STATUT
MAZURSKIEJ SŁUŻBY RATOWNICZEJ
w Okartowie
Rozdział I.
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.
& 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę:
MAZURSKA SŁUŻBA RATOWNICZA
zwane dalej MSR.
& 2.
Terenem działania są Wielkie Jeziora Mazurskie na terenie województwa Warmińsko Mazurskiego.
MSR może posiadać posterunki obserwacyjne na terenie swojego działania oraz posiadać sekcje
ratownicze na terenie kraju.
& 3.
Siedzibą władz MSR jest Okartowo 12-250 Orzysz.
& 4.
MSR jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i posiada osobowość prawną
& 5.
Znak MSR stanowi emblemat o kształcie owalnym, na nim niebieska obwódka z nazwą
„MAZURSKA SŁUZBA RATOWNICZA”, w środku złota kotwica, w trzonie czerwony krzyż
maltański, na nim niebieski krzyż ratownictwa ochotniczego.
& 6.
MSR opiera swoją działalność na pracy członków i zatrudnionych specjalistów.
Rozdział II
Cele i środki działania.
& 7.
Celem MSR jest:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Organizacja służby ratowniczej oraz ratowanie osób narażonych na utratę życia, które uległy
wypadkowi na wodzie lub lodzie oraz ochrony przeciwpożarowej na wodzie.
Organizacja i rozbudowa posterunków ratowniczych na Wielkich Jeziorach Mazurskich
działających w systemie organizacyjnym MSR jako sekcje ratownicze.
Prowadzenie działalności profilaktycznej na rzecz poprawy bezpieczeństwa żeglugi na
wodach Wielkich Jezior Mazurskich ze szczególnym uwzględnieniem ratownictwa
wodnego i podstawowej nauki pływania.
Prowadzenie zespołu operacyjnego do akcji ratowniczych w zakresie: ratownictwa wodnego,
ochrony przeciwpożarowej na wodzie i sekcji zwalczania rozlewów olejowych oraz działań
ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych na terenie całego kraju.
Systematyczna rozbudowa osłony ratowniczej obejmująca cały systemat Wielkich Jezior
Mazurskich.
Prowadzenie działalności gospodarczej według ogólnych zasad określonych odrębnymi
przepisami i udział w innych przedsięwzięciach mających na celu uzyskanie funduszy na
działalność statutową.
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Transport morski i przybrzeżny pasażerski

Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Współpraca z organizacjami o podobnym charakterze działalności w kraju i zagranicą.
Szkolenie turystyczno – sportowe żeglarskie, motorowodne, nurkowe i ratownicze na
akwenach śródlądowych i morskich oraz organizacja obozów dla młodzieży i osób
niepełnosprawnych.
9. Tworzenie warunków rozwoju turystyki żeglarskiej i motorowodnej na akwenach
śródlądowych i morskich poprzez organizację rejsów morskich na własnych jednostkach
pływających oraz budowę portów, przystani i infrastruktury towarzyszącej.
10. Przeprowadzanie kursów i szkoleń na stopnie zawodowe w zawodach związanych z żeglugą
śródlądową i morską.
7.
8.

11. Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami
zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska
wodnego.
12. Udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i
awarii technicznych na wodach.
13. Ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się,
14. Występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji
obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych
położonych nad wodą.
15. Wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego.
16. Dokonywanie przeglądu kąpielisk i pływalni oraz występowanie do organów administracji
samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o
wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń.
17. Nadawanie stopni ratowników wodnych i instruktorów.
18. Nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania.
19. Egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność
pływania.
20. Opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym.
21. Krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków.
22. Prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.
23. Świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego.
24. Integracja społeczna oraz zawodowa – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
25. Zapobieganie narkomanii, alkoholizmowi i patologiom społecznym oraz innym
uzależnieniom mającym destrukcyjny wpływ na dzieci, młodzież i dorosłych,
26. Ochrona przeciwpożarowa obiektów przybrzeżnych.
27. Ochrona środowiska wodnego poprzez monitoring stanu wód.
28. Prowadzenie rejestracji i badań technicznych własnych statków ratowniczych.
29. Ustalanie programów kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa wodnego i
pierwszej pomocy przedmedycznej.
30. Działalność na rzecz promocji i ochrony zdrowia.
31. Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa.
32. Działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Rozdział III.
Członkowie ich prawa i obowiązki.
& 8.
1. Członkowie MSR dzielą się na:
a) zwyczajnych
- osoby fizyczne
b) honorowych
- członkostwo nadawane za zasługi dla Stacji.
2. Przyjęcie w poczet członków MSR następuje na podstawie deklaracji i po akceptacji przez
zarząd MSR.
3. Tytuł Członka Honorowego MSR i godność Komandora Honorowego MSR nadaje walne
zebranie delegatów lub członków MSR.
4. Członkiem Honorowym MSR może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w rozwój MSR lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla ratownictwa wodnego.
5. Komandorem Honorowym MSR może być osoba fizyczna, po zakończeniu pełnienia funkcji
Komandora MSR, która w wybitny sposób zasłużyła się dla MSR.
6. Komandor Honorowy MSR nie może pełnić funkcji we władzach MSR.

