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Stowarzyszenie EUROCREW, zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem, bądź Eurocrew, jest
stowarzyszeniem powstałym na podstawie „Prawa o Stowarzyszeniach” z dnia 07 kwietnia 1989 roku
z późn. zmianami.
Stowarzyszenie działa jako organizacja „non-profit”
Stowarzyszenie jest samorządną organizacją , posiada własne władze, strukturę i organa wykonawcze i
administracyjne.
Stowarzyszenie ma prawo do ustanowienia i używania własnego logo
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Nazwa , siedziba , teren i zakres działalności Stowarzyszenia
2.1 Oficjalna nazwa Stowarzyszenia to Stowarzyszenie Eurocrew. Stowarzyszenie może posługiwać się
nazwą skróconą Eurocrew , bądź angielskim odpowiednikiem nazwy Eurocrew Association .
2.2 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną a jego siedzibą jest miasto Gdynia.
2.3 Stowarzyszenie działa na terenie na terenie państw europejskich w zakresie jego statutowych celów.
2.4 Dla realizacji określonych w statucie celów , Stowarzyszenie może współdziałać z osobami prawnymi ,
osobami fizycznymi , innymi stowarzyszeniami , organizacjami , federacjami i konfederacjami bez
ograniczeń terytorialnych .

3.

Cele statutowe Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
3.1 Jednym z podstawowych celów Eurocrew jest promowanie zawodów morskich jako korzystnego
wariantu rozwoju kariery zawodowej dla obywateli państw europejskich i podejmowanie wszelkich
możliwych działań służących potwierdzeniu , że zawody morskie pozostają korzystnym wyborem dla
obywateli i mieszkańców państw europejskich.
3.2 Eurocrew jako swój programowy cel uznaje koordynację działań i wysiłków instytucji prywatnych i
rządowych , armatorów , firm zarządzających w sektorze gospodarki morskiej , wszelkich instytucji
szkoleniowych i organizacji zrzeszających środowiska marynarzy, zmierzających do utrzymania miejsc
pracy dla europejskich marynarzy i stworzenia dla nich korzystnych warunków pracy na morzu.
3.3 Stowarzyszenie określa swoją pozycję jako pozycję pomiędzy Pracodawcą i Marynarzem i podejmie
wszelkie możliwe dla niego działania mające na celu reprezentowanie interesów marynarzy wobec
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Pracodawców , a jednocześnie podejmie wszelkie możliwe wysiłki dla pogłębienia świadomości
marynarzy w kwestii ekonomicznych zasad funkcjonowania firm zarządzających flotą.
Eurocrew podejmuje się w granicach własnych możliwości reprezentowania interesów swoich
członków wobec organizacji i instytucji Wspólnoty Europejskiej jak i innych rządowych i
pozarządowych ciał i instytucji.
Celem Eurocrew pozostaje propagowanie zasad etyki zawodowej w sektorze zarządzania zasobami
ludzkimi dla gospodarki morskiej.
Eurocrew jako swoje zadanie i cel statutowy uznaje ulepszanie technik zarządzania zasobami ludzkimi
w europejskiej gospodarce morskiej , podnoszenie poziomu zawodowego swoich członków i
kreowanie właściwych , stymulujących rozwój gospodarki morskiej relacji miedzy nimi.
W sprawach spornych pomiędzy własnymi członkami , Stowarzyszenie podejmie wszelkie możliwe
działania arbitrażowe , doradcze i mediacyjne.
Na życzenie stron , Stowarzyszenie podejmie określone w punkcie 3.7 działania dotyczące innych niż
Członkowie Stowarzyszenia stron.
W celu ochrony praw i interesów własnych członków , dla realizacji celów zdefiniowanych w rozdziale
3 , punktach 3.1 – 3.7 , Stowarzyszenie podejmie współpracę z wszelkimi instytucjami , organami
rządowymi i organizacjami nie wykluczając inicjatyw legislacyjnych.
Jako formy realizacji statutowych celów uznaje się między innymi następujące metody :
3.10.1 Współpraca z innymi organizacjami europejskimi
3.10.2 Wymiana doświadczeń i opinii w trakcie organizowanych spotkań , konferencji i konsultacji.
3.10.3 Rekomendowanie własnych Członków innym europejskim i nieeuropejskim partnerom
biznesowym.
3.10.4 Zwalczanie przejawów nieuczciwości w działalności gospodarczej w obszarze działanie
Członków Stowarzyszenia.
3.10.5 Pozyskiwanie i przekazywanie zrzeszonym Członkom informacji o ogólnoświatowym rynku
zasobów ludzkich w gospodarce morskiej.
3.10.6 Działania opiniotwórcze i konsultacyjne w sprawach związanych z zakresem działania swoich
Członków.
3.10.7 Propagowanie właściwych postaw morskich wśród marynarzy zgodnie z kanonami dobrej
tradycji morskiej i ciągłe uświadamianie marynarzom międzynarodowego i wielokulturowego
charakteru społeczności ludzi morza.
3.10.8 Promowanie inicjatyw legislacyjnych i gospodarczych mających na celu utrzymanie i tworzenie
miejsc pracy dla europejskich marynarzy .

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
4.1

Członek Zwyczajny
4.1.1 Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, posiadająca rekomendację
Reprezentanta określonego w punkcie 5. Wzór deklaracji członkowskiej ustala Zarząd
Stowarzyszenia. Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia.
4.1.2 Członek Zwyczajny ma prawo:
4.1.2.1 wybierać i być wybieranymi do organów Stowarzyszenia,
4.1.2.2 korzystania i udziału we wszystkich form działalności Stowarzyszenia,
4.1.2.3 zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
4.1.2.4 uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków, a w przypadku opisanym w art. 6.2.1
uczestniczenia w wyborze Delegata
4.1.2.5 pełnej informacji o pracach Stowarzyszenia
4.1.3 Członek Zwyczajny jest zobowiązany do:
4.1.3.1 opłacania składek członkowskich,

4.1.3.2 przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
4.1.3.3 kierowania się w swojej działalności zasadami etyki
4.1.3.4 udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4.1.3.5 aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
4.1.4 Dla Członka Zwyczajnego, członkostwo ustaje w wypadku:
4.1.4.1 Śmierci Członka
4.1.4.2 Wypowiedzenia
Członkostwa
przez
Członka
z
terminem
wypowiedzenia przez niego określonym
4.1.4.3 W przypadku zaległości w opłacaniu składek powyżej 1 roku
4.1.4.4 Wycofania rekomendacji określonych w punkcie 4.1.1. i następującej po tym
decyzji Zebrania, ze skutkiem natychmiastowym
4.1.4.5 Na podstawie decyzji Walnego Zebrania ze skutkiem natychmiastowym.
4.1.4.6 Dla trybu opisanego w podpunktach: 4.1.4.3, 4.1.4.4 i 4.1.4.5, decyzja Zebrania
poprzedzona powinna być postępowaniem wyjaśniającym przeprowadzonym
przez powołaną komisję wyjaśniającą.
4.1.4.7 Ostateczna decyzja dotycząca usunięcia Członka powinna być podjęta najpóźniej
na najbliższym Walnym Zebraniu od momentu powstania formalnych przesłanek.
Zebranie zobowiązane jest do podjęcia decyzji w terminie niezależnie od
posiadania opinii komisji wyjaśniającej.
4.1.4.8 Członek Zwyczajny powinien być powiadomiony o ustaniu członkostwa na piśmie
lub pocztą elektroniczną przez Sekretariat, niezwłocznie po podjęciu decyzji przez
Zebranie .

4.2

Członek Honorowy
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

4.3

Członek Wspierający
4.3.1

4.3.2

4.3.3

5.
5.1

Członek Honorowy to osoba fizyczna mająca szczególne zasługi na polu określonym jako
statutowe zadania Stowarzyszenia.
Decyzje o przyjęciu osoby fizycznej w poczet Członków Honorowych podejmuje Zebranie.
Członek Honorowy ma prawo uczestniczenia w spotkaniach Stowarzyszenia .
Członkostwo Honorowe ustaje wraz ze śmiercią Członka Honorowego bądź rozwiązaniem
Stowarzyszenia.

Członkiem Wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna współpracująca ze
Stowarzyszeniem na podstawie umowy między Członkiem Wspierającym a Zarządem
Stowarzyszenia.
Członkostwo w stowarzyszeniu, o którym mowa w pkt. 4 ustaje na wskutek: wygaśnięcia
umowy, rezygnacji Członka z terminem określonym przez składającego rezygnację, bądź na
podstawie decyzji Zarządu w wypadku nie wywiązania się Członka Wspierającego z
określonych umową zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
Członek Wspierający ma prawo udziału w Zebraniu na własny koszt, bez prawa
głosu.

