
STATUT 

TOWARZYSTWA  PRZYJACIÓŁ  STATKU – MUZEUM „ SOŁDEK” 

                                                                                  Rozdział I 

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny 

§ 1 

Towarzystwo Przyjaciół Statku – Muzeum  „Sołdek”, zwane dalej Towarzystwem jest 

stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

prawo o stowarzyszeniach (tekst  jednolity Dz. U. nr 79 poz. 855 z 2001 r. z późniejszymi 

zmianami), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(Dz. U. nr 96 poz. 873 z 2003 r. oraz statutu. 

 

§ 2 

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 3 

Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Gdańsk. 

 

§ 4 

1. Towarzystwo jest stowarzyszeniem o dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszaniu się w 

celach niezarobkowych, 

2. Towarzystwo posiada osobowość prawną i przestrzega porządku prawnego obowiązującego w 

Rzeczpospolitej Polskiej, 

3. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona. 

 

§ 5 

1. Towarzystwo posiada prawo używania odznaki, stempli i pieczęci według wzorów 

zatwierdzonych przez właściwy organ administracji państwowej. 

 

§ 6 

1. Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków, lecz do realizowania 

    odpłatnej działalności pożytku publicznego, oraz działalności gospodarczej może pewną część  

    pracy podzlecać innym osobom. 

2. Szczegółowy zakres nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego zawarty jest w 

§7 rozdziału II „Cele i sposoby działania”. 

3. Szczegółowy  zakres  działalności  gospodarczej  określono  w  § 31 rozdziału  V  

 „Majątek i fundusze Towarzystwa” 
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Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

 

§ 7 

Celem Towarzystwa jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności, a także 

działalności pożytku publicznego na rzecz wyodrębnionej, ze względu na szczególnie trudną 

sytuację życiową i materialną określonej grupy osób, a w szczególności; 

 

  A / Działalność nieodpłatna 

1. Kod PKD 95.52.B Ochrona zabytków, w zakresie; 

1.1 zachowania dla przyszłych pokoleń statku-muzeum „Sołdek”, jako obiektu  zabytkowego,            

    dokumentowania historii jego budowy oraz służby na morzu, 

1.2 przyczynianie się, we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim  w Gdańsku, do stworzenia  

   warunków, aby statek w jak najszerszym zakresie był dostępny dla publiczności, 

1.3 sprawowanie pieczy nad stanem technicznym statku, konserwacją i remontami, wspieranie 

    poczynań Narodowego Muzeum Morskiego w tych działaniach poprzez m.in. aktywizowanie sił 

   społecznych  do pomocy w realizacji tych działań, 

1.4 określanie potrzeb finansowych i rzeczowych niezbędnych do zachowania dla pokoleń  

   statku-  muzeum „Sołdek” w stanie zapewniającym jego bezpieczeństwo, 

1.5 zabieganie o środki finansowe lub pomoc rzeczową niezbędne do utrzymania we właściwym 

stanie technicznym statku-muzeum „Sołdek” oraz dbałość o właściwe wydatkowanie takiej 

pomocy, 

1.6 dbałość o eksponaty muzealne z pionierskich lat budownictwa okrętowego w Polsce, szczególnie 

związane ze statkiem „Sołdek”, 

2. Kod PKD 91.33.Z  Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana, w zakresie:   

2.1  podtrzymywania polskich tradycji morskich jako ważnego elementu wychowania morskiego 

społeczeństwa i rozwoju świadomości narodowej, przede wszystkim młodzieży,  

dla urzeczywistnienia idei Polski silnej na morzu i w pełni z niego korzystającej, 

2.2 wspieranie inicjatyw społecznych  poprzez edukację i działalność  informacyjną, 

2.3 określenie potrzeb określonej grupy byłych budowniczych i marynarzy s/s „Sodek”, 

2.4 działalność mająca na celu odtworzenie historii budowy pierwszego  polskiego pełnomorskiego 

statku oraz historii jego służby na morzu, 

3. Kod PKD 85.32.C  Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania,  w zakresie:  

3.1 zabieganie o  objęcie niezbędną pomocą społeczną weteranów, będących w  trudnej sytuacji  

      życiowej lub materialnej, często niepełnosprawnych budowniczych i marynarzy statku  

