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Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 

§ 1 

[Nazwa stowarzyszenia; podstawa działania] 

 

1. Stowarzyszenie działa pod nazwą: Gdańskie Ratownictwo Wodne.  

2. Podstawą działania Stowarzyszenia jest niniejszy statut (zwany dalej „statutem”) oraz właściwe 

przepisy prawa. 

 

§ 2 

[Teren działania i siedziba] 

 

1. Siedzibą Gdańskiego Ratownictwa Wodnego jest miasto Gdańsk. 

2. Gdańskie Ratownictwo Wodne działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym 

uwzględnieniem miasta Gdańska oraz województwa pomorskiego. 

3. Dla realizacji celów statutowych Gdańskie Ratownictwo Wodne może prowadzić działania poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej na terenie innych państw, z poszanowaniem lokalnego 

prawa. 

 

§ 3 

[Działalność Gdańskiego Ratownictwa Wodnego, działalność gospodarcza i działalność pożytku 

publicznego] 

 

1. Gdańskie Ratownictwo Wodne opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 

2. Gdańskie Ratownictwo Wodne prowadzi odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku 

publicznego. W przypadku wystąpienia nadwyżki przychodów nad kosztami odpłatnej 

działalności pożytku publicznego nadwyżkę przeznacza się na działalność pożytku publicznego. 

3. Działalność pożytku publicznego nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków 

Gdańskiego Ratownictwa Wodnego. 

4. Do prowadzenia swoich spraw Gdańskie Ratownictwo Wodne może zatrudniać pracowników, w 

tym także swoich członków, a także zawierać umowy o świadczenie usług.  

5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z 

pełnioną funkcją. 

6. Gdańskie Ratownictwo Wodne realizuje zadania w zakresie m.in.: 

 a) organizowania i udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na 

niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych; 

 b) wykonywania ratownictwa wodnego; 

 c) ochrony i promocji zdrowia poprzez bezpieczne korzystanie z obszarów wodnych; 
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 d) działalności klubu sportowego; 

 e) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 

dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych; 

 f) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zaangażowanych w 

promowanie bezpieczeństwa na obszarach wodnych; 

 g) edukacji i wychowania promujących bezpieczne korzystanie z obszarów wodnych; 

 h) bezpiecznego wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych na obszarach wodnych; 

 i) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej związanej z bezpiecznym korzystaniem z 

obszarów wodnych; 

 j) ratownictwa i ochrony ludności na obszarach wodnych; 

 k) promocji i organizacji wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa obszarów wodnych; 

 l) podnoszenie poziomu sportowego, upowszechnianie i popularyzacja sportu w zakresie 

pływania oraz innych sportów bazujących na relacji z wodą w środowisku dzieci, młodzieży 

i osób dorosłych; 

 m) organizacji i realizacji współzawodnictwa sportowego, a także wypoczynku dzieci i 

młodzieży; 

 n) profilaktyki i rozwoju tężyzny fizycznej poprzez sport; 

 o) organizowanie szkoleń i kursów w zakresie treningu sportowego i zdrowotnego, a także w 

zakresie dyscyplin związanych z wodą i ratownictwem wodnym; 

 p) upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, m.in. wśród członków rodzin ze 

środowisk patologicznych (zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, agresją 

w rodzinie itp.) oraz wśród osób niepełnosprawnych; 

 q) organizowanie i udział w różnych formach współzawodnictwa sportowego, rekreacji 

ruchowej oraz rehabilitacji ruchowej, w tym zajęciach, zawodach i imprezach sportowo – 

rekreacyjnych, ekologicznych i promujących zdrowy tryb życia; 

 r) przeciwdziałania skutkom pandemii i innych stanów wyjątkowych, szczególnie w zakresie 

zdrowia i aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych; 

7. Gdańskie Ratownictwo Wodne może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową, służącą 

wyłącznie realizacji celów statutowych na ogólnych zasadach określonych w odrębnych 

przepisach prawa. 

8. Dochód z działalności gospodarczej Gdańskiego Ratownictwa Wodnego służy realizacji celów 

statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.  