Krajowy Reprezentant Stowarzyszenia
Krajowym Reprezentantem Stowarzyszenia, dalej określanym Reprezentantem, może być Członek
Wspierający lub Członek Zwyczajny Stowarzyszenia

5.2
Reprezentanta wybiera Zebranie, kierując się następującymi kryteriami:
5.2.1
Reprezentantem może być w szczególności stowarzyszenie lub federacja krajowa,
zarejestrowana w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie europejskim, zrzeszająca
podmioty gospodarcze działające w szeroko pojętym zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w
gospodarce morskiej.
5.2.2
W przypadku gdy w danym kraju funkcjonują dwa lub więcej stowarzyszenia lub federacje o
wyborze Reprezenta Krajowego z tego kraju decyduje Zebranie.
5.2.3
W wypadku gdy w danym państwie nie funkcjonuje stowarzyszenie, bądź istniejące
stowarzyszenie nie wyraża woli uczestnictwa w pracach Eurocrew , Reprezentantem może być
wybrana firma lub osoba fizyczna działająca w zakresie określonym przez Statut , dobrze
reprezentująca interesy danego państwa zaakceptowana przez Zebranie.
5.3
Interesy jednego kraju reprezentuje jeden Krajowy Reprezentant
5.4
Następujące instytucje, inicjatorzy Stowarzyszenia, uczestniczący w spotkaniu inicjującym Eurocrew w
Gdyni, 29 września 2010 r. uzyskują automatycznie, po zarejestrowaniu Stowarzyszenia, status
Członków Wspierających i Reprezentantów: CROSMA , APMAR , Tatra Marine , Doehle Romania ,
Związek Łotewski.
5.5
Reprezentant ma następujące prawa i obowiązki :
5.5.1
Prawo reprezentowania na forum Stowarzyszenia najlepiej pojętych interesów własnego
kraju
5.5.2
Prawo do korzystania i udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia
5.5.3
Prawo zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia
5.5.4
Prawo do zgłaszania kandydatów na członków zwyczajnych
5.5.5
Prawo do rekomendowania kandydatów do organów Stowarzyszenia
5.5.6
Prawo uczestniczenia bez prawa głosu w Walnym Zebraniu poprzez upoważnionego
przedstawiciela.
5.5.7
Prawo uczestniczenia w pracach Zarządu Stowarzyszenia jako konsultant
5.5.8
Prawo pełnej informacji o pracach Stowarzyszenia
5.5.9
Obowiązek opłacania ustalonych uchwałą Zebrania kwot na rzecz Stowarzyszenia
5.5.10 Obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
5.5.11 Obowiązek kierowania się w swojej działalności zasadami etyki
5.5.12 Obowiązek udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
5.6
Reprezentacja Stowarzyszenia o której mowa w art. 5 ustaje wskutek:
5.6.1
Złożenia rezygnacji ze wskazanym terminem wypowiedzenia.
5.6.2
Nie opłacania należnych kwot na rzecz Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż jeden rok od
wskazanego terminu płatności na podstawie decyzji Zebrania.
5.6.3
Rozwiązania organizacji Reprezentanta
5.6.4
W wypadku śmierci, o ile Reprezentantem była osoba fizyczna.
5.6.5
Skreślenia z listy Reprezentantów uchwałą Zebrania, popartą postępowaniem
wyjaśniającym powołanej w tym celu przez Zebranie komisji wyjaśniającej. Decyzja taka nie
może zapaść później niż na najbliższym Walnym Zebraniu od momentu powstania formalnych
przesłanek do skreślenia.
5.6.6
Reprezentant powinien być powiadomiony o skreśleniu z listy, na piśmie lub pocztą
elektroniczną przez Sekretariat Stowarzyszenia .
5.6.7
Wykreślenie bądź zmiana Reprezentanta reprezentującego dany kraj nie jest równoznaczna z
ustaniem członkostwa rekomendowanych przez niego Członków Zwyczajnych
6.
6.1

Organa Stowarzyszenia
Stowarzyszenie ma następujące Organa:
6.1.1
Walne Zebranie Stowarzyszenia

6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5

Zarząd Stowarzyszenia
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
Sekretariat
Komisja Rewizyjna

6.2 Walne Zebranie Stowarzyszenia, zwane Zebraniem, jest organem statutowym Stowarzyszenia
podejmującym decyzje na wniosek Zarządu zwykłą większością głosów Członków lub Delegatów
obecnych na posiedzeniu Zebrania przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy Członków lub
Delegatów.
6.2.1
Jeżeli ilość członków Stowarzyszenia przekroczy 15 osób i członkowie zwyczajni pochodzą z co
najmniej dwóch różnych krajów Zebranie członków zostanie zastąpione Zebraniem
Delegatów.
6.2.2
W przypadku zastąpienia Walnego Zebrania Stowarzyszenia poprzez Zgromadzenie
Delegatów, postanowienia dotyczące Walnego Zebrania Stowarzyszenia stosuje się
odpowiednio do Zebrania Delegatów.
6.2.3
W przypadku zaistnienia sytuacji przewidzianej w punkcie 6.2.1, każdy kraj reprezentowany
będzie przez jednego Delegata.
6.2.4
Członkowie zwyczajni reprezentujący dany kraj wybierają spośród siebie Delegata, zwykłą
większością głosów. Kandydata nominuje właściwy dla kraju Reprezentant. W głosowaniu
musi uczestniczyć co najmniej połowa członków zwyczajnych z danego kraju.
6.2.5
Kadencja Delegata trwa 4 lata. Decyzja o przedłużeniu lub skróceniu kadencji podejmowana
jest zwykłą większością głosów członków zwyczajnych danego kraju na wniosek Krajowego
Reprezentanta Stowarzyszenia.
6.2.6
Zebranie podejmuje następujące uchwały:
6.2.6.1 O powołaniu Zarządu Stowarzysza
6.2.6.2 O rozwiązaniu Stowarzyszenia
6.2.6.3 Zatwierdza bądź odrzuca Roczne Sprawozdanie Zarządu i udzielając mu, lub nie, absolutorium
6.2.6.4
O zmianie Statutu Stowarzyszenia
6.2.6.5
Inne , na wniosek Zarządu
6.2.7
Zebranie zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Przewodniczącego Zarządu
drogą elektroniczną z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym
6.2.8
W wypadku opisanym w punkcie 6.2.1 Członek Zwyczajny ma prawo uczestniczenia w
Zebraniu Delegatów bez prawa głosu na własny wniosek i własny koszt , bądź na podstawie
zaproszenia Zarządu.
6.2.9
Decyzje Zebrania mogą być podejmowane w innym ustalonym przez Zebranie trybie , bez
konieczności zwoływania posiedzenia.
6.3 Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia .
6.3.1
Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia, prowadzi działalność w oparciu o uchwały Zebrania
i postanowienia Statutu oraz reprezentuje Stowarzyszenie.
6.3.2
Zarząd wybierany jest przez Zebranie na okres 4 lat, ale jego kadencja może zostać skrócona
lub przedłużona decyzją Zebrania
6.3.3 Zarząd wybierany jest spośród Członków Stowarzyszenia .
6.3.4
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Zebranie w
głosowaniu jawnym
6.3.5
Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w roku i są zwoływane przez
Przewodniczącego Zarządu nie później niż do dnia 30-ego czerwca każdego roku
kalendarzowego.
6.3.6
Decyzje Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu co
najmniej ½ członków Zarządu. W wypadku równej ilości głosów o wyniku głosowania
decyduje głos Przewodniczącego Zarządu .

6.3.7
Wszelkie oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia składa Przewodniczący Zarządu.
6.3.8 Zarząd ustala logo Stowarzyszenia i ma prawo jego zmiany.
6.3.9
W wypadku rezygnacji jednego z Członków Zarządu lub ustania jego członkostwa, Walne
Zebranie wybiera nowego Członka Zarządu, nie później niż na swoim najbliższym posiedzeniu.
Zarząd mimo ograniczonego składu kontynuuje wykonywanie swoich statutowych funkcji
6.3.10 Posiedzeniami Zarządu kieruje Przewodniczący Zarządu lub osoba przez niego wskazana.
6.3.11 Decyzje Zarządu mogą być podejmowane w innym ustalonym przez Zarząd trybie , bez
konieczności zwoływania posiedzenia.
6.4 Przewodniczący Zarządu
6.4.1
Przewodniczący kieruje pracami Zarządu
6.4.2
Przewodniczący jednoosobowo składa oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia.
6.4.3
Przewodniczący Zarządu wybierany jest spośród członków Zarządu bezpośrednio przez
Zarząd.
6.4.4
Przewodniczący Zarządu może delegować swoje uprawnienia na innego członka Zarządu lub
zaakceptowanego przez Zarząd pracownika Sekretariatu.
6.4.5
Przewodniczący Zarządu kontroluje i organizuje prace Sekretariatu Stowarzyszenia.
6.5

Sekretariat Stowarzyszenia jest jego organem administracyjnym
6.5.1
6.5.2
6.5.3

6.5.4

7.

Skład Sekretariatu ustalany jest przez Zarząd.
Sekretariat prowadzi rejestr Członków, Delegatów, składu Zarządu .
Zadaniem Sekretariatu pozostaje utrzymanie kontaktów pomiędzy Członkami Związku, a w
szczególności prowadzenie aktualnych wykazów adresów kontaktowych oraz emaliowych do
Członków Stowarzyszenia oraz jego Organów w celu prawidłowego funkcjonowania
Stowarzyszenia.
Sekretariat prowadzi archiwum i korespondencję Stowarzyszenia.

6.6

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
6.6.1
Komisja składa się z trzech członków, wybieranych przez Zebranie
6.6.2
Kadencja Komisji trwa 4 lata.
6.6.3
W wypadku zrezygnowania z pełnienia funkcji przez jednego z Członków Komisji lub ustania
jego członkostwa , Walne Zebranie wybiera nowego członka , nie później niż na swoim
najbliższym posiedzeniu.
6.6.4
Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz w roku .
6.6.5
Zadaniem Komisji jest stały nadzór zgodności ze statutem pracy Zarządu, Sekretariatu i nadzór
finansów Stowarzyszenia . Swoje opinie zobowiązana jest przedstawiać Zebraniu .
6.6.6
Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy
członków
6.6.7
Decyzje Komisji mogą być podejmowane w innym ustalonym przez Komisję trybie , bez
konieczności zwoływania posiedzenia.
6.6.8
Kadencja Komisji Rewizyjnej może być skrócona lub wydłużona decyzją Zebrania .

6.7

Działalność członków Organów Stowarzyszenia z wyjątkiem Sekretariatu jest działalnością
społeczną.

Wyróżnienia i nagrody

7.1
7.2

Stowarzyszenie może ustalić wyróżnienia i nagrody i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla Stowarzyszenia i dla realizacji jego celów statutowych
Najwyższym wyróżnieniem Stowarzyszenia jest Członkostwo Honorowe

7.3

8.

