STATUT
STOWARZYSZENIA HYDROGRAFÓW MORSKICH RP
ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP zwane dalej „Stowarzyszeniem”,
jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, skupiającym osoby zajmujące się zawodowo
hydrografią i kartografią morską.

§2
1.
2.
3.

Stowarzyszenie ma osobowość prawną.
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdynia.

§3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz.U. z 2001 roku Nr 79, poz. 855, z późn. Zmianami) oraz Statutu Stowarzyszenia Hydrografów Morskich
RP zwanego dalej Statutem.

§4
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie współdziała z innymi organizacjami o podobnym profilu
działania, a także osobami fizycznymi w kraju i za granicą.
Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§5
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§6
Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak według zatwierdzonych przez Zarząd wzorów, na
ogólnych zasadach prawnych.

§7
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia swoich
spraw może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II - Cele i zadania Stowarzyszenia
§8
Stowarzyszenie realizuje następujące cele:

1) Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających ochronie interesów
ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych członków Stowarzyszenia;

2) Wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do osób związanych z wykonywaniem prac
hydrograficznych i kartograficznych;
3) Upowszechnianie wiedzy z zakresu hydrografii i kartografii morskiej a także działalności krajowych i
międzynarodowych instytucji (służb) hydrograficznych;
4) Dążenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i oddziaływanie w tym
kierunku na inne osoby i instytucje, zajmujące się kształceniem zawodowym w dziedzinie
wykonywania prac hydrograficznych;
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5) Reprezentowanie członków Stowarzyszenia oraz przedstawianie ich opinii, potrzeb, interesów i
uprawnień wobec społeczeństwa i władz.

§9
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

1) Promowanie wysokiej jakości i wiarygodności wykonywania prac hydrograficznych;
2) Współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, instytucjami oraz organami odpowiedzialnymi za
3)
4)

5)
6)

tworzenie prawa, wykonywanie i wykorzystywanie prac hydrograficznych;
Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w hydrografii i kartografii morskiej,
zgodnych ze standardami międzynarodowymi, przepisami krajowymi oraz potrzebami
użytkowników;
Występowanie – jako strona – w postępowaniach dotyczących interesu publicznego, jakim jest jakość
wykonywanych prac hydrograficznych, w tym w szczególności:
a) Inicjowanie i udział w postępowaniach administracyjnych, związanych z celami
Stowarzyszenia, w zakresie standardów i procedur wykonywania prac hydrograficznych,
ochrony dóbr oraz zamówień publicznych,
b) Aktywny udział w tworzeniu i nowelizacji przepisów prawa dotyczących wykonywania prac
hydrograficznych,
c) Zgłaszanie właściwym organom wniosków mających na celu ochronę dóbr środowiska
zawodowego członków Stowarzyszenia,
d) Występowanie do właściwych organów administracji państwowej w przypadkach naruszeń
przepisów prawnych związanych z wykonywaniem prac hydrograficznych,
e) Udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z łamaniem
przepisów o wykonywaniu prac hydrograficznych oraz wnioskowanie do właściwych
instytucji i organów państwowych o rozpoczęcie takich postępowań, w przypadku
stwierdzenia naruszeń obowiązujących standardów i procedur w hydrografii i kartografii
morskiej;
Współpracę oraz udzielanie członkom Stowarzyszenia wzajemnej pomocy moralnej, prawnej i
materialnej;
Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez działalność kulturalną,
rekreacyjną i towarzyską.

§ 10
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z wyłączeniem
hydrograficznych, z której dochód przeznaczony jest na realizację zadań statutowych.

wykonywania

prac

ROZDZIAŁ III - Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)
2)
3)

Członków zwyczajnych;
Członków wspierających;
Członków honorowych.

§ 12
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe do wykonywania
prac hydrograficznych, poświadczone odpowiednim dyplomem hydrografa (kategorii A lub B).
2. Kandydat na członka zwyczajnego musi złożyć pisemną deklarację dobrowolnej chęci wstąpienia do
Stowarzyszenia. Na podstawie decyzji Zarządu w drodze uchwały oraz rekomendacji 2 członków
zwyczajnych wprowadzających kandydata, zostaje on przyjęty do Stowarzyszenia.

2. Członkami zwyczajnymi są także uczestnicy zebrania założycielskiego, którzy podpisali deklaracje
członkowskie, spełniający wymagania ust. 1.

§ 13
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Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub fizyczna, która jest zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, zadeklaruje pomoc merytoryczną, finansową, materialną, własną pracę lub
wolny czas na rzecz Stowarzyszenia oraz zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie
pisemnej deklaracji członkowskiej.

§ 14
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub swoją działalnością propaguje cele, dla których powołane jest
Stowarzyszenie.