9. Gdańskie Ratownictwo Wodne prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 

 a) 47.64.Z,.Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach; 

 b) 47.99.Z. Pozostała sprzedaż̇ detaliczna prowadzona poza siecią̨ sklepową, straganami i 
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targowiskami; 

 c) 49.39.Z. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; 

 d) 49.41.Z. Transport drogowy towarów. 

 e) 68.20.Z. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 

 f) 77.21.Z. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 

 g) 78.30.Z. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; 

 h) 79.12.Z. Działalność organizatorów turystyki; 

 i) 84.25.Z. Ochrona przeciwpożarowa; 

 j) 85.59.B. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

 k) 85.51.Z. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 

 l) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna; 

 m) 86.90.E. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

 n) 93.12.Z. Działalność klubów sportowych; 

 o) 93.19.Z. Pozostała działalność związana ze sportem; 

 p) 93.29.Z. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 

 

§ 4 

[Krajowa i międzynarodowa działalność Gdańskiego Ratownictwa Wodnego] 

 

1. Gdańskie Ratownictwo Wodne może należeć do organizacji międzynarodowych jeżeli nie narusza 

to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest 

stroną. 

2. Gdańskie Ratownictwo Wodne może współpracować z innymi organizacjami krajowymi i 

międzynarodowymi oraz społecznościami międzynarodowymi o takim samym lub podobnym 

profilu działania. 

 

Rozdział 2. Cele i sposoby działania. 

 

§ 5 

[Sekcje Gdańskiego Ratownictwa Wodnego] 

 

1. Gdańskie Ratownictwo Wodne może powoływać sekcje. 

2. W skład sekcji wchodzi co najmniej pięciu członków Gdańskiego Ratownictwa Wodnego. 

3. Sekcja podlega bezpośrednio zarządowi Gdańskiego Ratownictwa Wodnego. 

4. Powołanie sekcji odbywa się na podstawie złożenia deklaracji przez członków i przyjęcia jej przez 

zarząd Gdańskiego Ratownictwa Wodnego. 
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5. Sekcja wybiera kierownika w głosowaniu bezwzględną większością głosów. 

6. Do zadań sekcji należy realizowanie celów statutowych Gdańskiego Ratownictwa Wodnego. 

7. Sekcja uchwala regulamin sekcji i przedstawia do zatwierdzenia zarządowi Gdańskiego 

Ratownictwa Wodnego. 

 

§ 6 

[Cele i sposoby działania] 

 

1. Cele Gdańskiego Ratownictwa Wodnego: 

a) wykonywanie ratownictwa wodnego i działalność profilaktyczna w zakresie 

bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych; 

b) działalność klubu sportowego; 

c) organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego; 

d) organizowanie i prowadzenie działalności sportowej, turystycznej oraz rekreacyjnej; 

e) podnoszenie poziomu sportowego, upowszechnianie i popularyzacja sportu w zakresie 

pływania oraz innych sportów w środowisku dzieci, młodzieży i osób dorosłych 

f) przeciwdziałanie skutkom pandemii i innych stanów wyjątkowych, a także minimalizacja 

szkód z nich wynikających, w szczególności w zakresie zdrowia i aktywności fizycznej 

dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

2. Gdańskie Ratownictwo Wodne realizuje swoje cele poprzez: 

a) organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na 

niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia szczególnie na obszarach wodnych. 

b) współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami 

zainteresowanymi obronnością państwa, bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem 

publicznym oraz ochroną ludności i środowiska wodnego;  

c) krzewienie etyki ratowników wodnych; 

d) wymianę doświadczenia i współpracę z podmiotami uprawnionymi do wykonywania 

ratownictwa wodnego krajowymi i zagranicznymi oraz społecznościami międzynarodowymi; 

e) organizowanie wodnej służby ratowniczej; 

f) prowadzenie dokumentacji działań ratowniczych oraz rejestru działań ratowniczych; 

g) inicjowanie i prowadzenie prac badawczych w zakresie bezpieczeństwa na obszarach 

wodnych; 

h) ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się oraz informowanie o 

tym właściwych organów samorządu terytorialnego;  

i) przekazywanie informacji o zagrożeniach na obszarach wodnych właściwym organom; 