Stowarzyszenie może ustanowić nagrody dla osób fizycznych i prawnych za wyjątkowe osiągniecia i
wkład dla gospodarki morskiej

Majątek Stowarzyszenia

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15

Majątek Stowarzyszenia pochodzi ze składek, darowizn i innych prawem dozwolonych źródeł
Wysokość składek dla Członków Zwyczajnych i Krajowych Reprezentantów Stowarzyszenia ustala
Zebranie w drodze uchwały.
Wysokość zobowiązań finansowych wobec Stowarzyszenia dla Członków Wspierających, nie
pełniących funkcji Reprezentanta, określają podpisane z Zarządem umowy.
Członkowie Zwyczajni opłacają składki raz do roku w terminie do końca grudnia danego roku
kalendarzowego.
Reprezentanci opłacają składki kwartalnie do końca każdego kwartału.
Jeżeli funkcję Reprezentanta pełni Członek Zwyczajny zobowiązany jest on opłacać składki w trybie i
wysokości właściwych dla Członka Zwyczajnego.
Członkowie Wspierający, pełniący funkcje Reprezentantów, opłacają składki w trybie i wysokości
właściwej dla Reprezentanta.
Numer i dane konta bankowego właściwego dla opłacania składek ustala Zarząd lub Sekretariat.
Za sprawy finansowo-księgowe odpowiada Zarząd Stowarzyszenia i działający w jego imieniu
Sekretariat.
Wynagrodzenie osób tworzących skład Sekretariatu ustala Zarząd.
Członkowie Stowarzyszenia mogą dokonywać okazjonalnych wpłat dla realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia na utworzone na wniosek Zarządu fundusze celowe.
Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Stowarzyszenia zobowiązań
swoich członków, organów i pracowników.
Stowarzyszenie nie może przekazywać swego majątku na rzecz Członków, Organów
i pracowników.
W wypadku rozwiązania Stowarzyszenia Zebranie wyznaczy likwidatorów, określi sposób likwidacji
Stowarzyszenia oraz cel, na który zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
Przewodniczący Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie w zakresie zaciągania zobowiązań
majątkowych Stowarzyszenia, a opisane w punkcie 6.4.4 delegowanie uprawnień przewodniczącego
dotyczących zobowiązań majątkowych powinno mieć charakter pisemny.

9. Postanowienia końcowe
9.1
Rokiem sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
9.2
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się obowiązujące a właściwe dla siedziby
Stowarzyszenia przepisy prawne a w szczególności wymienioną w Punkcie 1.1 Ustawę.
9.3
Zmiany w statucie mogą być dokonane tylko na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub
Delegatów.
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1.

Introduction
1.1 The EUROCREW Association, hereinafter referred to as the Association or Eurocrew, is an association
established pursuant to the Act on associations of 7 April 1989 with subsequent amendments.
1.2 The association operates as the non-profit organization.
1.3 The Association is a self-governing organization, with its own authorities, structure, executive and
administrative management.
1.4 The Association has the right to adopt and use its logo.
1.5 The term of the Association is indefinite.

2.

Name, registered office, area and business of the Association
2.1 The official name of the Association is Stowarzyszenie Eurocrew (Eurocrew Association). The
Association may use an abridged name, Eurocrew, or the English equivalent, i.e. Eurocrew
Association.
2.2 The Association is an incorporated entity with its registered office in the city of Gdynia, Poland.
2.3 The Association operates to accomplish its statutory objectives in the territory of European states.
2.4 To fulfil the objectives set forth herein, the Association may cooperate without any territorial
limitations with incorporated entities, individuals, other associations, organizations, federations and
confederations.

3.

Statutory objectives and means of the Association
3.1 One of the basic objectives of Eurocrew is to promote maritime jobs as a favourable option of a
professional carrier development for citizens of European states and to take any measures to confirm
that maritime jobs are a good choice for European citizens and residents.
3.2 Eurocrew has adopted as its programme target the coordination of actions and efforts of private
organizations and government institutions, shipowners, managing companies in the maritime
economy sector, all training institutions and organizations of seafarers, which are dedicated to
maintaining jobs for European seafarers and creating favourable working conditions on sea.
3.3 The Association determines its position between the Employer and the Seafarer and takes any possible
measures aimed at representing the interests of seafarers towards the Employers. Moreover, the
Association spares no efforts in deepening the awareness of the seafarers with regard to economic
issues that govern the fleet managing companies.

3.4 Within its potential, Eurocrew undertakes to represent the interests of its members towards the
organizations and institutions of the European Union as well as other governmental and nongovernmental bodies and institutions.
3.5 The aim of Eurocrew is to popularise the principles of professional ethics in the sector of human
resource management for the maritime economy.
3.6 Eurocrew recognizes as its statutory task and objective the improvement of human resource
management techniques in the European maritime economy, raising the professional awareness of its
members and creating the suitable relations between them that will stimulate the development of the
maritime business.
3.7 In case of disputes among its members, the Association takes any possible arbitration, consulting and
mediatory actions.
3.8 Upon request of parties, the Association shall take measures specified in Item 3.7 and concerning
parties other than the members of the Association.
3.9 To protect the rights and interests of its members and to fulfil the objectives set forth in Section 3,
Items 3.1-3.7, the Association cooperates with any and all institutions, government authorities and
organizations, which may include legislative initiatives.
3.10 The following means are used to fulfil the statutory objectives of the Association:
3.10.1 the cooperation with other European organizations;
3.10.2 exchanging experiences and opinions during organised meetings, conferences and
consultation;
3.10.3 recommending its Members to other European and non-European business partners;
3.10.4 counteracting unfair competition in business within the operations of the Members;
3.10.5 gaining information on the global human resource market in the maritime sector and
providing such information to the Members;
3.10.6 issuing opinions and consulting with regard to any issues related to the business of its
Members;
3.10.7 propagating the best maritime traditions among seafarers and making them aware of the
international and multicultural nature of their community; and
3.10.8 promoting legislative and economic initiatives aimed at maintaining and creating new jobs for
the European seafarers.
4.

Members of the Association, their rights and obligations
4.1
Ordinary Member
4.1.1
An Ordinary Member may be any individual who is recommended by the National
Representative mentioned in Item . A form of the membership declaration is determined by
the Council of the Association. Foreigners who are not residents in the territory of the
Republic of Poland may join the Association.
4.1.2
An Ordinary Member has the right to:
4.1.2.1
elect the authorities of the Association and be selected to such authorities;
4.1.2.2
use and participate in all forms of the Association’s activity;
4.1.2.3
put forward motions concerning the activity of the Association;
4.1.2.4
participate in the General Assembly and, in the case specified in Article
6.2.1, in the election of a Delegate ;
4.1.2.5
receive complete information about the work of the Association.
4.1.3
An Ordinary Member is obliged to:
4.1.3.1
pay membership fees;
4.1.3.2
follow the provisions of the Statute and the resolutions of the Association’s
authorities;
4.1.3.3
follow the principles of ethics in its actions;
4.1.3.4
participate in fulfilling the statutory objectives of the Association; and

4.2

4.3

5.

4.1.3.5
participate actively in the work of the Association.
4.1.4
The membership of an Ordinary Member ceases in case of:
4.1.4.1
death of the Member;
4.1.4.2
terminating the Membership by the Member within a period specified by
the Member;
4.1.4.3
if the Member is in arrears with payments of membership fees for more
than one year;
4.1.4.4
if the recommendation mentioned in Item 4.1.1. is withdrawn, followed by
the decision of the Assembly, with an immediate effect;
4.1.4.5
pursuant to a decision of the General Assembly, with an immediate effect;
4.1.4.6
with regard to the instances mentioned in Items 4.1.4.3, 4.1.4.4 and 4.1.4.5,
a decision of the Assembly shall be preceded with explanatory proceedings
conducted by the appointed committee;
4.1.4.7
a final decision to delete a Member shall be taken at the latest at the next
General Assembly since the formal causes of such an action occur. The
Assembly shall take a decision within this deadline notwithstanding an
opinion it may receive from the committee;
4.1.4.8
Ordinary Member shall be informed that it has ceased to be a member by
mail or e-mail sent by the Secretariat, immediately after the Assembly takes
the relevant decision.
Honorary Member
4.2.1
An Honorary Member is an individual who has rendered considerable services in the
area described as the statutory tasks of the Association.
4.2.2
A decision to recognise an individual as an Honorary Member is taken by the
Assembly.
4.2.3
An Honorary Member is entitled to participate in the Association meetings.
4.2.4
Honorary Membership ceases upon the death of the Honorary Member or the
dissolution of the Association.
Supporting Member
4.3.1
A Supporting Member may be an incorporated entity or an individual who
cooperates with the Association pursuant to an agreement between the Supporting
Member and the Council of the Association.
4.3.2
The membership mentioned in Item 4.3 ceases due to the expiration of the
agreement, the resignation of the Member within a period specified by the Member
or pursuant to a decision of the Council if the Supporting Member does not fulfil its
obligations towards the Association specified in the Agreement.
4.3.3
A Supporting Member is entitled to participate in the Assembly at its cost, without
the right to vote.

National Representative of the Association
5.1 The National Representative of the Association, hereinafter referred to as the Representative, may be
a Supporting Member or an Ordinary Member of the Association.
5.2 The Representative is elected by the Assembly according to the following criteria:
5.2.1
The Representative may be, in particular, a national association or federation, registered in
the Republic of Poland or another European state, whose members are involved in the
business of HR management in the maritime economy.
5.2.2
In case two or more associations/ federations exist in specific country , Assembly decides and
selects National Representative from this country.
5.2.3
In case there is no association in the country or existing association is not willing to act as
National Representative, Assembly may accept company or individual as National

5.3
5.4

5.5

5.6

6.

