodarki morskiej w Świnoujściu oraz w rejonie Bałtyku,
5) kompletowanie, opracowywanie oraz przekazywanie zainteresowanym podmiotom
informacji związanych z gospodarką morską;
6) prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej, konsultingowej i
marketingowej;
7) zabieganie o środki finansowe z organizacji międzynarodowych, Unii
Europejskiej, z instytucji krajowych i lokalnych na projekty i programy związane
z rozwojem portu w Świnoujściu, przedsiębiorstw gospodarki morskiej, turystyki,
ochroną środowiska naturalnego i krajobrazu oraz inne cele statutowe;
8) przyczynianie się do realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska naturalnego i
krajobrazu;
9) inicjowanie i wspieranie działalności związanej z ochroną zabytków i pozostałych
dóbr kultury;
10) prowadzenie działalności związanej ze szkoleniem i doskonaleniem kadr;
11) organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, wyjazdów studyjnych, warsztatów,
konkursów;
12) prowadzenie działań o charakterze doradczym i informacyjnym na rzecz
społeczeństwa;
13) podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności społecznych;
14) propagowanie, wspieranie, organizowanie i podejmowanie działań na rzecz:
- zatrudnienia,
- przedsiębiorczości,
- nauki i edukacji,
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- ekologii i ochrony środowiska oraz edukacji i informacji ekologicznej,
- ochrony i promocji krajobrazu,
- zasobów historyczno-kulturowych regionu,
- sportu, turystyki, rekreacji i wypoczynku,
- produktów lokalnych i regionalnych,
- oraz w innych dziedzinach istotnych dla rozwoju lokalnego;
15) opracowywanie wniosków i projektów mających na celu pozyskiwanie środków
finansowych na realizację zadań statutowych;
16) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów
Stowarzyszenia.
Rozdział II
Członkowie Stowarzyszenia
§8
Stowarzyszenie opiera swoja działalność na aktywności społecznej członków, może też
zatrudniać pracowników do prowadzenia niektórych spraw.
§9
1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
2.
1) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy obywatel polski oraz
cudzoziemiec, akceptujący statutowe jego cele, który:
- złoży deklaracje członkowską,
- opłaci składki.
- zostanie przyjęty w poczet członków uchwałą Zarządu.
2) Odmowna decyzja Zarządu upoważnia kandydata do złożenia w terminie 14 dni
od jej
doręczenia odwołania, za pośrednictwem Zarządu, do Walnego
Zebrania Członków;
odwołanie nie może być złożone później niż 14 dni przed
terminem Zebrania.
3) Członkiem wspierającym może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna lub
prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje na jego
rzecz pomoc finansową lub rzeczową; oświadczenie w tej materii składa ona na
ręce Zarządu, który w formie uchwały podejmuje decyzję w tej kwestii. Ustanie
członkostwa następuje w podobnym trybie.
Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego opłacania składek
członkowskich i wywiązywania się z deklarowanych na rzecz Stowarzyszenia
świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia.

4

Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego. Członek wspierający może brać udział z
głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
4)
Członkiem honorowym zostaje osoba, która za swoje zasługi dla realizacji
celów
Stowarzyszenia otrzymała tę godność w drodze uchwały Walnego
Zebrania Członków; wniosek w tej sprawie składa Zarząd. Ustanie członkostwa
następuje w
podobnym trybie.
Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego za
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
§ 10
1. Członek Stowarzyszenia ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego,
2) uczestniczenia, z głosem stanowiącym, w Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia,
3) uczestniczenia w zebraniach projektach i konferencjach organizowanych przez
władze Stowarzyszenia,
4) korzystania z urządzeń i pomocy Stowarzyszenia ,
5) posiadania legitymacji i noszenia odznaki Stowarzyszenia,
6) zgłaszania wniosków, postulatów i opinii pod adresem władz Stowarzyszenia
7) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały o skreśleniu z listy
członków.
8) Korzystania z rekomendacji, gwarancji, opieki Stowarzyszenia w swej
działalności.
2. Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany :
1) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz stowarzyszenia,
2) regularnie opłacać składki i inne świadczenia obowiązujące w Stowarzyszeniu,
3) postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
4) uczestniczyć w działaniach zmierzających do realizacji statutowych celów
Stowarzyszenia.
§ 11
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w związku z :
1) pisemną rezygnacją z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszoną po opłaceniu
składek członkowskich i uregulowaniu innych zobowiązań,
2) śmiercią lub utratą osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreśleniem z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego nieopłacania
składek lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 3 miesiące,
4) wykluczeniem ze Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia
postanowień statutu, uchwał regulaminów obowiązujących w Stowarzyszenia,
działania na szkodę Stowarzyszenia,
5) wykluczeniem z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem
sądu powszechnego,
6) pozbawieniem członkostwa honorowego uchwałą Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia.
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§ 12
Ustanie członkostwa stwierdza (poza pozbawieniem członkostwa honorowego)
uchwałą Zarząd Stowarzyszenia; obowiązuje procedura odwoławcza opisana w §9
ust. 2 pkt 2.
Rozdział III
Władze Stowarzyszenia
§ 13
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna
§ 14
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata a ich wybór, spośród
nieograniczonej, za wyjątkiem opisanym w § 20 ust. 2 i 3, liczby kandydatów, odbywa
się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
2. Decyzje władz Stowarzyszenia podejmowane są w formie uchwał.