8 
 

j) zakładanie i prowadzenie sekcji w dyscyplinach sportowych przyjętych i zatwierdzonych 

przez Zarząd; 

k) prowadzenie lub udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof 

naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi i pożarów na wodach; 

l) znakowanie i zabezpieczanie terenów, obiektów i urządzeń przeznaczonych do pływania, 

kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych; 

m) wydawanie opinii z zakresu bezpieczeństwa wodnego, w tym dla sprzętu przydatnego w 

ratownictwie wodnym; 

n) świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego;  

o) świadczenie usług z zakresu ratownictwa medycznego; 

p) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku, w szczególności obozów sportowych i 

szkoleniowych, kolonii a także półkolonii dla dzieci i młodzieży; 

q) organizowanie kursów i szkoleń podnoszących wiedzę sportową i prozdrowotną; 

r) aktywne uczestnictwo członków Stowarzyszenia w imprezach sportowych w kraju i za 

granicą; 

s) prowadzenie podstawowej nauki i doskonalenia technik pływania i ratownictwa; 

t) organizowanie szkoleń i kursów w zakresie treningu sportowego i zdrowotnego; 

u) organizowanie przedsięwzięć sportowych, edukacyjnych, kulturalnych i oświatowych; 

v) organizowanie wszelkiego rodzaju imprez, głównie zawodów sportowych; 

w) świadczenie usług w sferze: wspierania i rozpowszechniania kultury fizycznej, turystyki i 

rekreacji oraz działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i 

techniki kultury fizycznej i sportu; 

x) prowadzenie działalności gospodarczej, mającej na celu uzyskanie środków na realizację 

zadań statutowych; 

 

Rozdział 3. Sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i 

obowiązki członków. 

 

Oddział 1. Członkostwo. 

§ 7 

[Uprawnieni do zrzeszania się] 

 

1. Gdańskie Ratownictwo Wodne zrzesza: 

 a) członków zwyczajnych, 

 b) członków wspierających. 
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§ 8 

[Członek zwyczajny] 

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być: 

 a) Osoba fizyczna, posiadająca uprawnienia Ratownika Wodnego i posiadająca pełną 

zdolność do czynności  prawnych,  nie pozbawiona  praw  publicznych,  identyfikująca  się  

ze statutowymi celami Gdańskiego Ratownictwa Wodnego, która złożyła pisemną 

deklarację przystąpienia i została przyjęta przez Zarząd. 

 

§ 9 

[Członek wspierający] 

 

 1. Członkiem wspierającym może być: 

 a) Osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności  prawnych,  nie pozbawiona  praw 

publicznych,  identyfikująca  się  ze statutowymi celami Gdańskiego Ratownictwa 

Wodnego, która złożyła pisemną deklarację przystąpienia. Członkiem wspierającym może 

zostać również osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat,  mająca  ograniczoną  zdolność  

do  czynności  prawnych  i małoletni  w  wieku poniżej 16 lat za zgodą przedstawiciela 

ustawowego; 

 b) osoba prawna. 

 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia. 

 

Oddział 2. Sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa 

§ 10 

[Nabycie członkostwa] 

 

Członkiem Gdańskiego Ratownictwa Wodnego można zostać po otrzymaniu wpisu do legitymacji 

Gdańskiego Ratownictwa Wodnego, potwierdzonym podpisem i pieczątką min. jednego członka 

zarządu, dokonanego na podstawie złożonej pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Gdańskiego 

Ratownictwa Wodnego  

 

§ 11 

[Utrata członkostwa] 

1. Członkostwo Gdańskiego Ratownictwa Wodnego ustaje na skutek: 

a) śmierci lub dobrowolnie złożonego pisemnego wniosku o rezygnacji z przynależności 

do Gdańskiego Ratownictwa Wodnego; 
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b) skreślenia z listy członków Gdańskiego Ratownictwa Wodnego z powodu zalegania z 

opłatą świadczeń, w okresie dłuższym niż 24 miesiące; 

c) wykluczenia w przypadkach naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i 

regulaminów, działania na szkodę Gdańskiego Ratownictwa Wodnego,  

d) pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego. 

e) w przypadku określonym w ust. 1 lit. b. c. Zarząd Gdańskiego Ratownictwa Wodnego, 

zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę 

oraz wskazując jednocześnie władzę uprawnią do rozpatrzenia odwołania oraz termin 

złożenia odwołania. 

  

Oddział 3. Prawa i obowiązki członków. 