Representative, providing such an individual or a company can represent his country in the
scope of objectives defined by this Statute.
Interests of one country are represented by one Representative.
The following founders of the Association, who participated in the initial meeting of Eurocrew in
Gdynia on 29 September 2010, become automatically the Supporting Members and Representatives
after the registration of the Association: CROSMA, APMAR, Tatra Marine, Doehle Romania and the
Latvian Association.
A Representative has the following rights and obligations:
5.5.1
the right to represent the interests of its country in the Association;
5.5.2
the right to use and participate in all forms of the Association’s activity;
5.5.3
the right to file motions concerning the activity of the Association;
5.5.4
the right to propose candidates for ordinary members;
5.5.5
the right to recommend candidates to the authorities of the Association;
5.5.6
the right to participate in the General Assembly via its attorney, without the right to vote;
5.5.7
the right to participate in the work of the Council of the Association as a consultant;
5.5.8
the right to be fully informed of the work of the Association;
5.5.9
the obligation to pay the fee set forth by the Assembly to the Association;
5.5.10 the obligation to follow the Statute and resolutions of the Association’s authorities;
5.5.11 the obligation to follow the rules of ethics in its business; and
5.5.12 the obligation to participate in accomplishing the statutory objectives of the Association.
The representation of the Association mentioned in Article 5 ceases due to:
5.6.1
filing a resignation with a specified date of termination;
5.6.2
the failure to pay the fee for a period longer than one year since the payment date specified
by the Assembly;
5.6.3
the dissolution of the Representative’s organization;
5.6.4
the death of the Representative who is an individual;
5.6.5
deleting from the list of Representatives with a resolution of the Assembly following the
proceedings conducted by the committee established by the Assembly; the decision has to be
taken at the latest at the next General Assembly since the occurrence of the formal causes of
deleting;
5.6.6
the Representative shall be informed of deleting from the list by mail or e-mail sent by the
Secretariat of the Association; and
5.6.7
deleting or changing the Representative of a country shall not imply the discontinuation of
the membership of the Ordinary Members recommended by the Representative.

Authorities of the Association
6.1
The Association has the following Authorities:
6.1.1
the General Assembly;
6.1.2
the Council of the Association;
6.1.3
the Chairperson of the Council;
6.1.4
the Secretariat; and
6.1.5
the Auditing Committee.
6.2 The General Assembly, hereinafter referred to as the Assembly, is the statutory authority of the
Association that takes decisions following motions filed by the Council, adopted with the ordinary
majority of votes of the Members or Delegates present at the meeting of the Assembly, provided at
least half of the Members or Delegates participate in the vote.
6.2.1
If the number of members exceeds 15 persons and the Ordinary Members come from at least
two different countries, the Assembly of Members shall be replaced by the Assembly of
Delegates.

6.2.2

If the General Assembly is replaced by the Assembly of Delegates, any provisions concerning
the General Assembly shall apply to the Assembly of Delegates accordingly.
6.2.3
If the situation specified in Item 6.2.1 occurs, every country shall be represented by one
Delegate.
6.2.4
Ordinary Members representing a country shall elect a Delegate among themselves with the
ordinary majority. A candidate is nominated by the country’s Representative. At least half of
Ordinary Members from the country have to participate in the vote.
6.2.5
The term of a Delegate is four years. A decision to extend or shorten the term is taken with an
ordinary majority of votes given by Ordinary Members from the country upon a motion by
the National Representative of the Association.
6.2.6
The Assembly takes the following resolutions:
6.2.6.1
to appoint the Council of the Association;
6.2.6.2
to dissolve the Association;
6.2.6.3
to approve or reject the Annual Report of the Council and grant or not the
vote of approval;
6.2.6.4
to amend the Statute of the Association; and
6.2.6.5
other, upon the motion of the Council.
6.2.7
The Assembly is convened at least annually by the Chairperson of the Council by e-mail with
minimum two-week’s notice.
6.2.8
In the case mentioned in Item 6.2.1, the Ordinary Member is entitled to participate in the
Assembly of Delegates without the right to vote upon its motion and at its cost or following
an invitation by the Council.
6.2.9
Decisions of the Council may be taken otherwise than in the procedure determined by the
Assembly, without the necessity to convene meetings.
6.3 The Council of the Association is an executive authority of the Association.
6.3.1
The Council manages the operations of the Association, acting pursuant to the resolutions of
the Assembly and the provisions hereof and represents the Association.
6.3.2
The Council is elected by the Assembly for the four-year term and its term may be shortened
or extended with a decision of the Assembly.
6.3.3
The Council is elected among the Members of the Association.
6.3.4
The Council comprises from 3 to 5 members elected by the Assembly in a public vote.
6.3.5
Meetings of the Council are held at least annually and are convened by the Chairperson of
th
the Council at the latest till 30 June every calendar year.
6.3.6
Decisions of the Council are taken with an ordinary majority of votes in the presence of at
least half of the Council’s members. In case of a draw, the Chairperson has a casting vote.
6.3.7
The Chairperson of the Council makes representations on behalf of the Association.
6.3.8
The Council adopts the logo of the Association and has the right to change it.
6.3.9
If one of the Members of the Council resigns or if its membership discontinues, the General
Assembly elects a new Member of the Council at the latest at its next meeting. The Council
continues its statutory functions in spite of the limited composition.
6.3.10 Meetings of the Council are chaired by the Chairperson of the Council or a person it
authorizes.
6.3.11 Decisions of the Council may be taken with another procedure determined by the Council,
without convening a meeting.
6.4 The Chairperson of the Council
6.4.1
The Chairperson of the Council manages the work of the Council.
6.4.2
The Chairperson is entitled to sole representation of the Association.
6.4.3
The Chairperson of the Council is selected among its members directly by the Council.
6.4.4
The Chairperson of the Council may delegate its authorities to another member of the
Council or an employee of the Secretariat approved by the Council.

6.4.5
The Chairperson controls and organizes the work of the Secretariat of the Association.
The Secretariat is an administrative body of the Association
6.5.1
The composition of the Secretariat is determined by the Council.
6.5.2
The Secretariat keeps the register of Members, Delegates and the Council members.
6.5.3
The task of the Secretariat is to maintain contacts among the Members of the Association, in
particular by keeping current lists of addresses and e-mails of Members and its Authorities, to
facilitate the operation of the Association.
6.5.4
The Secretariat keeps the archives and correspondence of the Association.
6.6 The Audit Committee is the control authority of the Association.
6.6.1
The Committee comprises three members, who are elected by the Assembly.
6.6.2
The term of office of the Committee lasts 4 years.
6.6.3
If one of the Committee Members resigns or if its membership ceases, the General Assembly
selects a new member, at the latest during its next meeting.
6.6.4
Meetings of the Committee are held at least annually.
6.6.5
The task of the Committee is to monitor the compliance with the Statute by the Council and
the Secretariat and to supervise the finances of the Association. The Audit Committee
presents its opinions to the Assembly.
6.6.6
Decisions of the Committee are taken with an ordinary majority in the presence of at least
half of the members.
6.6.7
Decisions of the Committee may be taken with another procedure determined by the
Committee, without convening a meeting.
6.6.8
The term of the Audit Committee may be shortened or extended with the decision of the
Assembly.
6.7
The work of the members of the Association authorities is performed on a voluntary basis, except
for the Secretariat.

6.5

7.

Awards and distinctions
7.1
The Association may determine awards and distinctions and grant them to individuals and
incorporated entities for their services to the Association and to accomplish its statutory
objectives.
7.2
The Honorary Membership is the highest distinction granted by the Association.
7.3
The Association may establish public awards to be granted to individuals and/or incorporated
entities for their exceptional achievments and contribution in the field of maritime business ,
notably the areas as defined by the Association’s objectives.

8.

Assets of the Association
8.1
Assets of the Association come from fees, donations and other legal sources.
8.2
The value of membership fees for Ordinary Members and the National Representatives of the
Association is determined by the Assembly with a resolution.
8.3
The value of financial liabilities towards the Association from Supporting Members who do not act
as Representatives is determined in agreements signed with the Council.
8.4
Ordinary Members pay their fees once a year by the end of December in a calendar year.
8.5
Representatives pay quarterly fees till the end of every quarter.
8.6
If the function of a Representative is performed by an Ordinary Member, the Ordinary Member is
obliged to pay a fee of the value and within a deadline specified for Ordinary Members.
8.7
Supporting Members who act as Representatives pay the fees of the value and within a deadline
specified for Representatives.
8.8
The number and data of the bank account for fee payments are determined by the Council or the
Secretariat.

8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15

9.

The Council of the Association or, on its behalf, the Secretariat, are responsible for the finances
and accounts of the Association.
The remuneration of the Secretariat staff is determined by the Council.
Members of the Association may make occasional payments to special funds established upon
motion of the Council to aid the accomplishment of statutory objectives of the Association.
The Association cannot grant loans or secure the liabilities of its members, authorities or
employees with the assets of the Association.
The Association cannot transfer its assets to its Members, Authorities or employees.
If the Association is dissolved, the Assembly shall appoint its liquidators, determine the method of
liquidating the Association and the use of its assets.
The Chairperson of the Council represents the Association as regards incurring any liabilities by
the Association, and the delegation of the Chairperson’s rights specified in Item 6.4.4 and
concerning liabilities shall be in writing.