      „Sołdek”, 

3.2 prowadzenie działalności w  sferze zadań publicznych zlecanych przez organy administracji 

publicznej.    
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     B  Działalność odpłatna 

1. Kod PKD 75.14.Z  Działalność społeczna i pomocnicza na rzecz administracji publicznej,  

w zakresie: 

    -  gromadzenia  i zdobywania środków finansowych pochodzących ze składek, darowizn,  

       oraz dotacji osób fizycznych i prawnych, a także z własnej działalności gospodarczej,   

       niezbędnych do prowadzeni określonych zadań w zakresie działalności pożytku publicznego i    

       poprawy  warunków życia  określonych grup ludności, 

 

2.   Kod PKD 75.12.Z  Prowadzenie i kierowanie działalności społecznej mającej na celu: 

2.1 edukację morską młodzieży powiązaną ze zwiedzaniem statku-muzeum  „Sołdek”, 

2.2 zapewnienie świadczeń kulturalnych w dziedzinie historii związanej z morzem oraz 

obecnością statków i okrętów bandery polskiej w tej historii 

 

3. Kod PKD 91.11.Z  Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców w zakresie: 

prowadzenia działalności promującej rozwój gospodarczy kraju uwzględniający możliwości 

rozwojowe polskiej gospodarki morskie, w tym zachowanie  miejsc pracy, 

 

§ 8 

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez; 

1. prowadzenie okresowego nadzoru nad stanem technicznym statku-muzeum „Sołdek”, 

niezależnie od nadzoru ze strony Narodowego Muzeum Morskiego, 

2. przygotowanie uwag do preliminarzy remontowych, uczestniczenie w organizacji prac 

remontowych i przeglądów technicznych, 

3. działania informacyjne skierowane do zainteresowanych instytucji o wysokości potrzeb 

remontowych statku, jak i sposobach niezbędnej pomocy wykonawczej dla tego obiektu 

muzealnego, 

4. inspirowanie różnych form zainteresowania statkiem, jako obiektem historycznym poprzez: 

-  przygotowanie informacji przekazywanej grupom dzieci i młodzieży w trakcie zwiedzania   

   statku, 

-  organizowanie dla młodzieży konkursów wiedzy o statku „Sodek” jak i innych chlubnych 

    tradycji polskiego przemysłu okrętowego i polskiej żeglugi, 

        - organizowanie spotkań ze świadkami budowy i służby na morzu  s/s „Sołdek”, 

 - prowadzenie w kraju i za granicą akcji propagandowej o pierwszym polskim statku 

   pełnomorskim, bezpośrednio lub przez środki masowego przekazu, 

5. tworzenie klimatu zrozumienia i pomocy dla statku-muzeum „Sołdek”, poprzez  stałą, planową 

i celową współpracę z organami administracji publicznej, przedsiębiorstwami, instytucjami i 

organizacjami społecznym,  

6. wykonywanie różnego rodzaju działalności z własnej inicjatywy lub zadań pożytku 

publicznego zleconych przez administrację publiczną, 

7. honorowanie osób zasłużonych dla idei Towarzystwa. 
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Rozdział III 

Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki 

 

§ 9 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na; 

  1/ członków zwyczajnych, 

  2/ członków wspierających, 

  3/ członków honorowych. 

 

§ 10 

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna  posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, a także cudzoziemiec mający 

stałe zameldowanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, uznająca cele Towarzystwa i 

pragnąca współpracować w realizacji tych celów, 

2. Za zgodą swych prawnych opiekunów członkiem zwyczajnym może być młodzież od lat 14, 

3. Warunkiem przyjęcia w poczet członków zwyczajnych jest złożenie pisemnej deklaracji 

kandydata i przyjęcie kandydata przez Zarząd Towarzystwa. 

 

§ 11 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy; 

1/ przestrzeganie statutu oraz uchwał i postanowień władz Towarzystwa, 

2/ branie czynnego udziału w realizacji zadań statutowych Towarzystwa, 

3/ regularne opłacanie składek członkowskich. 

 

§ 12 

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo; 

1/ uczestniczyć i zgłaszać wnioski na Walnych Zjazdach, 

2/ korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, 

3/ korzystać z uprawnień wynikających ze statutu, uchwał i działalności     Towarzystwa, 

4/ wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Towarzystwa, 

5/ nosić odznakę Towarzystwa. 