§ 12 

[Prawa i obowiązki członków] 

 1. Członek zwyczajny ma prawo: 

 a) Wybierać i być wybieranym do władz Gdańskiego Ratownictwa Wodnego, 

 b) Uczestniczyć  w  zebraniach,  konferencjach,  sympozjach  i  innych 

przedsięwzięciach Gdańskiego Ratownictwa Wodnego. 

 c) Korzystać  ze  środków  i  pomocy  Gdańskiego Ratownictwa Wodnego  w 

realizacjach zadań statutowych. 

 d) Używać oznak, znaków i bandery zgodnie z uchwałami władz Gdańskiego 

Ratownictwa Wodnego. 

 e) Zgłaszać opinie, wnioski, postulaty do władz Gdańskiego Ratownictwa Wodnego. 

 f) Korzystać  z  innych  uprawnień  wynikających  ze  statutu  i  decyzji  władz 

Gdańskiego Ratownictwa Wodnego. 

 2. Członek zwyczajny ma obowiązek: 

 a) uczestnictwa  w Walnych  Zebraniach  lub  Zebraniach  Delegatów,  bieżącego  

opłacania składki członkowskiej,  przestrzegania  przepisów,  w  tym  statutu,  

uchwał,  regulaminów i decyzji władz Gdańskiego Ratownictwa Wodnego. 

 3. Członek wspierający ma prawo:  

 a) Uczestniczyć bez czynnego i biernego prawa wyborczego, ani głosu stanowiącego w  

zebraniach,  a także w konferencjach,  sympozjach  i  innych przedsięwzięciach 

Gdańskiego Ratownictwa Wodnego. 

 b) Korzystać  ze  środków  i  pomocy  Gdańskiego Ratownictwa Wodnego  w 

realizacjach zadań statutowych. 

 c) Używać oznak, znaków i bandery zgodnie z uchwałami władz Gdańskiego 

Ratownictwa Wodnego. 



11 
 

 d) Zgłaszać opinie, wnioski, postulaty do władz Gdańskiego Ratownictwa Wodnego. 

 e) korzystać  z  innych  uprawnień  wynikających  ze  statutu  i  decyzji  władz 

Gdańskiego Ratownictwa Wodnego. 

 4. Członek wspierający ma obowiązek: 

 a) Bieżącego  opłacania  składki członkowskiej,  przestrzegania  przepisów,  w  tym  

statutu,  uchwał,  regulaminów  i decyzji władz Gdańskiego Ratownictwa Wodnego. 

 

Rozdział 4. Organy Gdańskiego Ratownictwa Wodnego. 

 

Oddział 1. Zarząd. 

§ 13 

[Kompetencje; skład] 

 

1. Zarząd prowadzi sprawy i reprezentuje Gdańskie Ratownictwo Wodne, w szczególności: kieruje 

bieżącą działalnością Stowarzyszenia, zwołuje Walne Zebranie; przyjmuje nowych członków 

Stowarzyszenia, sprawuje zarząd nad majątkiem Stowarzyszenia, sporządza roczne sprawozdania 

z działalności Stowarzyszenia, w tym sprawozdania finansowe, zatrudnianie pracowników tego 

Biura; ustalania wielkości zatrudnienia i zasad wynagrodzenia dla pracowników; ustala wysokość 

składek członkowskich członków sekcji Gdańskiego Ratownictwa Wodnego, a także prowadzenie 

innych spraw oraz podejmowanie uchwał w sprawach wyraźnie niezastrzeżonych do kompetencji 

innych organów Stowarzyszenia.  

2. Zarząd składa się z minimum trzech, a maksymalnie pięciu członków. 

3. Do Zarządu mogą być wybierane osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. Zarząd składa się z prezesa zarządu i członków zarządu wybieranych w głosowaniu członków 

Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu. Tryb głosowania i podejmowania uchwał ustala Walne 

Zebranie.  

5. Członek zarządu może pełnić funkcję wiceprezesa zarządu. Wiceprezesów wybiera Zarząd w 

drodze uchwały. 

6. W razie gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich 

składu może nastąpić w drodze kooptacji z członków Stowarzyszenia, której dokonują pozostali 

członkowie Zarządu. 

 

§ 14 

[Wygaśnięcie mandatu] 

 

1. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu nie może być dłuższy niż pięć lat (kadencja). 
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Ponowny wybór tej samej osoby na członka zarządu jest dopuszczalny na kadencje nie dłuższe 

niż pięć lat każda. Wybór może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji 

członka zarządu. 

2. Jeżeli z treści uchwały nie wynika nic innego, członek zarządu wybierany jest na pięcioletnią 

kadencję. 

3. Jeżeli uchwała Walnego Zebrania przewiduje, że członków Zarządu wybiera się na okres wspólnej 

kadencji, mandat członka Zarządu, wybranego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa 

równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu, chyba że uchwała 

Walnego Zebrania stanowi inaczej. 