Final provisions
9.1
A calendar year shall be a reporting year of the Association.
9.2
Legal regulations applicable for the registered office of the Association, in particular the Law
mentioned in Item 1.1, apply to any issues not governed herein.
9.3
Any amendments hereto shall be with a resolution of the General Assembly or the Assembly of
Delegates.
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Stowarzyszenie EUROCREW, zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem, bądź Eurocrew, jest
stowarzyszeniem powstałym na podstawie „Prawa o Stowarzyszeniach” z dnia 07 kwietnia 1989 roku
z późn. zmianami.
Stowarzyszenie działa jako organizacja „non-profit”
Stowarzyszenie jest samorządną organizacją , posiada własne władze, strukturę i organa wykonawcze i
administracyjne.
Stowarzyszenie ma prawo do ustanowienia i używania własnego logo
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Nazwa , siedziba , teren i zakres działalności Stowarzyszenia
2.1 Oficjalna nazwa Stowarzyszenia to Stowarzyszenie Eurocrew. Stowarzyszenie może posługiwać się
nazwą skróconą Eurocrew , bądź angielskim odpowiednikiem nazwy Eurocrew Association .
2.2 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną a jego siedzibą jest miasto Gdynia.
2.3 Stowarzyszenie działa na terenie na terenie państw europejskich w zakresie jego statutowych celów.
2.4 Dla realizacji określonych w statucie celów , Stowarzyszenie może współdziałać z osobami prawnymi ,
osobami fizycznymi , innymi stowarzyszeniami , organizacjami , federacjami i konfederacjami bez
ograniczeń terytorialnych .

3.

Cele statutowe Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
3.1 Jednym z podstawowych celów Eurocrew jest promowanie zawodów morskich jako korzystnego
wariantu rozwoju kariery zawodowej dla obywateli państw europejskich i podejmowanie wszelkich
możliwych działań służących potwierdzeniu , że zawody morskie pozostają korzystnym wyborem dla
obywateli i mieszkańców państw europejskich.
3.2 Eurocrew jako swój programowy cel uznaje koordynację działań i wysiłków instytucji prywatnych i
rządowych , armatorów , firm zarządzających w sektorze gospodarki morskiej , wszelkich instytucji
szkoleniowych i organizacji zrzeszających środowiska marynarzy, zmierzających do utrzymania miejsc
pracy dla europejskich marynarzy i stworzenia dla nich korzystnych warunków pracy na morzu.
3.3 Stowarzyszenie określa swoją pozycję jako pozycję pomiędzy Pracodawcą i Marynarzem i podejmie
wszelkie możliwe dla niego działania mające na celu reprezentowanie interesów marynarzy wobec

3.4

3.5
3.6

3.7
3.8
3.9

3.10

4.

Pracodawców , a jednocześnie podejmie wszelkie możliwe wysiłki dla pogłębienia świadomości
marynarzy w kwestii ekonomicznych zasad funkcjonowania firm zarządzających flotą.
Eurocrew podejmuje się w granicach własnych możliwości reprezentowania interesów swoich
członków wobec organizacji i instytucji Wspólnoty Europejskiej jak i innych rządowych i
pozarządowych ciał i instytucji.
Celem Eurocrew pozostaje propagowanie zasad etyki zawodowej w sektorze zarządzania zasobami
ludzkimi dla gospodarki morskiej.
Eurocrew jako swoje zadanie i cel statutowy uznaje ulepszanie technik zarządzania zasobami ludzkimi
w europejskiej gospodarce morskiej , podnoszenie poziomu zawodowego swoich członków i
kreowanie właściwych , stymulujących rozwój gospodarki morskiej relacji miedzy nimi.
W sprawach spornych pomiędzy własnymi członkami , Stowarzyszenie podejmie wszelkie możliwe
działania arbitrażowe , doradcze i mediacyjne.
Na życzenie stron , Stowarzyszenie podejmie określone w punkcie 3.7 działania dotyczące innych niż
Członkowie Stowarzyszenia stron.
W celu ochrony praw i interesów własnych członków , dla realizacji celów zdefiniowanych w rozdziale
3 , punktach 3.1 – 3.7 , Stowarzyszenie podejmie współpracę z wszelkimi instytucjami , organami
rządowymi i organizacjami nie wykluczając inicjatyw legislacyjnych.
Jako formy realizacji statutowych celów uznaje się między innymi następujące metody :
3.10.1 Współpraca z innymi organizacjami europejskimi
3.10.2 Wymiana doświadczeń i opinii w trakcie organizowanych spotkań , konferencji i konsultacji.
3.10.3 Rekomendowanie własnych Członków innym europejskim i nieeuropejskim partnerom
biznesowym.
3.10.4 Zwalczanie przejawów nieuczciwości w działalności gospodarczej w obszarze działanie
Członków Stowarzyszenia.
3.10.5 Pozyskiwanie i przekazywanie zrzeszonym Członkom informacji o ogólnoświatowym rynku
zasobów ludzkich w gospodarce morskiej.
3.10.6 Działania opiniotwórcze i konsultacyjne w sprawach związanych z zakresem działania swoich
Członków.
3.10.7 Propagowanie właściwych postaw morskich wśród marynarzy zgodnie z kanonami dobrej
tradycji morskiej i ciągłe uświadamianie marynarzom międzynarodowego i wielokulturowego
charakteru społeczności ludzi morza.
3.10.8 Promowanie inicjatyw legislacyjnych i gospodarczych mających na celu utrzymanie i tworzenie
miejsc pracy dla europejskich marynarzy .

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
4.1

Członek Zwyczajny
4.1.1 Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, posiadająca rekomendację
Reprezentanta określonego w punkcie 5. Wzór deklaracji członkowskiej ustala Zarząd
Stowarzyszenia. Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia.
4.1.2 Członek Zwyczajny ma prawo:
4.1.2.1 wybierać i być wybieranymi do organów Stowarzyszenia,
4.1.2.2 korzystania i udziału we wszystkich form działalności Stowarzyszenia,
4.1.2.3 zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
4.1.2.4 uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków, a w przypadku opisanym w art. 6.2.1
uczestniczenia w wyborze Delegata
4.1.2.5 pełnej informacji o pracach Stowarzyszenia
4.1.3 Członek Zwyczajny jest zobowiązany do:
4.1.3.1 opłacania składek członkowskich,

4.1.3.2 przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
4.1.3.3 kierowania się w swojej działalności zasadami etyki
4.1.3.4 udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4.1.3.5 aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
4.1.4 Dla Członka Zwyczajnego, członkostwo ustaje w wypadku:
4.1.4.1 Śmierci Członka
4.1.4.2 Wypowiedzenia
Członkostwa
przez
Członka
z
terminem
wypowiedzenia przez niego określonym
4.1.4.3 W przypadku zaległości w opłacaniu składek powyżej 1 roku
4.1.4.4 Wycofania rekomendacji określonych w punkcie 4.1.1. i następującej po tym
decyzji Zebrania, ze skutkiem natychmiastowym
4.1.4.5 Na podstawie decyzji Walnego Zebrania ze skutkiem natychmiastowym.
4.1.4.6 Dla trybu opisanego w podpunktach: 4.1.4.3, 4.1.4.4 i 4.1.4.5, decyzja Zebrania
poprzedzona powinna być postępowaniem wyjaśniającym przeprowadzonym
przez powołaną komisję wyjaśniającą.
4.1.4.7 Ostateczna decyzja dotycząca usunięcia Członka powinna być podjęta najpóźniej
na najbliższym Walnym Zebraniu od momentu powstania formalnych przesłanek.
Zebranie zobowiązane jest do podjęcia decyzji w terminie niezależnie od
posiadania opinii komisji wyjaśniającej.
4.1.4.8 Członek Zwyczajny powinien być powiadomiony o ustaniu członkostwa na piśmie
lub pocztą elektroniczną przez Sekretariat, niezwłocznie po podjęciu decyzji przez
Zebranie .

4.2

Członek Honorowy
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

4.3

Członek Wspierający
4.3.1

4.3.2

4.3.3

5.
5.1

Członek Honorowy to osoba fizyczna mająca szczególne zasługi na polu określonym jako
statutowe zadania Stowarzyszenia.
Decyzje o przyjęciu osoby fizycznej w poczet Członków Honorowych podejmuje Zebranie.
Członek Honorowy ma prawo uczestniczenia w spotkaniach Stowarzyszenia .
Członkostwo Honorowe ustaje wraz ze śmiercią Członka Honorowego bądź rozwiązaniem
Stowarzyszenia.

Członkiem Wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna współpracująca ze
Stowarzyszeniem na podstawie umowy między Członkiem Wspierającym a Zarządem
Stowarzyszenia.
Członkostwo w stowarzyszeniu, o którym mowa w pkt. 4 ustaje na wskutek: wygaśnięcia
umowy, rezygnacji Członka z terminem określonym przez składającego rezygnację, bądź na
podstawie decyzji Zarządu w wypadku nie wywiązania się Członka Wspierającego z
określonych umową zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
Członek Wspierający ma prawo udziału w Zebraniu na własny koszt, bez prawa
głosu.

