
S  T  A  T  U  T 
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PILOTÓW MORSKICH 

w Gdyni 
 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
POLSKIE STOWARZYSZENIE PILOTÓW MORSKICH, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest 
dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, działającym na 
podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104). 
 

§ 2 
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdynia. 
 

§ 3 
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
 

§ 4 
Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz 
uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. 
 

§ 5 
Stowarzyszenie może należeć do innych stowarzyszeń, związków stowarzyszeń i innych organizacji 
krajowych i zagranicznych oraz międzynarodowych o podobnych celach. 
 

§ 6 
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, jednakże do 
przeprowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników oraz może prowadzić działalność 
gospodarczą z przeznaczeniem zysków na realizację jego celów statutowych. 
 

§ 7 
Stowarzyszenie używa pieczęci z jego nazwą i siedzibą oraz znaku graficznego o wzorze określonym 
uchwałą Walnego Zebrania Członków. 
 
 

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 
 

§ 8 
Celami Stowarzyszenia są: 

1) kultywowanie tradycji pilotażu morskiego w Polsce, 
2) wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z pilotażem morskim, 
3) udział w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i 

technicznych dotyczących pilotażu morskiego oraz związanych z nim problemów 
bezpieczeństwa żeglugi i pracy na morzu, 

4) udział w opracowywaniu projektów programów i metod kształcenia oraz doskonalenia 
zawodowego pilotów morskich, 

5) wymiana doświadczeń zawodowych między członkami Stowarzyszenia oraz krajowymi, 
zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pilotowymi i ich członkami, 



6) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia przed władzami państwowymi w 
zakresie ich działalności członkowskiej i zawodowej w pilotażu morskim, 

 
 

7) inicjowanie i organizowanie pomocy koleżeńskiej na rzecz członków Stowarzyszenia w 
przypadkach losowych związanych z ich działalnością zawodową w pilotażu morskim, także 
po po przejściu ich w stan spoczynku, 

8) udział w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska morskiego. 
 

§ 9 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) aktywizowanie członków Stowarzyszenia do udziału w działalności na rzecz realizacji celów 
Stowarzyszenia i do stałych kontaktów zawodowych między nimi, 

2) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi administracji i gospodarki morskiej oraz 
stowarzyszeniami i innymi organizacjami o profilu morskim, 

3) działalność popularyzatorską, oświatową, szkoleniową, publicystyczną i wydawniczą, 
4) współpracę ze szkolnictwem morskim oraz morskimi ośrodkami i środowiskami naukowymi i 

zawodowymi, 
5) sporządzanie odpowiednich opinii, projektów, ekspertyz i innych podobnych opracowań, 
6) tworzenie i pracę odpowiednich zespołów i komisji problemowych, 
7) opracowywanie, gromadzenie i udostępnianie specjalistycznych publikacji i innych 

podobnych materiałów, 
8) działalność klubową, 
9) działalność gospodarczą. 

 
 

Członkowie Stowarzyszenia 
 

§ 10 
Członkami Stowarzyszenia są jego założyciele, zaś nabycie członkostwa Stowarzyszenia przez inną 
osobę następuje mocą uchwały Zarządu podjętej na pisemny wniosek zainteresowanego, z 
uwzględnieniem czasu określonego w uchwale Walnego Zebrania Członków, o jakiej mowa w §12 
ust.3. 
 

§ 11 
   1. Członkostwo Stowarzyszenia może nabyć obywatel polski mający pełną zdolność do czynności 
prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, posiadający ważny, wydany w Polsce dyplom pilota 
morskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
   2. Członkostwo Stowarzyszenia może nabyć także cudzoziemiec spełniający wymagania określone 
w ust. 1. 
 

§ 12 
   1. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w wyniku: 

1) utraty choćby jednego z atrybutów określonych w § 11, 
2) nie wykonywania czynności pilotowych przez okres dłuższy niż 24 miesiące, 
3) wystąpienia ze Stowarzyszenia, 
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia. 

 
   2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić, jeżeli członek nie wykonuje obowiązków 



członkowskich lub działaniem swym utrudnia realizację celów Stowarzyszenia lub je kompromituje.  
 