4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. 

5. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze 

składu Zarządu. 

6. Do złożenia rezygnacji przez członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu 

zlecenia przez przyjmującego zlecenie. 

 

§ 15 

[Odwołanie] 

 

1. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zebranie. Nie pozbawia go 

to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji 

członka Zarządu. 

2. Uchwała Walnego Zebrania może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać 

prawo odwołania członka zarządu do ważnych powodów. 

3. Odwołany członek Zarządu jest uprawniony i obowiązany złożyć wyjaśnienia w toku 

przygotowywania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego, obejmujących okres 

pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu, oraz do udziału w walnym zebraniu 

zatwierdzającym sprawozdanie Zarządu z działalności Gdańskiego Ratownictwa Wodnego oraz 

sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, chyba że akt odwołania stanowi inaczej. 

 

§ 16 

[Zarząd] 

 

1. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw 

Gdańskiego Ratownictwa Wodnego. 

2. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów 

decyduje głos prezesa Zarządu. 
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3. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli 

wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Posiedzenia 

zarządu odbywają się co najmniej dwa razy w roku. 

4. Regulamin Zarządu uchwala Walne Zebranie.  

 

§ 17 

[Zakres reprezentacji] 

 

1. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Gdańskiego Ratownictwa Wodnego dotyczy 

wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Gdańskiego Ratownictwa Wodnego. 

2. Prawa członka Zarządu do reprezentowania Gdańskiego Ratownictwa Wodnego nie można 

ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. 

 

§ 18 

[Reprezentacja] 

 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Gdańskiego Ratownictwa Wodnego wymagane jest 

działanie jednego członka zarządu; 

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu 

(w tym prezesa zarządu lub osoby przez niego upoważnionej). 

 

§ 19 

[Protokoły] 

 

Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona 

obecnych członków zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. 

Protokoły podpisują Przewodniczący Zebrania i Protokolant 

 

§ 20 

[Sprzeczność interesów] 

 

W przypadku sprzeczności interesów Gdańskiego Ratownictwa Wodnego z interesami członka Zarządu, 

jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest 

powiązany osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw 

i może żądać zaznaczenia tego w protokole. 
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§ 21 

[Umowy z członkiem zarządu] 

 

W umowie między Gdańskiem Ratownictwem Wodnym a członkiem Zarządu, jak również w sporze z 

nim, Gdańskie Ratownictwo Wodne reprezentuje Komisja Rewizyjna albo pełnomocnik powołany 

uchwałą Walnego Zebrania. 

 

Oddział 2. Nadzór. 

§ 22 

[Komisja Rewizyjna] 

 

W Gdańskim Ratownictwie Wodnym ustanawia się Komisję Rewizyjną. 

 

§ 23 

[Zadania komisji rewizyjnej] 

 

1. Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością Gdańskiego Ratownictwa Wodnego we 

wszystkich dziedzinach jego działalności. 

2. Komisja rewizyjna ma prawo wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących 

prowadzenia spraw Gdańskiego Ratownictwa Wodnego w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości. 

3. Do szczególnych obowiązków Komisji Rewizyjnej należy ocena sprawozdania zarządu z 

działalności Gdańskiego Ratownictwa Wodnego oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 

obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz 

wniosków Zarządu, a także składanie Walnemu Zebraniu pisemnego sprawozdania z wyników tej 

oceny. 

4. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może badać wszystkie dokumenty 

Gdańskiego Ratownictwa Wodnego żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień 

oraz dokonywać rewizji stanu majątku Gdańskiego Ratownictwa Wodnego. 

 

§ 24 

[Skład; wybór] 

 

Komisja rewizyjna składa się co najmniej z dwóch członków, wybieranych i odwoływanych uchwałą 

Walnego Zebrania. 
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§ 25 

[Kadencja] 

 

1. Kadencja członka Komisji Rewizyjnej nie może być dłuższa niż pięć lat. 

2. Uchwałą Walnego Zebrania członkowie komisji rewizyjnej mogą być odwołani w każdym czasie. 

3. Przepisy §14 i §15 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 26 

[Zakaz łączenia stanowisk] 

 

1. Członek Zarządu, likwidator, oraz zatrudniony w Gdańskim Ratownictwie Wodnym księgowy, 

radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej, 

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji wyłącznie zwrot uzasadnionych kosztów lub 

wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 

przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Ust. 