Krajowy Reprezentant Stowarzyszenia
Krajowym Reprezentantem Stowarzyszenia, dalej określanym Reprezentantem, może być Członek
Wspierający lub Członek Zwyczajny Stowarzyszenia

5.2
Reprezentanta wybiera Zebranie, kierując się następującymi kryteriami:
5.2.1
Reprezentantem może być w szczególności stowarzyszenie lub federacja krajowa,
zarejestrowana w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie europejskim, zrzeszająca
podmioty gospodarcze działające w szeroko pojętym zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w
gospodarce morskiej.
5.2.2
W przypadku gdy w danym kraju funkcjonują dwa lub więcej stowarzyszenia lub federacje o
wyborze Reprezenta Krajowego z tego kraju decyduje Zebranie.
5.2.3
W wypadku gdy w danym państwie nie funkcjonuje stowarzyszenie, bądź istniejące
stowarzyszenie nie wyraża woli uczestnictwa w pracach Eurocrew , Reprezentantem może być
wybrana firma lub osoba fizyczna działająca w zakresie określonym przez Statut , dobrze
reprezentująca interesy danego państwa zaakceptowana przez Zebranie.
5.3
Interesy jednego kraju reprezentuje jeden Krajowy Reprezentant
5.4
Następujące instytucje, inicjatorzy Stowarzyszenia, uczestniczący w spotkaniu inicjującym Eurocrew w
Gdyni, 29 września 2010 r. uzyskują automatycznie, po zarejestrowaniu Stowarzyszenia, status
Członków Wspierających i Reprezentantów: CROSMA , APMAR , Tatra Marine , Doehle Romania ,
Związek Łotewski.
5.5
Reprezentant ma następujące prawa i obowiązki :
5.5.1
Prawo reprezentowania na forum Stowarzyszenia najlepiej pojętych interesów własnego
kraju
5.5.2
Prawo do korzystania i udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia
5.5.3
Prawo zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia
5.5.4
Prawo do zgłaszania kandydatów na członków zwyczajnych
5.5.5
Prawo do rekomendowania kandydatów do organów Stowarzyszenia
5.5.6
Prawo uczestniczenia bez prawa głosu w Walnym Zebraniu poprzez upoważnionego
przedstawiciela.
5.5.7
Prawo uczestniczenia w pracach Zarządu Stowarzyszenia jako konsultant
5.5.8
Prawo pełnej informacji o pracach Stowarzyszenia
5.5.9
Obowiązek opłacania ustalonych uchwałą Zebrania kwot na rzecz Stowarzyszenia
5.5.10 Obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
5.5.11 Obowiązek kierowania się w swojej działalności zasadami etyki
5.5.12 Obowiązek udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
5.6
Reprezentacja Stowarzyszenia o której mowa w art. 5 ustaje wskutek:
5.6.1
Złożenia rezygnacji ze wskazanym terminem wypowiedzenia.
5.6.2
Nie opłacania należnych kwot na rzecz Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż jeden rok od
wskazanego terminu płatności na podstawie decyzji Zebrania.
5.6.3
Rozwiązania organizacji Reprezentanta
5.6.4
W wypadku śmierci, o ile Reprezentantem była osoba fizyczna.
5.6.5
Skreślenia z listy Reprezentantów uchwałą Zebrania, popartą postępowaniem
wyjaśniającym powołanej w tym celu przez Zebranie komisji wyjaśniającej. Decyzja taka nie
może zapaść później niż na najbliższym Walnym Zebraniu od momentu powstania formalnych
przesłanek do skreślenia.
5.6.6
Reprezentant powinien być powiadomiony o skreśleniu z listy, na piśmie lub pocztą
elektroniczną przez Sekretariat Stowarzyszenia .
5.6.7
Wykreślenie bądź zmiana Reprezentanta reprezentującego dany kraj nie jest równoznaczna z
ustaniem członkostwa rekomendowanych przez niego Członków Zwyczajnych
6.
6.1

Organa Stowarzyszenia
Stowarzyszenie ma następujące Organa:
6.1.1
Walne Zebranie Stowarzyszenia

6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5

Zarząd Stowarzyszenia
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
Sekretariat
Komisja Rewizyjna

6.2 Walne Zebranie Stowarzyszenia, zwane Zebraniem, jest organem statutowym Stowarzyszenia
podejmującym decyzje na wniosek Zarządu zwykłą większością głosów Członków lub Delegatów
obecnych na posiedzeniu Zebrania przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy Członków lub
Delegatów.
6.2.1
Jeżeli ilość członków Stowarzyszenia przekroczy 15 osób i członkowie zwyczajni pochodzą z co
najmniej dwóch różnych krajów Zebranie członków zostanie zastąpione Zebraniem
Delegatów.
6.2.2
W przypadku zastąpienia Walnego Zebrania Stowarzyszenia poprzez Zgromadzenie
Delegatów, postanowienia dotyczące Walnego Zebrania Stowarzyszenia stosuje się
odpowiednio do Zebrania Delegatów.
6.2.3
W przypadku zaistnienia sytuacji przewidzianej w punkcie 6.2.1, każdy kraj reprezentowany
będzie przez jednego Delegata.
6.2.4
Członkowie zwyczajni reprezentujący dany kraj wybierają spośród siebie Delegata, zwykłą
większością głosów. Kandydata nominuje właściwy dla kraju Reprezentant. W głosowaniu
musi uczestniczyć co najmniej połowa członków zwyczajnych z danego kraju.
6.2.5
Kadencja Delegata trwa 4 lata. Decyzja o przedłużeniu lub skróceniu kadencji podejmowana
jest zwykłą większością głosów członków zwyczajnych danego kraju na wniosek Krajowego
Reprezentanta Stowarzyszenia.
6.2.6
Zebranie podejmuje następujące uchwały:
6.2.6.1 O powołaniu Zarządu Stowarzysza
6.2.6.2 O rozwiązaniu Stowarzyszenia
6.2.6.3 Zatwierdza bądź odrzuca Roczne Sprawozdanie Zarządu i udzielając mu, lub nie, absolutorium
6.2.6.4
O zmianie Statutu Stowarzyszenia
6.2.6.5
Inne , na wniosek Zarządu
6.2.7
Zebranie zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Przewodniczącego Zarządu
drogą elektroniczną z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym
6.2.8
W wypadku opisanym w punkcie 6.2.1 Członek Zwyczajny ma prawo uczestniczenia w
Zebraniu Delegatów bez prawa głosu na własny wniosek i własny koszt , bądź na podstawie
zaproszenia Zarządu.
6.2.9
Decyzje Zebrania mogą być podejmowane w innym ustalonym przez Zebranie trybie , bez
konieczności zwoływania posiedzenia.
6.3 Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia .
6.3.1
Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia, prowadzi działalność w oparciu o uchwały Zebrania
i postanowienia Statutu oraz reprezentuje Stowarzyszenie.
6.3.2
Zarząd wybierany jest przez Zebranie na okres 4 lat, ale jego kadencja może zostać skrócona
lub przedłużona decyzją Zebrania
6.3.3 Zarząd wybierany jest spośród Członków Stowarzyszenia .
6.3.4
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Zebranie w
głosowaniu jawnym
6.3.5
Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w roku i są zwoływane przez
Przewodniczącego Zarządu nie później niż do dnia 30-ego czerwca każdego roku
kalendarzowego.
6.3.6
Decyzje Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu co
najmniej ½ członków Zarządu. W wypadku równej ilości głosów o wyniku głosowania
decyduje głos Przewodniczącego Zarządu .

6.3.7
Wszelkie oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia składa Przewodniczący Zarządu.
6.3.8 Zarząd ustala logo Stowarzyszenia i ma prawo jego zmiany.
6.3.9
W wypadku rezygnacji jednego z Członków Zarządu lub ustania jego członkostwa, Walne
Zebranie wybiera nowego Członka Zarządu, nie później niż na swoim najbliższym posiedzeniu.
Zarząd mimo ograniczonego składu kontynuuje wykonywanie swoich statutowych funkcji
6.3.10 Posiedzeniami Zarządu kieruje Przewodniczący Zarządu lub osoba przez niego wskazana.
6.3.11 Decyzje Zarządu mogą być podejmowane w innym ustalonym przez Zarząd trybie , bez
konieczności zwoływania posiedzenia.
6.4 Przewodniczący Zarządu
6.4.1
Przewodniczący kieruje pracami Zarządu
6.4.2
Przewodniczący jednoosobowo składa oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia.
6.4.3
Przewodniczący Zarządu wybierany jest spośród członków Zarządu bezpośrednio przez
Zarząd.
6.4.4
Przewodniczący Zarządu może delegować swoje uprawnienia na innego członka Zarządu lub
zaakceptowanego przez Zarząd pracownika Sekretariatu.
6.4.5
Przewodniczący Zarządu kontroluje i organizuje prace Sekretariatu Stowarzyszenia.
6.5

Sekretariat Stowarzyszenia jest jego organem administracyjnym
6.5.1
6.5.2
6.5.3

6.5.4

7.

Skład Sekretariatu ustalany jest przez Zarząd.
Sekretariat prowadzi rejestr Członków, Delegatów, składu Zarządu .
Zadaniem Sekretariatu pozostaje utrzymanie kontaktów pomiędzy Członkami Związku, a w
szczególności prowadzenie aktualnych wykazów adresów kontaktowych oraz emaliowych do
Członków Stowarzyszenia oraz jego Organów w celu prawidłowego funkcjonowania
Stowarzyszenia.
Sekretariat prowadzi archiwum i korespondencję Stowarzyszenia.

6.6

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
6.6.1
Komisja składa się z trzech członków, wybieranych przez Zebranie
6.6.2
Kadencja Komisji trwa 4 lata.
6.6.3
W wypadku zrezygnowania z pełnienia funkcji przez jednego z Członków Komisji lub ustania
jego członkostwa , Walne Zebranie wybiera nowego członka , nie później niż na swoim
najbliższym posiedzeniu.
6.6.4
Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz w roku .
6.6.5
Zadaniem Komisji jest stały nadzór zgodności ze statutem pracy Zarządu, Sekretariatu i nadzór
finansów Stowarzyszenia . Swoje opinie zobowiązana jest przedstawiać Zebraniu .
6.6.6
Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy
członków
6.6.7
Decyzje Komisji mogą być podejmowane w innym ustalonym przez Komisję trybie , bez
konieczności zwoływania posiedzenia.
6.6.8
Kadencja Komisji Rewizyjnej może być skrócona lub wydłużona decyzją Zebrania .

6.7

Działalność członków Organów Stowarzyszenia z wyjątkiem Sekretariatu jest działalnością
społeczną.