& 9.
Członkowie MSR mają prawo:
1. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu, wybierać i być
wybieranym do władz.
2. Brać czynny udział w imprezach MSR i używać jej godła i barw.
3. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz MSR.
4. Otrzymać od władz pomoc w zakresie jej działań i zadań statutowych.
5. Korzystać z obiektów i urządzeń MSR.
6. Korzystać z uprawnień wynikających z działalności MSR.
& 10.
Członkowie MSR mają obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień statutu i regulaminu oraz uchwał i postanowień władz MSR.
2. Brać czynny udział w działalności MSR .
3. Przestrzegać zasad dyscypliny i etyki.
4. Regularnie opłacać składki członkowskie.
5. Przepracować limit godzin bosmańskich i dyżurów/ ustalony regulaminem /na rzecz MSR.
& 11.
Członkostwo ustaje w skutek :
1. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie /po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych/.
2. Skreślenia z listy członków w przypadku:
a. nieopłacenia składki członkowskiej przez 1 rok.
b. Śmierci.
& 12.
W razie naruszenia przez członka postanowień niniejszego statutu lub uchwał władz MSR
Zarządowi przysługuje prawo :
1. zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie.
2. odmówienie pomocy organizacyjnej lub innego poparcia.
3. Zawieszenie członka w pełnieniu funkcji społecznej w MSR do czasu rozpoznania sprawy
przez Komisję Dyscyplinarną Stacji Ratowniczej.
4. wykluczenie członka ze MSR.
Rozdział IV.
Władze MSR.
& 13.
1. Władzami MSR są :
a.
Walne Zebranie.
b.
Zarząd MSR.
c.
Komisja Rewizyjna MSR.
d.
Komisja Dyscyplinarna.
2. Kadencja władz MSR trwa 4 lata, a jej wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w
zależności od uchwały Walnego Zebrania.
3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej wszystkie uchwały władz MSR zapadają zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania.
& 14.
W przypadku wakatu we władzach MSR przysługuje prawo dokooptowania, z tym że liczba
dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących
z wyboru.

Rozdział V.
Walne Zebranie.
& 15.
1. Najwyższą władzą MSR jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne zebranie zwyczajne zwoływane jest raz na 4 lata przez Zarząd MSR.
3. O terminie ,miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków nie
później niż 14 dni przed terminem.
4. Wysokość składek członkowskich i wpisowego ustala Walne Zebranie.
5. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie w pierwszym terminie konieczna
jest obecność jednej trzeciej wszystkich członków zwyczajnych stowarzyszenia. Jeżeli w
pierwszym terminie w Walnym Zebraniu nie uczestniczy co najmniej jedna trzecia członków
zwyczajnych stowarzyszenia wówczas uchwały podjęte większością głosów w drugim
terminie mają moc obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków. Drugi termin
Walnego Zebrania może być wyznaczony w tym samym dniu. O drugim terminie Walnego
Zebrania członkowie stowarzyszenia powinni być poinformowani w zawiadomieniu o
zwołaniu Walnego Zebrania.
& 16.
Walne Zebranie nadzwyczajne może być zwoływane:
a. Z inicjatywy Zarządu MSR.
b. Na wniosek co najmniej ½ ogólnej liczby członków MSR.
c. Walne Zebranie nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd MSR w terminie do 3 m-cy od
daty uchwały lub wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
& 17.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy :
1. Uchwalenie warunków i programu działania MSR.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz MSR.
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stacji Ratowniczej na wniosek Komisji
Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej MSR.
4. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej MSR.
5. Uchwalanie zmian w statucie MSR.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się MSR i przeznaczenia jej majątku.
7. Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków i władze MSR.
8. Ustalanie składki członkowskiej i wpisowego.
& 18.
W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni MSR oraz z głosem doradczym
członkowie honorowi i zaproszeni goście.
Rozdział VI
Zarząd MSR
& 19.
1. Zarząd MSR składa się z 5 – 7 osób wybranych przez Walne Zebranie MSR w tym
z Komandora, 1 – 2 Vice Komandorów, Sekretarza i członków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu pełnią funkcje honorowo, wyjątek może dotyczyć urzędujących
członków Zarządu lub, gdy członek Zarządu jest pracownikiem MSR.