   3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje mocą uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej 
na umotywowany wniosek innego członka lub Zarządu. Uchwała taka powinna zawierać nadto 
określenie czasu, w którym wykluczona osoba nie będzie mogła nabyć członkostwa Stowarzyszenia 
ponownie. 
 
   4. W warunkach określonych w ust. 2 Zarząd może zawiesić członka w jego prawach i obowiązkach 
do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zebranie Członków. Zawieszenie nie może jednak trwać 
dłużej niż 3 miesiące. 
 

§ 13 
  1. Członkom Stowarzyszenia służy: 

1) prawo uczestniczenia i głosowania w Walnych Zebraniach Członków, 
2) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszania, 
3) prawo korzystania z lokali, urządzeń, zbiorów i innych przedmiotów Stowarzyszenia dla 

realizacji jego celów oraz wypełniania praw członkowskich, 
4) prawo korzystania z porad i pomocy władz Stowarzyszenia i osób w nim zatrudnionych w 

zakresie wykonywania zawodu pilota morskiego oraz w przypadkach losowych związanych z 
tą działalnością, 

5) prawo wystąpienia ze Stowarzyszenia, 
6) prawo noszenia odznaki Stowarzyszenia. 

 
   2. Członek Stowarzyszenia zalegający na dzień wyborów ze składkami członkowskimi może zostać 
pozbawiony, decyzją WZC, czynnego prawa wyborczego na odbywającym się zebraniu. 

 
§ 14 

   1. Członek Stowarzyszenia obowiązany jest: 
1) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia, 
2) propagować cele Stowarzyszenia, 
3) brać udział w Walnych Zebraniach Członków, 
4) terminowo wpłacać składki członkowskie w przepisanej wysokości. 

 
   2. Jeżeli z powodu zajęć służbowych członek PSPM nie może osobiście brać udziału w Walnym 
Zebraniu Członków, może udzielić pisemnie pełnomocnictwa innemu członkowi Stowarzyszenia do 
jego reprezentowania na Walnym Zebraniu. Jeden członek Stowarzyszenia może dysponować tylko 
jednym pełnomocnictwem. 
 

§ 15 
   1. Osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wspieranie realizacji celów Stowarzyszenia, może 
zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 
 
   2. Do członków wspierających stosuje się odpowiednio postanowienia § 10 i 12, przy czym 
wnosząc o nabycie członkostwa wspierającego zainteresowany powinien zadeklarować sposób 
wspierania Stowarzyszenia, a Zarząd powinien w uchwale o nadaniu tej osobie członkostwa 
wspierającego wypowiedzieć się co do przyjęcia lub odrzucenia zadeklarowanych sposobów 
wspierania Stowarzyszenia.  
 
   3.1. Osobie wybitnie zasłużonej dla Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków może nadać 
godność honorowego członka Stowarzyszenia. 



 
   3.2. Tytuł honorowego członka Stowarzyszenia uzyskuje również osoba, której członkostwo 
wygasło na mocy § 12, pkt. 2, o ile nie złoży pisemnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu 
    
   4. Członkom honorowym i wspierającym służą prawa określone z § 13 ust. 1,  pkt 3, 5 i 6 oraz 
prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków bez prawa głosowania. 
 

 
 
 

Władze Stowarzyszenia 
 

§ 16 
Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Kontroli Wewnętrznej. 

 
 

Walne Zebranie Członków 
 

§ 17 
   1. Walne Zebranie Członków (WZC) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
 
   2. Do WZC należy podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych niniejszym statutem i przepisami prawa 
na rzecz innych władz Stowarzyszenia. 
 

§ 18 
   1. WZC są zwyczajne i nadzwyczajne. 
 
   2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej Zwyczajne WZCz zwołuje się co 2 lata kalendarzowe, w terminie 
dziesięciu miesięcy liczonych od końca drugiego roku kalendarzowego. 
 
   3. Jeżeli Stowarzyszenia nie prowadzi działalności gospodarczej, zwyczajne WZC zwołuje się co 2 
lata. 
 
   4. Przedmiotem zwyczajnego WZC mogą być także inne sprawy, niż wynikałoby to z ust. 2, a jeżeli 
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, przedmiotem zwyczajnego WZC powinno być 
także rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, a także 
zdecydowanie o sposobie wykorzystania zysku lub pokrycia strat. 
 