Wyróżnienia i nagrody

7.1
7.2

Stowarzyszenie może ustalić wyróżnienia i nagrody i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla Stowarzyszenia i dla realizacji jego celów statutowych
Najwyższym wyróżnieniem Stowarzyszenia jest Członkostwo Honorowe

7.3

8.

Stowarzyszenie może ustanowić nagrody dla osób fizycznych i prawnych za wyjątkowe osiągniecia i
wkład dla gospodarki morskiej

Majątek Stowarzyszenia

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15

Majątek Stowarzyszenia pochodzi ze składek, darowizn i innych prawem dozwolonych źródeł
Wysokość składek dla Członków Zwyczajnych i Krajowych Reprezentantów Stowarzyszenia ustala
Zebranie w drodze uchwały.
Wysokość zobowiązań finansowych wobec Stowarzyszenia dla Członków Wspierających, nie
pełniących funkcji Reprezentanta, określają podpisane z Zarządem umowy.
Członkowie Zwyczajni opłacają składki raz do roku w terminie do końca grudnia danego roku
kalendarzowego.
Reprezentanci opłacają składki kwartalnie do końca każdego kwartału.
Jeżeli funkcję Reprezentanta pełni Członek Zwyczajny zobowiązany jest on opłacać składki w trybie i
wysokości właściwych dla Członka Zwyczajnego.
Członkowie Wspierający, pełniący funkcje Reprezentantów, opłacają składki w trybie i wysokości
właściwej dla Reprezentanta.
Numer i dane konta bankowego właściwego dla opłacania składek ustala Zarząd lub Sekretariat.
Za sprawy finansowo-księgowe odpowiada Zarząd Stowarzyszenia i działający w jego imieniu
Sekretariat.
Wynagrodzenie osób tworzących skład Sekretariatu ustala Zarząd.
Członkowie Stowarzyszenia mogą dokonywać okazjonalnych wpłat dla realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia na utworzone na wniosek Zarządu fundusze celowe.
Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Stowarzyszenia zobowiązań
swoich członków, organów i pracowników.
Stowarzyszenie nie może przekazywać swego majątku na rzecz Członków, Organów
i pracowników.
W wypadku rozwiązania Stowarzyszenia Zebranie wyznaczy likwidatorów, określi sposób likwidacji
Stowarzyszenia oraz cel, na który zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
Przewodniczący Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie w zakresie zaciągania zobowiązań
majątkowych Stowarzyszenia, a opisane w punkcie 6.4.4 delegowanie uprawnień przewodniczącego
dotyczących zobowiązań majątkowych powinno mieć charakter pisemny.

9. Postanowienia końcowe
9.1
Rokiem sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
9.2
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się obowiązujące a właściwe dla siedziby
Stowarzyszenia przepisy prawne a w szczególności wymienioną w Punkcie 1.1 Ustawę.
9.3
Zmiany w statucie mogą być dokonane tylko na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub
Delegatów.
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1.

Introduction
1.1 The EUROCREW Association, hereinafter referred to as the Association or Eurocrew, is an association
established pursuant to the Act on associations of 7 April 1989 with subsequent amendments.
1.2 The association operates as the non-profit organization.
1.3 The Association is a self-governing organization, with its own authorities, structure, executive and
administrative management.
1.4 The Association has the right to adopt and use its logo.
1.5 The term of the Association is indefinite.

2.

Name, registered office, area and business of the Association
2.1 The official name of the Association is Stowarzyszenie Eurocrew (Eurocrew Association). The
Association may use an abridged name, Eurocrew, or the English equivalent, i.e. Eurocrew
Association.
2.2 The Association is an incorporated entity with its registered office in the city of Gdynia, Poland.
2.3 The Association operates to accomplish its statutory objectives in the territory of European states.
2.4 To fulfil the objectives set forth herein, the Association may cooperate without any territorial
limitations with incorporated entities, individuals, other associations, organizations, federations and
confederations.

3.

Statutory objectives and means of the Association
3.1 One of the basic objectives of Eurocrew is to promote maritime jobs as a favourable option of a
professional carrier development for citizens of European states and to take any measures to confirm
that maritime jobs are a good choice for European citizens and residents.
3.2 Eurocrew has adopted as its programme target the coordination of actions and efforts of private
organizations and government institutions, shipowners, managing companies in the maritime
economy sector, all training institutions and organizations of seafarers, which are dedicated to
maintaining jobs for European seafarers and creating favourable working conditions on sea.
3.3 The Association determines its position between the Employer and the Seafarer and takes any possible
measures aimed at representing the interests of seafarers towards the Employers. Moreover, the
Association spares no efforts in deepening the awareness of the seafarers with regard to economic
issues that govern the fleet managing companies.

3.4 Within its potential, Eurocrew undertakes to represent the interests of its members towards the
organizations and institutions of the European Union as well as other governmental and nongovernmental bodies and institutions.
3.5 The aim of Eurocrew is to popularise the principles of professional ethics in the sector of human
resource management for the maritime economy.
3.6 Eurocrew recognizes as its statutory task and objective the improvement of human resource
management techniques in the European maritime economy, raising the professional awareness of its
members and creating the suitable relations between them that will stimulate the development of the
maritime business.
3.7 In case of disputes among its members, the Association takes any possible arbitration, consulting and
mediatory actions.
3.8 Upon request of parties, the Association shall take measures specified in Item 3.7 and concerning
parties other than the members of the Association.
3.9 To protect the rights and interests of its members and to fulfil the objectives set forth in Section 3,
Items 3.1-3.7, the Association cooperates with any and all institutions, government authorities and
organizations, which may include legislative initiatives.
3.10 The following means are used to fulfil the statutory objectives of the Association:
3.10.1 the cooperation with other European organizations;
3.10.2 exchanging experiences and opinions during organised meetings, conferences and
consultation;
3.10.3 recommending its Members to other European and non-European business partners;
3.10.4 counteracting unfair competition in business within the operations of the Members;
3.10.5 gaining information on the global human resource market in the maritime sector and
providing such information to the Members;
3.10.6 issuing opinions and consulting with regard to any issues related to the business of its
Members;
3.10.7 propagating the best maritime traditions among seafarers and making them aware of the
international and multicultural nature of their community; and
3.10.8 promoting legislative and economic initiatives aimed at maintaining and creating new jobs for
the European seafarers.
4.

Members of the Association, their rights and obligations
4.1
Ordinary Member
4.1.1
An Ordinary Member may be any individual who is recommended by the National
Representative mentioned in Item . A form of the membership declaration is determined by
the Council of the Association. Foreigners who are not residents in the territory of the
Republic of Poland may join the Association.
4.1.2
An Ordinary Member has the right to:
4.1.2.1
elect the authorities of the Association and be selected to such authorities;
4.1.2.2
use and participate in all forms of the Association’s activity;
4.1.2.3
put forward motions concerning the activity of the Association;
4.1.2.4
participate in the General Assembly and, in the case specified in Article
6.2.1, in the election of a Delegate ;
4.1.2.5
receive complete information about the work of the Association.
4.1.3
An Ordinary Member is obliged to:
4.1.3.1
pay membership fees;
4.1.3.2
follow the provisions of the Statute and the resolutions of the Association’s
authorities;
4.1.3.3
follow the principles of ethics in its actions;
4.1.3.4
participate in fulfilling the statutory objectives of the Association; and

4.2

4.3

5.

4.1.3.5
participate actively in the work of the Association.
4.1.4
The membership of an Ordinary Member ceases in case of:
4.1.4.1
death of the Member;
4.1.4.2
terminating the Membership by the Member within a period specified by
the Member;
4.1.4.3
if the Member is in arrears with payments of membership fees for more
than one year;
4.1.4.4
if the recommendation mentioned in Item 4.1.1. is withdrawn, followed by
the decision of the Assembly, with an immediate effect;
4.1.4.5
pursuant to a decision of the General Assembly, with an immediate effect;
4.1.4.6
with regard to the instances mentioned in Items 4.1.4.3, 4.1.4.4 and 4.1.4.5,
a decision of the Assembly shall be preceded with explanatory proceedings
conducted by the appointed committee;
4.1.4.7
a final decision to delete a Member shall be taken at the latest at the next
General Assembly since the formal causes of such an action occur. The
Assembly shall take a decision within this deadline notwithstanding an
opinion it may receive from the committee;
4.1.4.8
Ordinary Member shall be informed that it has ceased to be a member by
mail or e-mail sent by the Secretariat, immediately after the Assembly takes
the relevant decision.
Honorary Member
4.2.1
An Honorary Member is an individual who has rendered considerable services in the
area described as the statutory tasks of the Association.
4.2.2
A decision to recognise an individual as an Honorary Member is taken by the
Assembly.
4.2.3
An Honorary Member is entitled to participate in the Association meetings.
4.2.4
Honorary Membership ceases upon the death of the Honorary Member or the
dissolution of the Association.
Supporting Member
4.3.1
A Supporting Member may be an incorporated entity or an individual who
cooperates with the Association pursuant to an agreement between the Supporting
Member and the Council of the Association.
4.3.2
The membership mentioned in Item 4.3 ceases due to the expiration of the
agreement, the resignation of the Member within a period specified by the Member
or pursuant to a decision of the Council if the Supporting Member does not fulfil its
obligations towards the Association specified in the Agreement.
4.3.3
A Supporting Member is entitled to participate in the Assembly at its cost, without
the right to vote.

National Representative of the Association
5.1 The National Representative of the Association, hereinafter referred to as the Representative, may be
a Supporting Member or an Ordinary Member of the Association.
5.2 The Representative is elected by the Assembly according to the following criteria:
5.2.1
The Representative may be, in particular, a national association or federation, registered in
the Republic of Poland or another European state, whose members are involved in the
business of HR management in the maritime economy.
5.2.2
In case two or more associations/ federations exist in specific country , Assembly decides and
selects National Representative from this country.
5.2.3
In case there is no association in the country or existing association is not willing to act as
National Representative, Assembly may accept company or individual as National

5.3
5.4

5.5

5.6

6.