1 stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu albo 

likwidatorowi. 

 

§ 27 

[Uchwały komisji rewizyjnej] 

 

1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej 

członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. 

2. Z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał komisji, oddając swój 

głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Komisji Rewizyjnej. Oddanie głosu na piśmie 

nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.  

4. Podejmowanie uchwał przez Komisję Rewizyjną w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, 

gdy wszyscy członkowie komisji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego 
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i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych 

osób. 

6. Walne Zebranie może uchwalać regulamin Komisji Rewizyjnej, określający jej organizację i 

sposób wykonywania czynności lub upoważnić Komisję Rewizyjną do uchwalenia jej regulaminu.  

7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości 

głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

8. Do protokołów Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące protokołów 

Zarządu. 

 

§ 28 

[Zwołanie posiedzenia] 

 

1. Zarząd lub członek Komisji Rewizyjnej mogą żądać zwołania Komisji Rewizyjnej, podając 

proponowany porządek obrad. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenie w 

terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. 

2. Jeżeli przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1, wnioskodawca 

może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 

3. Komisja Rewizyjna powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku 

obrotowym. 

 

§ 29 

[Zasada kolegialnego działania] 

 

1. Komisja rewizyjna wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich 

członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Członkowie ci mają 

prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest 

zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, 

mogą otrzymywać osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zebranie. Walne 

Zebranie może powierzyć to uprawnienie Komisji Rewizyjnej. Do członków takich stosuje się 

zakaz konkurencji, o którym mowa w §25. 

 

§ 30 

[Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych] 

 

1. Komisji Rewizyjna w porozumieniu i na zasadach uzgodnionych z Zarządem, może zlecić 

podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych, zbadanie rachunkowości oraz 
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działalności Gdańskiego Ratownictwa Wodnego. 

2. Członkowie organów Gdańskiego Ratownictwa Wodnego są zobowiązani udzielić podmiotowi 

uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych żądanych wyjaśnień oraz zezwolić mu na 

przeglądanie ksiąg i dokumentów, badanie stanu kasy oraz dokonanie inwentaryzacji składników 

aktywów i pasywów Gdańskiego Ratownictwa Wodnego, a także udzielać mu w tym celu 

potrzebnej pomocy. 

3. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych podlega i składa swoje sprawozdanie 

Komisji Rewizyjnej, która przekazuje jego odpis wraz ze swoją opinią i stanowiskiem Zarządowi. 

Sprawozdanie to powinno być odczytane w całości na najbliższym Walnym Zebraniu. 

 

Oddział 3. Walne zebranie. 

§ 31 

[Walne zebranie] 

 

Najwyższą władzą Gdańskiego Ratownictwa Wodnego jest Walne Zebranie członków. 

 

§ 32 

[Uchwały] 

 

1. Uchwały członków są podejmowane na Walnym Zebraniu. 

2. Bez odbycia Walnego Zebrania mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą 

na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na głosowanie pisemne lub za 

pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

 

§ 33 

[Kompetencje] 

 

1. Uchwały Walnego Zebrania, poza innymi sprawami wymienionymi w statucie, wymaga:  

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Gdańskiego Ratownictwa 

Wodnego, sprawozdania finansowego za okres kadencji oraz udzielenie absolutorium 

członkom organów Gdańskiego Ratownictwa Wodnego z wykonania przez nich 

obowiązków; 

 

§ 34 

[Zebranie zwyczajne] 

 

1. Zwyczajne Walne Zebranie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku 
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obrotowego. 

2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zebrania powinno być: 

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Gdańskiego 

Ratownictwa Wodnego oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; 

b) udzielenie członkom organów Gdańskiego Ratownictwa Wodnego absolutorium z 

wykonania przez nich obowiązków. 

3. Postanowienie ust. 2 lit. b) dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków Zarządu i 

Komisji Rewizyjnej Gdańskiego Ratownictwa Wodnego w ostatnim roku obrotowym. 

Członkowie organów Gdańskiego Ratownictwa Wodnego, których mandaty wygasły przed 

dniem walnego zebrania, mają prawo uczestniczyć w walnym zebraniu, przeglądać sprawozdanie 

zarządu i sprawozdanie finansowe wraz z odpisem sprawozdania komisji rewizyjnej oraz 

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (jeśli było sporządzone) i 

przedkładać do nich opinie na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno 

być złożone zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed walnym zebraniem.  