§ 13 

1. Członkiem wspierającym może być osobna fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych lub osoba prawna uznająca cel Towarzystwa oraz deklarująca na jego rzecz pomoc 

finansową lub rzeczową, która złoży w tej sprawie oświadczenie woli Zarządowi. 

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w zebraniach Towarzystwa 

oraz wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Towarzystwa oraz obowiązek wywiązywania  

się z podjętych deklaracji. 

3. Członek wspierający będący osobą prawną może działać w Towarzystwie  za pośrednictwem 

swego przedstawiciela. 
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§ 14 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności  

      prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, szczególnie zasłużona dla Towarzystwa. 

1/.  Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego (§ 12), a ponadto zwolniony 

      jest od obowiązku płacenia składki członkowskiej. 

2/.   Nadanie godności członka honorowego Towarzystwa  następuje na podstawie uchwały 

      Walnego Zjazdu na wniosek Zarządu Towarzystwa. 

3/.  Członkowie honorowi i wspierający są zobowiązani do przestrzegania postanowień statutu 

     oraz uchwał władz Towarzystwa. 

 

§ 15 

1. Członkostwo członka zwyczajnego ustaje na wskutek; 

1/. dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa, 

2/. likwidacji Towarzystwa, 

3/. wykluczenia na wskutek; 

 skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową utraty praw publicznych 

bądź za czyn popełniony z niskich pobudek, 

 nie przestrzegania zapisów statutu oraz uchwal władz Towarzystwa, 

 4/.  skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za 

okres nie krótszy niż 12 miesięcy, 

  5/. śmierci członka. 

2. W przypadku wykluczenia lub skreślenia członek ma prawo odwołania się do najbliższego 

Walnego Zjazdu w formie pisemnej, złożonej nie później niż  14 dni przed planowanym 

terminem Zjazdu. 

3. Członkostwo członka wspierającego ustaje na wskutek; 

1/.  utraty osobowości prawnej, 

2/. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego nie wywiązywania się z 

     zadeklarowanej pomocy (§13 ust.1). 

 

Rozdział  IV 

Organy Towarzystwa 

 

§ 16 

1. Władzami Towarzystwa są; 

1/. Walny Zjazd 

2/.  Zarząd  

3/.  Komisja Rewizyjna. 

2. Wybór Prezesa Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do  głosowania członków, 

3. Wybór członków Zarządu następuje w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby 

kandydatów rekrutujących się z członków Towarzystwa, 
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4. Wybór Komisji Rewizyjnej, statutowego organu kontroli i nadzoru, nie podlegającemu 

Zarządowi, odbywa się w głosowaniu jawnym, przy czym jej członkowie ; 

1/. nie mogą być pracownikami Towarzystwa, członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w 

     stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, 

2/. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

5. Ustępujący członkowie władz Towarzystwa mogą być do nich wybierani nieograniczoną 

 ilość razy. 

§ 17 

1. Kadencja wybranych władz Towarzystwa trwa 4 lata, przy czym wybór 

      nowych władz na Walnym Zjeździe następuje nie później niż 31 maja. 

2. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo. 

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka wybieralnych władz 

Towarzystwa w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba 

członków dokooptowanych do władz Towarzystwa nie może przekroczyć 1/3 liczby 

członków pochodzących z wyboru. 

 

§ 18 

1. Walny Zjazd jest najwyższą władzą Towarzystwa. Do zakresu jego działania należy w 

szczególności; 

  1/. ustalenie wytycznych programowej działalności Towarzystwa, 

  2/. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

  3/. rozpatrywanie wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

4/. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

5/. rozporządzanie majątkiem Towarzystwa w zakresie  przekraczającym czynności zwykłego 

zarządu, w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych, 

6/. dokonywanie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

7/. rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu, 

8/. uchwalanie zmian w statucie, 

9/. nadawanie tytułu członka honorowego Towarzystwa, 

10/. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu  jego majątku. 

2. Walny Zjazd może szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa wyrazić uznanie przez nadanie 

im tytułu Prezesa Honorowego. 

 

§ 19 

1. Walny Zjazd może być; 

1/. zwyczajny 

2/. nadzwyczajny. 

