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STATUT
Baltic Rescue Team
Tekst jednolity na dzień 28.11.2020 r.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
§1
1. Baltic Rescue Team, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.
3. Baltic Rescue Team może używać nazwy skróconej BRT.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin.
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza
granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§3
1. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli nie narusza to
zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest
stroną.
2. Stowarzyszenie może być członkiem lub współpracować z innymi organizacjami krajowymi
i międzynarodowymi oraz społecznościami międzynarodowymi o takim samym lub podobnym
profilu działania.
Rozdział 2
Cele i sposoby ich realizacji.
§4
Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
ratownictwa i ochrony ludności;
pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, wojen w kraju
i za granicą;
ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej;
działalności na rzecz integracji, reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
działalności charytatywnej;
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
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10. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
11. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
13. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
14. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
15. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16. turystyki i krajoznawstwa;
17. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
18. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
19. promocji i organizacji wolontariatu;
20. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
21. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
22. rewitalizacji.
§5
1. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
1. prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na:
A. organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub
narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia na obszarach wodnych;
B. ochronie życia, zdrowia, mienia, środowiska, a także likwidacji przyczyn
powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego
zagrożenia;
C. prowadzeniu szkoleń ratowników wodnych i instruktorów w zakresie
ratownictwa wodnego oraz psów ratowniczych wraz z ich przewodnikami;
D. dokonywaniu analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje
zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do
pływania, uprawiania sportu lub rekreacji;
E. prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących
bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających na uświadamianiu
zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, w szczególności
prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
F. prowadzeniu działalności sportowej w formie klubu sportowego
– w sporcie ratownictwo wodne, waterpolo, pływanie;
G. walce z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami;
H. współdziałaniu z organami administracji rządowej, samorządowej i
innymi podmiotami w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań oraz
zadań stowarzyszenia;
I. współpracy z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne;
J. współdziałaniu w ramach krajowego systemu ratowniczo –
gaśniczego z jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
K. współpracy z innymi systemami, które zapewniają pomoc każdej osobie,
która uległa wypadkowi lub narażona jest na niebezpieczeństwo utraty życia i
zdrowia na obszarach wodnych;
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L. prowadzeniu szkoleń z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności
praktycznych niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych;
M. programowaniu i prowadzeniu profilaktycznej działalności w
zakresie bezpieczeństwa osób na obszarze działania stowarzyszenia;
N. uczestniczeniu w przeglądach przeprowadzanych przez gminy w
ramach realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
2. Działalność wskazana w §4 i §5 prowadzona jest w sferze zadań publicznych, działalności
pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność
statutowa.
Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia
§6
Członkiem są:
1. Członkowie zwyczajni;
2. Członkowie wspierający;
3. Członkowie honorowi;
§7
Członkami Stowarzyszenia, mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcy oraz
osoby prawne.
§8
Aby zostać członkiem zwyczajnym należy w dniu złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej
mieć 18 lat. Następnie, Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu kandydata w poczet członków
zwyczajnych zwykłą większością głosów.
§9
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
2. udziału w głosowaniu na walnym zebraniu członków z głosem stanowiącym;
3. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
4. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
5. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia;
6. używania odznak, znaków i bander zgodnie z uchwałami władz stowarzyszenia.
§10
1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;
2. uczestniczyć w walnych zebraniach członków;
3. przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
4. regularnie opłacać składki.
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§ 11
1. Członkiem wspierającym może być:
1. Osoba fizyczna bądź osoba prawna, mająca pełną zdolność do czynności
prawnych, niepozbawiona praw publicznych.
2. Osoba małoletnia w wieku 16-18 lat, mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych
oraz małoletni w wieku poniżej 16 lat, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
3. Osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną
w realizacji celów Baltic Rescue Team.
4. Osoba fizyczna i prawna musi złożyć pisemną deklarację członkostwa.
2. Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu kandydata w poczet członków wspierających zwykłą
większością głosów w oparciu i pisemną deklarację członka wspierającego.
§12
1. Członkowie wspierający mają prawo do:
1. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
2. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
3. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia;
4. używania odznak, znaków i bander zgodnie z uchwałami władz stowarzyszenia;
5. udziału z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia mimo, iż nie
posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
§13
1. Członkowie wspierający mają obowiązek:
1. udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;
2. przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3. wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń;
4. regularnie opłacać składki.
§ 14
Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne i osoby prawne, które zasłużyły się dla
Stowarzyszenia bądź dla ratownictwa wodnego w Polsce jak i za granicą, ale także osoba fizyczna
i osoba prawna z co najmniej 25-letnim stażem członkowskim w Stowarzyszeniu Baltic Rescue
Team. Taki tytuł nadaje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, większością głosów.
§15
1. Członkowie honorowi mają prawo do:
1. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
2. udziału w głosowaniu na walnym zebraniu członków z głosem stanowiącym;
3. czynnego i biernego prawa wyborczego bez możliwości kandydowania do Zarządu;
4. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
5. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia;
6. używania odznak, znaków i bander zgodnie z uchwałami władz stowarzyszenia.
§16
1. Członkowie honorowi mają obowiązek:
1. udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;
2. uczestniczyć w walnych zebraniach członków;
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3. przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
4. wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.

1.
2.
3.
4.

§ 17
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 1, dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie
może zatrudniać pracowników.
Pracownikiem Stowarzyszenia może być także członek Stowarzyszenia oraz osoby
nienależące do Stowarzyszenia.
Osoby w wieku od 13 do 18 lat mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą
przedstawicieli ustawowych. Są oni członkami wspierającymi.