4. W sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3, pisemne głosowanie jest wyłączone. 

5. Przedmiotem zwyczajnego walnego zebrania mogą być również inne sprawy niż wymienione w 

ust. 2. 

6. Za rok obrotowy, w którym działalność Gdańskiego Ratownictwa Wodnego przez cały czas 

pozostawała zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku 

obrotowego zwyczajne Walne Zebranie może się nie odbyć na podstawie uchwały członków.  

W takim przypadku przedmiotem obrad następnego zwyczajnego Walnego Zebrania są również 

sprawy, o których mowa w ust. 2, dotyczące roku obrotowego, w którym działalność Gdańskiego 

Ratownictwa Wodnego pozostawała zawieszona. 

 

§ 35 

[Zebranie nadzwyczajne] 

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się w przypadkach określonych w statucie, a także gdy organy 

lub osoby uprawnione do zwoływania Walnego Zebrania uznają to za wskazane. 

 

§ 36 

[Obowiązek zwołania] 

 

Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę, Zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać 

Walne Zebranie w celu powzięcia uchwały dotyczącej istnienia Gdańskiego Ratownictwa Wodnego. 
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§ 37 

[Miejsce walnego zebrania] 

 

1. Walne Zebrania odbywają się w siedzibie Gdańskiego Ratownictwa Wodnego. 

2. Walne Zebranie może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 

§ 38 

[Zwołanie] 

 

1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd. 

2. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zebrania, jeżeli Zarząd nie zwoła 

go w terminie określonym w Statucie, oraz nadzwyczajnego Walnego Zebrania, jeżeli zwołanie 

go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w terminie dwóch tygodni od dnia 

zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Komisję Rewizyjną.  

 

§ 39 

[Żądanie mniejszości] 

 

Członkowie reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą członków na walne zebranie mogą żądać 

zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku 

obrad najbliższego walnego zebrania. Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na 

miesiąc przed proponowanym terminem walnego zebrania. 

 

§ 40 

[Zaproszenia] 

 

Walne Zebranie zwołuje Zarząd, powiadamiając członków o jego miejscu, porządku obrad i terminie, 

na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem. Członkowie GRW mogą zostać powiadomieni o 

miejscu, porządku obrad i terminie Walnego Zebrania za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli 

wcześniej wyrażą zgodę na taki tryb powiadomienia i wskażą adres poczty elektronicznej, na który mają 

być doręczane powiadomienia 

 

§ 41 

[Porządek obrad] 

 

1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że wszyscy 
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członkowie są reprezentowani na Walnym Zebraniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu 

dotyczącego powzięcia uchwały. 

2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz wnioski o charakterze 

porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. 

 

§ 42 

[Ważność walnego zebrania] 

 

Jeżeli statut nie stanowi inaczej, Walne Zebranie i podjęte na nim uchwały są ważne bez względu na 

liczbę reprezentowanych na nim członków. 

 

§ 43 

[Pełnomocnictwo] 

 

3. Jeżeli Statut nie zawiera ograniczeń, członkowie mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu oraz 

wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. 

4. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do 

księgi protokołów. 

5. Członek Zarządu i pracownik Gdańskiego Ratownictwa Wodnego nie mogą być pełnomocnikami 

na Walnym Zebraniu. 

6. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa 

głosu przez innego przedstawiciela. 

 

§ 44 

[Wyłączenie od głosowania] 

 

1. Członek nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby 

głosować przy powzięciu uchwał dotyczących wyboru władz Gdańskiego Ratownictwa 

Wodnego, oraz jego odpowiedzialności wobec Gdańskiego Ratownictwa Wodnego z 

jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec 

Gdańskiego Ratownictwa Wodnego oraz sporu między nim a Gdańskim Ratownictwem 

Wodnym. 

2. Małoletni poniżej 16 lat nie mają prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków 

oraz korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Gdańskiego Ratownictwa 

Wodnego 
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§ 45 

[Bezwzględna większość głosów] 

 

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. 

 

§ 46 

[Kwalifikowana większość] 

 

Uchwały dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Gdańskiego Ratownictwa Wodnego zapadają 

większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do 

głosowania. 

 

§ 47 

[Głosowanie] 

 

1. Głosowanie jest jawne. 

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków 

organów Gdańskiego Ratownictwa Wodnego lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do 

odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne 

głosowanie na żądanie choćby jednego z członków obecnych lub reprezentowanych na Walnym 

Zebraniu. 