2. Zwyczajny Zjazd jest zwoływany przez Zarząd raz na 4 lata. O terminie, miejscu porządku 

obrad Walnego Zjazdu Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem 

Zjazdu. 
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3. Nadzwyczajny Walny Zjazd  zwoływany jest w razie potrzeby przez Zarząd z własnej 

inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemne żądanie co najmniej  1/10 

członków zwyczajnych Towarzystwa- w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania żądania 

albo podjęcia takiej uchwały. 

4. Walny Zjazd wybiera w głosowaniu jawnym przewodniczącego zebrania i sekretarza, którzy 

kierują obradami. 

5. Walny Zjazd obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

6. Nadzwyczajny Walny Zjazd obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany, 

 

§ 20 

1. W Walnym Zjeździe mogą brać udział z głosem stanowiącym członkowie Towarzystwa oraz z 

głosem doradczym członkowie honorowi i wspierający. 

2. Uchwały Walnego Zjazdu zapadają zwykłą większością  głosów przy obecności; 

1/. W pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, 

2/. W drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu – 30 minut później niż pierwszy 

     termin, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania; dotyczy to również  

     wyboru władz, zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa. 

 

§ 21 

Zarząd jest organem wykonawczym Walnego Zjazdu, kieruje pracą Towarzystwa i odpowiada 

za swoją działalność przed Walnym Zjazdem. 

 

§ 22 

1. Zarząd  składa się z 5÷7 członków wybranych przez Walny Zjazd. Zarządem kieruje 

prezes wybierany przez Walny Zjazd  w głosowaniu tajnym. 

2. Do zakresu działania Zarządu należy; 

1/. Realizowanie programów i celów Towarzystwa oraz wykonywanie uchwał Walnego  

     Zjazdu, 

2/. Uchwalanie szczegółowych kierunków działalności Towarzystwa, 

3/. Podejmowanie decyzji w sprawach finansowych, 

4/. Uchwalanie budżetu Towarzystwa i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, 

5/. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zjazdów Towarzystwa, 

6/. Uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, 

7/. Zatrudnianie pracowników etatowych, 

8/. Ustalanie programu obrad Walnego Zjazdu, 

9/. Powoływanie w razie potrzeby komisji, sekcji lub zespołów problemowych, 

10/. Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej i  

       władzami innych organizacji, 

11/. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających Towarzystwa oraz stawianie  

       wniosków na Walnym Zjeździe w sprawie nadania tytułu członka honorowego 

       Towarzystwa,  
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12/. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich. 

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum 2/3 

składu Zarządu, w przypadku równej ilości głosów decyduje głos prezesa Zarządu. 

 

§ 23 

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes co najmniej raz na trzy miesiące. 

 

§ 24 

1. Zarząd wybiera ze swego składu wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 

2. Towarzystwo reprezentuje na zewnątrz prezes, wiceprezes względnie upoważniony przez  

prezesa członek Zarządu. 

 

§ 25 

 Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontroli Towarzystwa. 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności; 

1/. Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa, która powinna być przeprowadzona 

     przynajmniej raz w roku, 

2/. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zjeździe i stawianie wniosków o 

     udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium  ustępującemu Zarządowi , 

3/.Przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących 

     działalności statutowej i finansowej Towarzystwa. 

 

2. Wnioski Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 

2/3 stanu osobowego Komisji, przy czym w przypadku równej ilości głosów decyduje głos 

przewodniczącego. 

 

§ 26 

1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walny Zjazd 

Towarzystwa. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3÷5 członków wybranych przez Walny Zjazd. 

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym. 

 

Rozdział  V 

Majątek i fundusze Towarzystwa 

 

§ 27 

1. Towarzystwo jako osoba prawna może posiadać fundusze, majątek ruchomy i nieruchomy, 

przyjmować zapisy, darowizny, dotacje i subwencje. 
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2. Towarzystwo jako organizacja pożytku publicznego może, na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach, nabywać na szczególnych warunkach prawo użytkowania 

nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

 

§ 28 

Majątek Towarzystwa mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są; 

a/  opłaty wpisowe i składki członkowskie, 

b/ dotacje, 

c/ darowizny, zapisy i spadki, 

d/ dochody z działalności gospodarczej, 

e/ wpływy z działalności statutowej, 

f/ dochody z ofiarności publicznej. 

2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie 

w banku na koncie Towarzystwa. Wpłaty gotówkowe winny być, po uwzględnieniu bieżących 

potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto bankowe. Biuro Zarządu dysponuje zaliczkami na 

finansowanie bieżących zobowiązań Towarzystwa. 