§ 15
Uchwały, poza wyjątkami opisanymi w statucie, podejmowane są w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
członków z zastrzeżeniem § 17 ust. 4; decyzję o głosowaniu tajnym zgromadzeni podejmują
w drodze uchwały.
§ 16
W przypadku zmniejszenia w trakcie kadencji składu władz Stowarzyszenia może on być
uzupełniony w drodze kooptacji spośród niewybranych kandydatów wg kolejności
uzyskanych głosów; liczba powołanych w ten sposób członków władz nie może przekraczać
1/3 liczby pochodzących z wyboru.
Walne Zebranie Członków
§ 17
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia: mogą brać w nim
udział wszyscy członkowie przy czym członkowie założyciele i członkowie zwyczajni z
głosem decydującym a pozostali z doradczym.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków winno się odbyć do dnia 30 czerwca za rok
ubiegły, nadzwyczajne w każdym czasie.
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3. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków informując członków
Stowarzyszenia o jego terminie, miejscu gdzie ma się odbyć i proponowanym porządku
obrad 14 dni przed jego terminem.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w obecności połowy członków w
pierwszym terminie i bez względu na liczbę uczestników w drugim terminie.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zarząd zwołuje z własnej inicjatywy, na
wniosek Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/3 członków; debatuje ono wyłącznie nad
problemem, dla którego zostało zwołane.
6. W sytuacji gdy Zarząd nie jest w stanie zwołać Walnego Zebrania Członków w
określonym w ust 2. terminie lub nie zrobi tego w ciągu 14 dni od złożenia wniosku może
to wyjątkowo uczynić Komisja Rewizyjna, przy czym członków może zawiadomić o
miejscu, terminie i proponowanym porządku 7 dni wcześniej.
7. Walne Zebranie Członków obraduje według ustalonego przez siebie porządku pod
przewodnictwem, wybranego spośród nieograniczonej liczby kandydatów w wyborach
jawnych zwykłą większością głosów, przewodniczącego.
§ 18
Kompetencje Walnego Zebrania Członków:
1) uchwalenie statutu Stowarzyszenia,
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wytyczenie programu działania Stowarzyszenia,
4) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
5) uchwalanie budżetu,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
7) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującym członkom
Zarządu Stowarzyszenia,
8) ustalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń oraz zasad ich
płacenia,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach przynależności do
Stowarzyszenia
10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków lub władze
Stowarzyszenia,
11) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
12) podejmowanie decyzji w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji
krajowych i zagranicznych,
13) przyznanie lub odebranie członkowi wspierającemu prawa wskazania członka
Zarządu,
14) ustalanie warunków otrzymywania wynagrodzenia za posiedzenia Zarządu,
15) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§ 19
1.
2.

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga większości ¾ głosów, zarówno
w pierwszym jak i drugim terminie.
Odwołanie członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej może nastąpić za zgodą co najmniej
połowy obecnych członków.
Zarząd
§ 20
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1. Zarząd Stowarzyszenia, składający się z 3-5 członków, kieruje jego bieżącą działalnością
zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje je na zewnątrz i ponosi
odpowiedzialność za swą pracę przed Walnym Zebraniem.
2. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Zarząd powoływany jest przez Walne Zebranie Członków; przy czym w pierwszej
kolejności wybiera się Prezesa Zarządu a pozostałych członków Zarządu spośród
kandydatów przez niego przedstawionych.
4. Zasady pracy Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu uchwalony przez Walne
Zebranie Członków.
5. Mandat członka Zarządu wygasa: z upływem kadencji, tj. z dniem odbycia Walnego
Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok
pełnienia funkcji członka Zarządu, w przypadku odwołania z funkcji, o którym mowa w
§19 ust. 2 lub w przypadku rezygnacji.
§ 21
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia i uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) formułowanie programu działania Stowarzyszenia z uwzględnieniem wytycznych i
uchwał Walnego Zebrania Członków,
4) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
5) zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia,
6) sporządzenie projektu budżetu,
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
9) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
10) pełnienie obowiązków pracodawcy: zawieranie umów o pracę, ustalanie wynagrodzeń
zatrudnianych pracowników,
11) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebrania Członków.
§ 22
Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań upoważnieni są łącznie:
Prezes z Wiceprezesem lub dwóch Wiceprezesów.
Zarząd może udzielać pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia lub zaciągania
zobowiązań; decyzję w tej sprawie powinien podejmować w formie uchwały.
Zarząd podejmuje decyzje uchwałą we wszelkich sprawach wykraczających poza czynności
zwykłego zarządu .

Komisja Rewizyjna
§ 23
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej; składa się z 3-5 osób (w tym
przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza) wybieranych i odwoływanych przez Walne
Zebranie Członków.
§ 24
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Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu na
Walnym Zebraniu Członków,
3) zwoływanie, w trybie nadzwyczajnym, Walnego Zebrania Członków,
4) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
§ 25
Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie
Członków.
Rozdział IV
Majątek Stowarzyszenia.
§ 26
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek i świadczeń członkowskich, dotacji, darowizn,
zapisów, spadków, dochodów z nieruchomości i ruchomości
użytkowanych przez
Stowarzyszenie, bądź stanowiących jej własność oraz środków finansowych pozyskiwanych
od organizacji krajowych i zagranicznych na realizację projektów i programów współpracy.
§ 27
Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym
Stowarzyszenia, prowadzi ono gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§ 28
Gospodarka finansami Stowarzyszenia opiera się na budżecie opracowanym przez Zarząd i
uchwalonym przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział V
Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 29
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej
wyłącznie wtedy gdy sprawa ta ujęta była w porządku zebrania, ¾ głosów zarówno w
pierwszym jak i drugim terminie
2. Walne Zebranie Członków podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
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