Representative, providing such an individual or a company can represent his country in the
scope of objectives defined by this Statute.
Interests of one country are represented by one Representative.
The following founders of the Association, who participated in the initial meeting of Eurocrew in
Gdynia on 29 September 2010, become automatically the Supporting Members and Representatives
after the registration of the Association: CROSMA, APMAR, Tatra Marine, Doehle Romania and the
Latvian Association.
A Representative has the following rights and obligations:
5.5.1
the right to represent the interests of its country in the Association;
5.5.2
the right to use and participate in all forms of the Association’s activity;
5.5.3
the right to file motions concerning the activity of the Association;
5.5.4
the right to propose candidates for ordinary members;
5.5.5
the right to recommend candidates to the authorities of the Association;
5.5.6
the right to participate in the General Assembly via its attorney, without the right to vote;
5.5.7
the right to participate in the work of the Council of the Association as a consultant;
5.5.8
the right to be fully informed of the work of the Association;
5.5.9
the obligation to pay the fee set forth by the Assembly to the Association;
5.5.10 the obligation to follow the Statute and resolutions of the Association’s authorities;
5.5.11 the obligation to follow the rules of ethics in its business; and
5.5.12 the obligation to participate in accomplishing the statutory objectives of the Association.
The representation of the Association mentioned in Article 5 ceases due to:
5.6.1
filing a resignation with a specified date of termination;
5.6.2
the failure to pay the fee for a period longer than one year since the payment date specified
by the Assembly;
5.6.3
the dissolution of the Representative’s organization;
5.6.4
the death of the Representative who is an individual;
5.6.5
deleting from the list of Representatives with a resolution of the Assembly following the
proceedings conducted by the committee established by the Assembly; the decision has to be
taken at the latest at the next General Assembly since the occurrence of the formal causes of
deleting;
5.6.6
the Representative shall be informed of deleting from the list by mail or e-mail sent by the
Secretariat of the Association; and
5.6.7
deleting or changing the Representative of a country shall not imply the discontinuation of
the membership of the Ordinary Members recommended by the Representative.

Authorities of the Association
6.1
The Association has the following Authorities:
6.1.1
the General Assembly;
6.1.2
the Council of the Association;
6.1.3
the Chairperson of the Council;
6.1.4
the Secretariat; and
6.1.5
the Auditing Committee.
6.2 The General Assembly, hereinafter referred to as the Assembly, is the statutory authority of the
Association that takes decisions following motions filed by the Council, adopted with the ordinary
majority of votes of the Members or Delegates present at the meeting of the Assembly, provided at
least half of the Members or Delegates participate in the vote.
6.2.1
If the number of members exceeds 15 persons and the Ordinary Members come from at least
two different countries, the Assembly of Members shall be replaced by the Assembly of
Delegates.

6.2.2

If the General Assembly is replaced by the Assembly of Delegates, any provisions concerning
the General Assembly shall apply to the Assembly of Delegates accordingly.
6.2.3
If the situation specified in Item 6.2.1 occurs, every country shall be represented by one
Delegate.
6.2.4
Ordinary Members representing a country shall elect a Delegate among themselves with the
ordinary majority. A candidate is nominated by the country’s Representative. At least half of
Ordinary Members from the country have to participate in the vote.
6.2.5
The term of a Delegate is four years. A decision to extend or shorten the term is taken with an
ordinary majority of votes given by Ordinary Members from the country upon a motion by
the National Representative of the Association.
6.2.6
The Assembly takes the following resolutions:
6.2.6.1
to appoint the Council of the Association;
6.2.6.2
to dissolve the Association;
6.2.6.3
to approve or reject the Annual Report of the Council and grant or not the
vote of approval;
6.2.6.4
to amend the Statute of the Association; and
6.2.6.5
other, upon the motion of the Council.
6.2.7
The Assembly is convened at least annually by the Chairperson of the Council by e-mail with
minimum two-week’s notice.
6.2.8
In the case mentioned in Item 6.2.1, the Ordinary Member is entitled to participate in the
Assembly of Delegates without the right to vote upon its motion and at its cost or following
an invitation by the Council.
6.2.9
Decisions of the Council may be taken otherwise than in the procedure determined by the
Assembly, without the necessity to convene meetings.
6.3 The Council of the Association is an executive authority of the Association.
6.3.1
The Council manages the operations of the Association, acting pursuant to the resolutions of
the Assembly and the provisions hereof and represents the Association.
6.3.2
The Council is elected by the Assembly for the four-year term and its term may be shortened
or extended with a decision of the Assembly.
6.3.3
The Council is elected among the Members of the Association.
6.3.4
The Council comprises from 3 to 5 members elected by the Assembly in a public vote.
6.3.5
Meetings of the Council are held at least annually and are convened by the Chairperson of
th
the Council at the latest till 30 June every calendar year.
6.3.6
Decisions of the Council are taken with an ordinary majority of votes in the presence of at
least half of the Council’s members. In case of a draw, the Chairperson has a casting vote.
6.3.7
The Chairperson of the Council makes representations on behalf of the Association.
6.3.8
The Council adopts the logo of the Association and has the right to change it.
6.3.9
If one of the Members of the Council resigns or if its membership discontinues, the General
Assembly elects a new Member of the Council at the latest at its next meeting. The Council
continues its statutory functions in spite of the limited composition.
6.3.10 Meetings of the Council are chaired by the Chairperson of the Council or a person it
authorizes.
6.3.11 Decisions of the Council may be taken with another procedure determined by the Council,
without convening a meeting.
6.4 The Chairperson of the Council
6.4.1
The Chairperson of the Council manages the work of the Council.
6.4.2
The Chairperson is entitled to sole representation of the Association.
6.4.3
The Chairperson of the Council is selected among its members directly by the Council.
6.4.4
The Chairperson of the Council may delegate its authorities to another member of the
Council or an employee of the Secretariat approved by the Council.

6.4.5
The Chairperson controls and organizes the work of the Secretariat of the Association.
The Secretariat is an administrative body of the Association
6.5.1
The composition of the Secretariat is determined by the Council.
6.5.2
The Secretariat keeps the register of Members, Delegates and the Council members.
6.5.3
The task of the Secretariat is to maintain contacts among the Members of the Association, in
particular by keeping current lists of addresses and e-mails of Members and its Authorities, to
facilitate the operation of the Association.
6.5.4
The Secretariat keeps the archives and correspondence of the Association.
6.6 The Audit Committee is the control authority of the Association.
6.6.1
The Committee comprises three members, who are elected by the Assembly.
6.6.2
The term of office of the Committee lasts 4 years.
6.6.3
If one of the Committee Members resigns or if its membership ceases, the General Assembly
selects a new member, at the latest during its next meeting.
6.6.4
Meetings of the Committee are held at least annually.
6.6.5
The task of the Committee is to monitor the compliance with the Statute by the Council and
the Secretariat and to supervise the finances of the Association. The Audit Committee
presents its opinions to the Assembly.
6.6.6
Decisions of the Committee are taken with an ordinary majority in the presence of at least
half of the members.
6.6.7
Decisions of the Committee may be taken with another procedure determined by the
Committee, without convening a meeting.
6.6.8
The term of the Audit Committee may be shortened or extended with the decision of the
Assembly.
6.7
The work of the members of the Association authorities is performed on a voluntary basis, except
for the Secretariat.

6.5

7.

Awards and distinctions
7.1
The Association may determine awards and distinctions and grant them to individuals and
incorporated entities for their services to the Association and to accomplish its statutory
objectives.
7.2
The Honorary Membership is the highest distinction granted by the Association.
7.3
The Association may establish public awards to be granted to individuals and/or incorporated
entities for their exceptional achievments and contribution in the field of maritime business ,
notably the areas as defined by the Association’s objectives.

8.

Assets of the Association
8.1
Assets of the Association come from fees, donations and other legal sources.
8.2
The value of membership fees for Ordinary Members and the National Representatives of the
Association is determined by the Assembly with a resolution.
8.3
The value of financial liabilities towards the Association from Supporting Members who do not act
as Representatives is determined in agreements signed with the Council.
8.4
Ordinary Members pay their fees once a year by the end of December in a calendar year.
8.5
Representatives pay quarterly fees till the end of every quarter.
8.6
If the function of a Representative is performed by an Ordinary Member, the Ordinary Member is
obliged to pay a fee of the value and within a deadline specified for Ordinary Members.
8.7
Supporting Members who act as Representatives pay the fees of the value and within a deadline
specified for Representatives.
8.8
The number and data of the bank account for fee payments are determined by the Council or the
Secretariat.

8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15

9.

The Council of the Association or, on its behalf, the Secretariat, are responsible for the finances
and accounts of the Association.
The remuneration of the Secretariat staff is determined by the Council.
Members of the Association may make occasional payments to special funds established upon
motion of the Council to aid the accomplishment of statutory objectives of the Association.
The Association cannot grant loans or secure the liabilities of its members, authorities or
employees with the assets of the Association.
The Association cannot transfer its assets to its Members, Authorities or employees.
If the Association is dissolved, the Assembly shall appoint its liquidators, determine the method of
liquidating the Association and the use of its assets.
The Chairperson of the Council represents the Association as regards incurring any liabilities by
the Association, and the delegation of the Chairperson’s rights specified in Item 6.4.4 and
concerning liabilities shall be in writing.

Final provisions
9.1
A calendar year shall be a reporting year of the Association.
9.2
Legal regulations applicable for the registered office of the Association, in particular the Law
mentioned in Item 1.1, apply to any issues not governed herein.
9.3
Any amendments hereto shall be with a resolution of the General Assembly or the Assembly of
Delegates.