& 20.
Do zakresu działania Zarządu MSR należy :
Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
Kierowanie całokształtem działalności MSR zgodnie ze statutem.
Reprezentowanie MSR na zewnątrz.
Uchwalanie budżetu i zatwierdzanie sprawozdań finansowych.
Zarządzanie majątkiem i funduszami MSR.
Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami MSR.
Przyjmowanie członków, skreślanie z listy członków, zawieszanie w prawach oraz
wykluczenie.
8. Nadzorowanie i kontrolowanie działalności członków MSR.
9. Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz zatwierdzanie ich
regulaminów.
10. Powoływanie rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców.
11. Wydawanie regulaminów wewnętrznych zgodnie ze statutem.
12. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych w kompetencji innych władz MSR.
13. Zwoływanie walnego Zebrania sprawozdawczo- wyborczego raz na 4 lata i przedkładanie
sprawozdań z działalności Zarządu przed Walnym Zebraniem.
14. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

& 21.
Posiedzenia Zarządu MSR odbywają się w miarę potrzeby , jednak nie rzadziej niż raz
na 3 miesiące.
Rozdział VII.
Komisja Rewizyjna MSR.
& 22.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczący, zastępca i sekretarz.
& 23.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :
1. Kontrolowanie całokształtu działalności MSR ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki
finansowej.
2. Informowanie Zarządu MSR o stwierdzonych uchybieniach oraz zgłaszanie wynikających z
kontroli wniosków.
3. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności i wniosków w sprawie
absolutorium ustępującemu Zarządowi MSR .
4. Przewodniczący komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział
w posiedzeniach Zarządu Stacji Ratowniczej z głosem doradczym.
Rozdział VIII.
Komisja Dyscyplinarna MSR.
& 24.
Komisja Dyscyplinarna MSR składa się z 3 osób , w tym przewodniczący, zastępca i sekretarz.
& 25.
Komisja Dyscyplinarna stosuje następujące kary :
1. upomnienie
2. nagana

wystąpienie do Walnego Zebrania z wnioskiem o pozbawienie funkcji pełnionej we władzach
MSR.
& 27.
Od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej MSR służy odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30
dni od daty otrzymania orzeczenia z uzasadnieniem.
& 28.
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział
w posiedzeniach Zarządu MSR z głosem doradczym.
3.

Rozdział IX.
Majątek i Fundusze MSR.
1.
2.
a.
b.
c.
d.
e.

& 29.
Majątek MSR stanowią : nieruchomości, ruchomości oraz udziały w spółkach tworzonych w
celach gospodarczych, a także fundusze.
Na fundusze MSR składają się :
Składki członkowskie.
Dotacje i darowizny.
Wpływy z działalności statutowej.
Wpływy z działalności gospodarczej oraz przychody z tytułu uczestnictwa w innych spółkach.
dochody z ruchomości i nieruchomości.

& 30.
Sposób reprezentacji
1.
2.

3.

Uprawnionym do reprezentowania stowarzyszenia jest każdy członek zarządu samodzielnie, z
zastrzeżeniem ust.2 i ust.3
Upoważnia się Komandora MSR do podpisywania jednoosobowo dokumentów w
przedmiocie praw i obowiązków majątkowych organizacji oraz podpisywania jednoosobowo
oświadczeń woli w sprawach zobowiązań majątkowych do wysokości 25 000,00 złotych.
Dla ważności oświadczeń woli dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych
powyżej kwoty 25 000,00 złotych wymagane są podpisy dwóch osób, członków Zarządu w
tym Komandora i Sekretarza Zarządu lub Komandora i członka Zarządu lub Sekretarza i
członka Zarządu.

Rozdział X.
Zmiana statutu i rozwiązanie MSR.
& 31.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się MSR podejmuje Walne Zebranie
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków MSR.
& 32.
Rozwiązanie się MSR następuje w przypadku podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o
rozwiązaniu się zgodnie z & 15. I & 17. Statutu.
& 33.
Wniosek o rozwiązaniu się MSR nie może być wnioskiem nagłym lecz musi wpłynąć do Zarządu
MSR najpóźniej na jeden miesiąc przed terminem Walnego Zebrania i musi być umieszczony
w porządku dziennym Walnego Zebrania.

& 34.
Walne Zebranie określa tryb rozwiązania się MSR i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku
MSR.
Rozdział XI.
Postanowienia końcowe.
1.
2.

& 35.
MSR może być także członkiem innego stowarzyszenia lub federacji o podobnym profilu
działalności.
przystąpieniu do innego stowarzyszenia lub federacji decyduje Walne Zebranie.