   5. Zwyczajne WZC zwołuje Zarząd, a jeżeli Zarząd tego nie uczyni w stosownym czasie, może je 
zwołać Komisja Kontroli Wewnętrznej albo którykolwiek z członków Stowarzyszenia. 
  
   6. Nadzwyczajne WZC zwołuje Zarząd, gdy uzna to za potrzebne. 
 
   7. Zarząd powinien zwołać nadzwyczajne WZC na wniosek Komisji Kontroli Wewnętrznej lub 
zgodny wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia. Jeżeli Zarząd nie zwoła takiego WZCZ we 
wskazanym we wniosku terminie i ze wskazanym w nim porządkiem obrad, może je zwołać Komisja 
Kontroli Wewnętrznej lub którykolwiek z członków żądających. 



 
   8. Jeżeli skład osobowy Zarządu uległ zmniejszeniu w stopniu uniemożliwiającym zwołanie WZC 
celem wyboru brakujących członków Zarządu, nadzwyczajne WZC w tym celu może zwołać Komisja 
Kontroli Wewnętrznej lub którykolwiek z członków Stowarzyszenia. 
 

§ 19 
   1. WZC zwołuje się za pomocą listów poleconych lub w inny sposób określony uchwałą WZC. 
 
   2. Zawiadomienie o WZC powinno nastąpić przynajmniej na 2 tygodnie przed jego terminem i 
zawierać oznaczenie dnia, godziny i miejsca oraz szczegółowy porządek obrad. 
 
   3. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że wszyscy 
członkowie Stowarzyszenia są reprezentowani na nim i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do 
przeprowadzenia głosowania w danej sprawie. Nie dotyczy to uchwał w sprawach porządkowych. 
 
   4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że dla podjęcia danej 
uchwały WZC jednogłośnie zdecyduje, iż ma być inaczej. 
 
   5. WZC otwiera ten, kto je zwołał, po czym spośród obecnych wybiera się przewodniczącego i 
ewentualnie jego zastępcę (zastępców), którzy prowadzą WZC w dalszym ciągu. 
 
   6. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie nad daną uchwałą można zarządzić mocą uchwały 
WZC. 
 
   7. Z WZC należy spisać protokół zawierający co najmniej stwierdzenie prawidłowości jego 
zwołania, jego zdolność do podejmowania uchwał i treść podjętych uchwał oraz ilość głosów 
oddanych za każdą uchwałą. 
 
   8. WZC może uchwalić regulamin prowadzenia obrad. 
 

 
Zarząd 

 
§ 20 

Do Zarządu należy: 
1) prowadzenie bieżących spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia, w tym wyrażanie w 

imieniu Stowarzyszenia opinii we wszystkich sprawach o charakterze indywidualnym lub 
zbiorowym związanych z pilotażem morskim, 

2) wykonywanie i organizowanie wykonania uchwał WZC, 
3) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz, 
4) zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, 
5) decydowanie o przystąpieniu Stowarzyszenia do fundacji, spółki lub innej organizacji oraz o 

podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, 
6) określenia zasad korzystania z lokali, urządzeń, zbiorów i innych przedmiotów 

Stowarzyszenia, 
7) określanie zasad wynagradzania osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu, 
8) prowadzenie innych spraw zleconych innymi postanowieniami niniejszego statutu. 

 
§ 21 

   1. Zarząd jest wieloosobowy, a liczbę jego członków określa uchwała WZC, przy czym pierwszy 



Zarząd Stowarzyszenia tworzą osoby wchodzące w skład komitetu założycielskiego: przewodniczący 
komitetu – jako prezes Zarządu, i pozostali członkowie komitetu – jako wiceprezesi Zarządu. 
 
   2. Prezesa i wiceprezesów Zarządu ustanawia się uchwałą WZC na czas określony lub nie określony 
spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy wyrazili na piśmie lub do protokołu WZC 
zgodę na kandydowanie. Skład Zarządu wybierany jest w ten sposób, aby członkowie Stowarzyszenia 
z poszczególnych rejonów pilotowych mieli w Zarządzie Stowarzyszenia po jednym przedstawicielu. 
W przypadku członków z mniejszych rejonów pilotowych ich przedstawicielem jest wskazany przez 
nich członek Zarządu, a w razie braku takiego wskazania – Prezes Stowarzyszenia. 
 