3. Walne zebranie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach 

dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zebranie. 

 

§ 48 

[Protokoły] 

 

1. Uchwały Walnego Zebrania powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez 

obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół.  

2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zebrania i jego zdolność do 

powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i 

zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników 

Walnego Zebrania. Dowody zwołania Walnego Zebrania Zarząd powinien dołączyć do księgi 

protokołów. 

3. Członkowie mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez 

zarząd odpisów uchwał. 
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Rozdział 5. Zmiana statutu. 

 

§ 49 

[Tryb; wpis] 

 

1. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania i wpisu do rejestru. 

2. Zmiana statutu wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 

połowy osób uprawnionych do głosowania. 

 

 Rozdział 6. Sposób uzyskiwania środków finansowych. 

 

§ 50 

[Majątek i fundusze] 

 

1. Majątkiem i funduszami Gdańskiego Ratownictwa Wodnego gospodaruje Zarząd. 

2. Majątek Gdańskiego Ratownictwa Wodnego stanowią środki pieniężne i inne składniki 

majątkowe.  

 

§ 51 

[Źródła powstania majątku] 

 

1. Źródłami powstania majątku Gdańskiego Ratownictwa Wodnego są w szczególności:  

a) opłaty, wpisowe i składki członkowskie; 

b) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej;  

c) wpływy z roszczeń odszkodowawczych, zadośćuczynienia; 

d) dochody z majątku;  

e) dotacje, subwencje, dofinansowania, nawiązki, darowizny, zapisy i spadki;  

f) dochody z ofiarności publicznej.  

 

§ 52 

[Gospodarka finansowa] 

 

1. Gdańskie Ratownictwo Wodne prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z 

prawem powszechnie obowiązującym. 

2. W Gdańskim Ratownictwie Wodnym zabrania się:  

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Gdańskiego Ratownictwa 

Wodnego w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, 
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z którymi pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub 

kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”; 

b) przekazywania majątku Gdańskiego Ratownictwa Wodnego na rzecz członków, członków 

organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach; 

c) wykorzystywania majątku Gdańskiego Ratownictwa Wodnego na rzecz członków, 

członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu 

statutowego; 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Gdańskiego 

Ratownictwa Wodnego, członkowie jego organów lub pracownicy oraz osoby bliskie 

członków, członków organów i pracowników, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

 Rozdział 7. Rozwiązanie i likwidacja Gdańskiego Ratownictwa Wodnego.  

 

§ 53 

[Likwidator w Gdańskim Ratownictwie Wodnym] 

W razie rozwiązania się Gdańskiego Ratownictwa Wodnego na podstawie własnej uchwały, 

likwidatorami Gdańskiego Ratownictwa Wodnego są członkowie jego Zarządu, jeżeli uchwała Walnego 

Zebrania Gdańskiego Ratownictwa Wodnego nie stanowi inaczej. 

 

§ 54 

[Obowiązki likwidatora] 

 

1. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w 

sposób zabezpieczający majątek Gdańskiego Ratownictwa Wodnego przed nieuzasadnionym 

uszczupleniem. 

2. Likwidator w szczególności powinien: 

a) zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego 

nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania; 

b) dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do 

publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, 
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c) po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie Gdańskiego 

Ratownictwa Wodnego z Krajowego Rejestru Sądowego. 

3. Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, likwidatorzy 

przedstawiają przyczyny opóźnienia sądowi, który w razie uznania opóźnienia za 

usprawiedliwione przedłuża termin likwidacji lub zarządza zmianę likwidatorów. 

 

§ 55 

[Majątek likwidowanego Gdańskiego Ratownictwa Wodnego] 

 

Majątek Gdańskiego Ratownictwa Wodnego przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego 

Zebrania o likwidacji Gdańskiego Ratownictwa Wodnego. W razie braku postanowienia uchwały w tej 

sprawie, sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny. 

 

§ 56 

[Koszty likwidacji] 

 

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Gdańskiego Ratownictwa Wodnego. 

 

Rozdział 8. Postanowienia końcowe. 

 

§ 57 

[Przepisy prawa] 

 

W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie w szczególności przepisy: 

a) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach, 

b) ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych,  

c) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

d) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

e) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny. 

 

 

 

 

  