§ 15
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
2) Udziału w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia;
3) Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
4) Udziału w zebraniach;
5) Posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia;
6) Korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;
7) Korzystania ze świadczeń i pomocy koleżeńskiej Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający i honorowi korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym
wymienionym w ust. 1 pkt 2-8.

§ 16
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1) Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;
2) Dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
3) Zabiegać o kształtowanie wysokiej opinii społecznej i klimatu wokół środowiska hydrografów
i kartografów morskich;
4) Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;
5) Przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu;
6) Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 17
Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 18
Członkostwo wygasa na skutek:

1) Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia;
2) Wykluczenia przez Zarząd z powodu: niepłacenia składek przez okres co najmniej jednego roku,
poważnego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia lub
długotrwałego nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia. Skreślenia dokonuje Zarząd
Stowarzyszenia na posiedzeniu Zarządu, na pisemny wniosek co najmniej trzech członków
Stowarzyszenia;
3) Śmierci członka;
4) Utraty osobowości prawnej przez osoby prawne, a także ich rozwiązania lub likwidacji (upadłości).

§ 19
Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do
Walnego Zebrania Członków. Pisemne odwołanie powinno być złożone na co najmniej 14 dni przed
terminem Walnego Zebrania.
Uchwała Walnego Zebrania Członków w tej sprawie jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV - Władze Stowarzyszenia
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§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:

1)
2)
3)

Walne Zebranie Członków;
Zarząd;
Komisja Rewizyjna.

§ 21
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

§ 22
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 23
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku lub częściej na pisemny,
uzasadniony wniosek, co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego
terminie,
miejscu
i porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co
najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o 2 godziny
później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników
biorących w nim udział.

4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni oraz, z głosem doradczym,
członkowie wspierający i członkowie honorowi a także zaproszeni goście.

5. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania członków należy:
1)
Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
2)
Uchwalanie zmian Statutu,
3)
Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
4)
Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5)
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6)
Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
7)
Uchwalanie wysokości składek członkowskich,
8)
Nadawanie członkostwa honorowego,
9)
Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
10)
Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
11)
Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu.
7. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie
Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności, co najmniej połowy członków
Stowarzyszenia w pierwszym terminie. W drugim terminie wymóg obecności, co najmniej połowy
członków nie obowiązuje.

8. Każdemu członkowi Stowarzyszenia, który nie zalega z opłatami składek, przysługuje jeden głos.
§ 24
1. Zarząd składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków na czteroletnią kadencję.
2.

Zarząd składa się z Prezesa, zastępcy Prezesa i Skarbnika.

3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków.
4.
5.

Pierwszy skład Zarządu powołuje zebranie założycielskie Stowarzyszenia.
Do kompetencji Zarządu należy:
1)
Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
2)
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
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3)
4)
5)

Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i realizacją uchwał Walnego Zebrania Członków,
Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
Sporządzanie rocznych planów pracy i budżetu.

6. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
7. Uzupełnienie składu Zarządu przeprowadza się na walnym zebraniu członków.

8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia
Zarządu zwołuje Prezes. Mogą w nich brać udział, z głosem doradczym, zaproszeni członkowie
Stowarzyszenia lub inne osoby.

§ 25
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

2. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej powołuje zebranie założycielskie Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)
Kontrola bieżącej pracy Zarządu,
2)
Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
3)
Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia.
6. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
7. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej przeprowadza się na walnym zebraniu członków.

ROZDZIAŁ V - Majątek i gospodarka finansowa
§ 26
Majątek Stowarzyszenia może pochodzić z:
1)
Składek członkowskich,
2)
Darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej,
3)
Dotacji i subwencji,
4)
Dochodów z własnej działalności statutowej.

§ 27
Dochód Stowarzyszenia i cały jego majątek jest w całości przeznaczony do realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia i nie może być dzielony pomiędzy członków Stowarzyszenia.

§ 28
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 29
1.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
2.Decyzje w sprawie nabycia (zbycia) nieruchomości podejmuje Walne Zebranie Członków.

§ 30
1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać jakichkolwiek zobowiązań swoim
majątkiem na rzecz swoich członków lub pracowników, a także ich osób bliskich.

2. Stowarzyszenie nie może przekazywać na rzecz swoich członków lub pracowników oraz ich osób
bliskich, majątku stowarzyszenia na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności
nie może przekazywać składowych majątku bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków lub pracowników
Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
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4. Towary i usługi zakupywane przez Stowarzyszenie nie mogą być na mniej korzystnych, dla
Stowarzyszenia, zasadach nabywane od podmiotów, w których uczestniczą członkowie lub pracownicy
Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.

§ 31
Do reprezentowania Stowarzyszenia i składania oświadczeń woli oraz majątkowych upoważnionych jest co
najmniej dwóch członków, w tym Prezes Zarządu.

ROZDZIAŁ VI - Postanowienia końcowe
§ 32
Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych
przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne
Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 33
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
o stowarzyszeniach.
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