   3. Jeżeli członek Zarządu został ustanowiony na czas oznaczony, jego mandat wygasa z odbyciem 
zwyczajnego WZC rozpatrującego działalność Stowarzyszenia za ostatni rok jego urzędowania. 
 
   4. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany uchwałą WZC. 
 
   5. Przed wygaśnięciem mandatu w myśl ust. 3 lub 4, mandat członka Zarządu wygasa z momentem 
wygaśnięcia członkostwa Stowarzyszenia lub rezygnacji z mandatu. 
 
   6. W przypadku wygaśnięcia mandatu w okolicznościach określonych w ust. 5, uchwałą Zarządu 
można dokooptować do Zarządu członka zwyczajnego Stowarzyszenia na czas do wygaśnięcia jego 
mandatu w myśl postanowień poprzedzających. 
 

§ 22 
   1. Prezes Zarządu zwołuje i prowadzi posiedzenia Zarządu oraz organizuje jego pracę. W jego 
zastępstwie może to czynić wiceprezes Zarządu. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się z 
wykorzystaniem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. 
 
   2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. 
  
   3. Z zastrzeżeniem wyjątku, o jakim mowa w ust. 4, Stowarzyszenie może reprezentować każdy 
członek Zarządu samodzielnie, przy czym w sprawach dotyczących danego rejonu pilotowego 
Stowarzyszenie reprezentuje członek Zarządu będący przedstawicielem członków Stowarzyszenia z 
tego rejonu pilotowego. W sprawach dotyczących zbiorowych interesów pilotów morskich, na 
wniosek członka Zarządu, stanowisko Stowarzyszenia może być poprzedzone uchwałą Zarządu. 
 
   4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest 
współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu i pełnomocnika 
ustanowionego uchwała Zarządu. 
 
   5. Uchwała WZC albo Zarządu można wprowadzić regulamin określający organizację i sposób 
wykonywania czynności przez Zarząd. 
 
 

 Komisja Kontroli Wewnętrznej 
 

§ 23 
   1. Do kompetencji Komisji Kontroli Wewnętrznej (KKW) należy wykonywanie kontroli działalności 
Zarządu pod kątem jej zgodności z prawem, postanowieniami niniejszego statutu i uchwałami WZC, 
a jeżeli Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą – także badanie bilansu oraz rachunku 
zysków i strat za każdy rok działalności i przedkładanie w tym względzie WZC sprawozdań. 



 
   2. KKW składa się z co najmniej 3 osób. 
 
   3. Liczbę członków KKW oraz jej przewodniczącego i pozostałych członków ustanawia się uchwałą 
WZC spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia, z wyłączeniem jednak członków Zarządu i 
pracowników Stowarzyszenia oraz jego likwidatorów, przy czym pierwszą KKW stanowią osoby 
wybrane przez założycieli Stowarzyszenia na zebraniu założycielskim. 
 
   4. Kadencja KKW trwa 2 lata. Mandaty członków KKW wygasają z dniem odbycia WZC zwyczajnego 
rozpatrującego działalność Stowarzyszenia za ostatni rok ich urzędowania. 
 
   5. Do członków KKW stosuje się odpowiednio postanowienia § 21 ust. 4, 5 i 6. 

 
 

Majątek Stowarzyszenia i składki członkowskie 
 

§ 24 
   1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, 
dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. 
 
   2. Stowarzyszenia może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych 
odpowiednimi przepisami prawnymi. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i 
nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia. 
 

§ 25 
Wysokość składek członkowskich i zasady ich uiszczania określa uchwała WZC. 
 
 

 
Zmiana statutu 

 
§ 26 

Zmianę statutu wprowadza się uchwałą WZC, podjętą większością co najmniej 2/3 głosów oddanych. 
 
 

Rozwiązanie Stowarzyszenia 
 

§ 27 
Stowarzyszenie rozwiązuje się mocą orzeczenia sądu albo uchwały WZC, podjętej większością 2/3 
głosów oddanych. 
 

§ 28 
Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony uchwałą WZC o 
rozwiązaniu Stowarzyszenia albo podjętą w ciągu roku od podjęcia uchwały o rozwiązaniu 
Stowarzyszenia, większością 2/3 głosów oddanych. 
 
 
 