3. Składki członkowskie, pochodzące od członków Towarzystwa, za dany rok powinny być 

wpłacone najpóźniej do końca I kwartału. 

4. Nowo przyjęci członkowie Towarzystwa wpłacają opłatę wpisową oraz pieniężną składkę 

członkowską w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.  

5. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

§ 29 

     W celu odpowiedniego zabezpieczenia posiadanego majątku zabrania się; 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w 

związku małżeńskim 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”, 

2. przekazywania  majątku na rzecz ich 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, 

1. wykorzystywania majątku 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 ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, prowadzącego 

działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą, 

2. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 
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§ 30 

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 

majątkowych Towarzystwa, w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych, wymagane są 

podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa. 

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, 

posiadających pełnomocnictwo prezesa. 

 

§ 31 

1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w 

odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy do realizacji 

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

 

2. Towarzystwo nie będzie prowadzić  działalności gospodarczej w zakresie tożsamym z 

działalnością pożytku publicznego. 

 

3. Opis działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 

     - Kod PKD 22.11.Z   Przygotowywanie materiałów dla wydawnictwa broszur, folderów i  

                                        innych publikacji, w tym wydawnictw   okolicznościowych. 

     - Kod PKD 63.30.D  Działalność turystyczna pozostała, w zakresie informacji i doradztwa 

                                      turystycznego, 

     - Kod PKD 74.40.Z   Reklama; w zakresie rozmieszczenia reklam i użyczenia miejsca i  

                                       przestrzeni na treści reklamowe 

     - Kod PKD 74.87.A   Działalność związana z organizacją targów i wystaw 

     - Kod PKD 75.13.Z   Kierowanie przedsięwzięciami w zakresie: 

                                       - promocji i rozbudowy zaplecza turystyki aktywizacji zawodowej 

                                         sektorze gospodarki morskiej 

    - Kod PKD 92.31.E    Działalność galerii i salonów wystawienniczych 

    - Kod PKD 92.31.F     Działalność ośrodków kultury i klubów, 

    - Kod PKD 92.52.A    Działalność muzeów; 

                                 - gromadzenie, konserwacja i udostępnianie zbiorów z dziedziny nauki i  

                                techniki, 

                              - zbieranie eksponatów z dziedziny historycznej pamiątkarskiej, 

                                 opisywanie i udostępnianie dla publiczności.  

 

                                                                           Rozdział VI 

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa 

 

§ 32 

1. Zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez 

   Walny Zjazd wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy 

   członków uprawnionych do głosowania. 
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2. Uchwalenie zmian w statucie oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem obrad 

    Walnego Zjazdu wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zjazdu.  

    Do zawiadomienia określonego w § 19 ust.2 należy dołączyć projekt stosownych uchwał.  

3. Uchwalenie zmian w statucie wywiera skutki prawne dopiero od chwili uprawomocnienia się 

     postanowienia sądu o rejestracji zmian. 

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walny Zjazd określa sposób przeprowadzenia 

     likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa kierując się przepisami prawa, z tym, że o  

     przeznaczeniu majątku pochodzącego ze środków publicznych lub darowizn sponsorów, 

     decyduje wola fundatorów zgodnie z treścią umów przekazujących Towarzystwu dany 

     składnik majątku. 

5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, nie uregulowanych w statucie, 

    mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku 

    publicznego i wolontariacie. 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 33 

 

1. Niniejszy statut uchwalony został przez Walny Zjazd Członków Towarzystwa w dniu 22. 

marca 2005 r, oraz zmieniany uchwałami Nadzwyczajnego Zjazdu w dniu 10. stycznia 2006 

r., oraz Nadzwyczajnych Zjazdów : 12 grudnia 2006 r. i 24 kwietnia 2007 r. 

2. Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu o rejestracji 

Towarzystwa w Krajowym Rejestrze Sądowym, a statut z uchwalonymi zmianami z             

chwilą wydania postanowienia Sądu o dokonaniu wpisu w rejestrze. 

 

 

 

 ......................................                                                            ……..... ......................................... 

Dr inż. Leonard Wieliczko                                              Admirał Piotr Stocki - Prezes Towarzystwa                           

        Członek Zarządu                         
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