§ 18
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na
ręce wybranego Członka Zarządu.
2. Wykluczenia przez Zarząd:
A. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich
lub innych zobowiązań;
B. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania
postanowień lub uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
4. Prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia prywatnego lub
za przestępstwo skarbowe;
5. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej
uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
§ 19
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Zarząd Stowarzyszenia;
2. Walne Zebranie Członków;
3. Komisja Rewizyjna.
§ 20
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy Członków. W przypadku remisu podczas
głosowania decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
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§ 21
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

§ 22
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co pięć lat,
jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i
proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się niezwłocznie zebranie w drugim
terminie.
Zawiadomienie o planowanym Zebraniu może odbywać się drogą elektroniczną.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1. z własnej inicjatywy;
2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej;
3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków
zwyczajnych Stowarzyszenia;
4. w szczególnych uzasadnionych przypadkach na wniosek Prezesa Zarządu.
Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. uchwalenie Statutu i jego zmian;
2. wybór Zarządu;
3. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia,
powołaniu likwidatorów Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
§ 24
Zarząd Stowarzyszenia składa się z minimum 2 członków, w tym:
1. Prezesa;
2. Wiceprezesa.
§ 25
1. Wszystkie podejmowane uchwały Walnego Zgromadzenia Członków uchwalane są
w głosowaniu jawnym.
2. W przypadku odwołania, zakończenia kadencji bądź rezygnacji Prezesa Zarządu, nowy
kandydat wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów.
3. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Zarządu, Prezes Zarządu może
złożyć wniosek o powołanie nowego Członka Zarządu. Nowi Członkowie Zarządu
wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów. Jeżeli liczba Członków Zarządu będzie mniejsza niż 2, Prezes
Zarządu zobligowany jest do złożenia wniosku, o którym mowa powyżej.
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§ 26
Do kompetencji Prezesa należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
2. Zwoływanie zebrań Stowarzyszenia;
3. Przygotowanie porządku obrad;
4. Przewodniczenie obradom;
5. Organizowanie pracy Zarządu;
6. Składanie członkom Stowarzyszenia sprawozdania z pracy Zarządu;
7. Podejmowanie decyzji w imieniu Stowarzyszenia, gdy Zarząd nie jest w stanie zwołać
Walnego Zebrania;
8. Zarządzanie budżetem Stowarzyszenia i sprawowania nad nim kontroli;
9. Decydowanie w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
po wcześniejszej konsultacji z Zarządem.
§ 27
Do kompetencji Wiceprezesa należy:
1. Zastępowanie Prezesa w przypadku jego nieobecności lub niemożności
sprawowania funkcji;
2. Pomaganie Prezesowi Zarządu;
3. Koordynowanie zespołów problemowych;
4. Zarządzanie budżetem Stowarzyszenia wraz z Prezesem Zarządu;
5. Zbieranie składek od członków Stowarzyszenia;
6. Składnie Prezesowi i członkom Stowarzyszenia sprawozdania z finansów
Stowarzyszenia.
§ 28
1. W skład Zarządu mogą wchodzić członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. Zajmują się
oni poszczególnymi sprawami zleconymi przez Prezesa.
2. Zarząd może uchwalać regulaminy Stowarzyszenia obejmujące kwestię
nieuregulowane Statutem.
3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 29
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby i zwoływane są przez Prezesa Zarządu.
§ 30
1. W Stowarzyszeniu funkcjonuje Komisja Rewizyjna, w której skład wchodzi trzech członków
Stowarzyszenia, nie będącymi członkami Zarządu. Wybiera się ich w czasie Walnego
Zebrania w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
2. W przypadku konieczności uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
nowych członków powołuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
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4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu. Nie może także
pozostawać z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
5. Członek Komisji Rewizyjnej może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie
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.
6. W umowach między stowarzyszeniem, a członkiem zarządu, jak również w sporze z
nim, stowarzyszenie reprezentuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
§ 31
Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
§ 32
Do zadań Komisji rewizyjnej należy:
1. Opiniowanie i składanie wniosków o odwołanie członków Zarządu;
2. Komisja rewizyjna opiniuje wniosek o odwołanie członków Stowarzyszenia;
3. Opiniowanie działalności i decyzji podejmowanych przez Zarząd.
Rozdział 5
Majątek Stowarzyszenia
§ 33
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątkiem, funduszami i nieruchomościami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
§ 34
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1. składek członkowskich;
2. darowizn, spadków, zapisów;
3. dotacji i ofiarności publicznej;
4. prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego;
5. działalności gospodarczej;
6. odsetek bankowych i innych przychodów z kapitału;
7. praw majątkowych oraz pożyczki i dochodów z tych praw;
8. aukcji i przetargów.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na kontach Stowarzyszenia lub
w gotówce w kasie Stowarzyszenia.
3. Sposób ustanawiania oraz wysokość składki członkowskiej określa uchwała Zarządu
podjęta zgodnie z §20 ust. 2 statutu.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie w tym Prezesa Zarządu
bądź Wiceprezesa Zarządu.
6. Stowarzyszenie nie może:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do
członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia, pracowników
Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim
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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;
2. przekazywać swego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów
Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów
Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
ze statutowego celu Stowarzyszenia;
4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.
Rozdział 6
Działalność gospodarcza
§ 35
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskiwania środków na realizację
celów statutowych. Przedmiot działalności określi uchwała Walnego Zebrania Członków.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 36
Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia musi zostać zatwierdzone przez Walne
Zebranie przy obecności co najmniej połowy członków w głosowaniu jawnym, bezpośrednim i
równym większością kwalifikowaną 2/3 głosów.

Niniejszy Statut uchwalono i przyjęto
na Zebraniu Założycielskim
w dniu 28.11.2020 r.

………………………………………………

………………………………………………
(podpisy zarządu)
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