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ROZDZIAŁ I 

NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA, CHARAKTER PRAWNY  

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany, a w skrócie MKK Łączany, zwany 
dalej KLUBEM z siedzibą - Łączany, kod pocztowy 34-115 Ryczów. 

§ 2 

Terenem działania KLUBU jest Rzeczpospolita Polska. 

§ 3 

Klub jest zarejestrowany, jako stowarzyszenie i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

§ 4 

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw i znaków własnych z zachowaniem obowiązujących w tym 
zakresie przepisów. 

§ 5 

Klub opiera swą działalność głównie na pracy społecznej działaczy, na aktywności społecznej członków 
sekcji. 
 

ROZDZIAŁ II 

CELE, ZADANIA I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§ 6 

Celem Klubu jest: 

1. Uprawianie działalności sportowej, turystycznej, rekreacyjnej i krajoznawczej w dziedzinie 
dyscyplin wodnych ( kajakarstwo, wioślarstwo, motorowodniactwo i żeglarstwo) oraz innych 
dyscyplin sportowych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 

2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa. 

3. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa. 

4. Zapewnienie zawodnikom możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym. 

5. Organizowanie i integrowanie środowiska do działań na rzecz Klubu. 

6. Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – w tym umożliwienie im udziału  
W rywalizacji sportowej. 

7. Prowadzenie działalności dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. 

8. Realizowanie zadań określonych uchwałami władz Klubu. 

§ 7 

Podstawowym zadaniem Klubu jest stworzenie dla swych członków odpowiednich warunków 
organizacyjnych, technicznych i materialnych dla uprawiania sportu masowego, wyczynowego, 
turystyki oraz innych form wychowania fizycznego. 
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§ 8 

Klub realizuje swoje zadania poprzez: 

1. Organizację sekcji poszczególnych dyscyplin sportu i turystyki oraz szkolenie w postaci zajęć 
treningowych, obozów, spływów, kursów, imprez sportowych i wycieczek krajoznawczych. 

2. Prowadzenie przez wykwalifikowanych trenerów (instruktorów) życia sportowego w oparciu o 
możliwości Klubu, obiekty, sprzęt oraz pomoc organizacyjną i materialną władz, samorządów, 
sponsorów, rodziców, sympatyków Klubu. 

3. Tworzenie warunków dla dzieci i młodzieży utalentowanej sportowo i prowadzenie szkolenia 
dla zawodników dorosłych. 

4. Propagowanie sportu, zasad „fair play” i higieny życia. 

5. Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi, dbając o 
ich rozbudowę, modernizację, remonty i konserwację. 

6. Prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej 
grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie 
trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. 

7. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, 
każdy dochód z takiej działalności gospodarczej przeznaczony będzie na realizację celów 
statutowych Klubu. Dopuszcza się możliwość zatrudniania pracowników.   

8. Podejmuje inne przedsięwzięcia w celu realizacji działalności statutowej. 

9. Prowadzi różnego rodzaju usługi dla środowiska i potrzeb własnych. 

§ 9 

W celu wypełniania swych statutowych zadań Klub może współdziałać z placówkami oświatowo – 
wychowawczymi, władzami oświatowymi, państwowymi, samorządami lokalnymi i organizacjami 
sportowymi w dziedzinie rozwoju sportu wyczynowego i turystyki. 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 10 

Członkowie Klubu dzielą się na: 

1. Zwyczajnych 

2. Uczestników 

3. Wspierających  

4. Honorowych 

§ 11 

 
Członkiem zwyczajnym może być każda osoba pełnoletnia, uznająca statutowe cele Klubu na 
podstawie pisemnej deklaracji przyjętej przez Zarząd Klubu. 

§ 12 

Członkom zwyczajnym przysługuje prawo: 

1. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków z czynnym i biernym prawem wyborczym 
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oraz prawem głosowania uchwał. 

2. Poddawać ocenie działalność Klubu i jego władz, a także wysuwać postulaty i wnioski wobec 
władz Klubu 

3. Korzystania z urządzeń i sprzętu Klubu na warunkach określonych przez Władze Klubu. 

4. Uczestniczenia w pracach poszczególnych sekcji Klubu, według własnego uznania 
zainteresowania. 

5. Brania udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez Klub z prawem pierwszeństwa 
przed nie członkami Klubu, na warunkach określonych przez Władze Klubu. 

6. Korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności Klubu. 

§ 13 

Członkiem uczestnikiem może być osoba uznająca statutowe cele Klubu, która nie ukończyła 18 roku 
życia, a przyjęcie do Klubu następuje za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 

§ 14 

Członkom uczestnikom przysługuje takie samo prawo jak członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego 
i biernego prawa wyborczego do władz Klubu oraz prawa głosowania uchwał. 

§ 15 

Członkiem wspierającym może być na podstawie zgody Zarządu - na okres jego kadencji osoba 
fizyczna lub prawna, wpłacająca corocznie 5-krotną składkę członka zwyczajnego lub jednorazowo 
składkę w wysokości, co najmniej 15-krotnej rocznej składki członka zwyczajnego. 

§ 16 

Członkom wspierającym, o ile jest to osoba fizyczna przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego 
oraz prawo noszenia specjalnej odznaki. O ile zaś jest osobą prawną, to prawa członka zwyczajnego 
przysługują wskazanemu przedstawicielowi, a instytucji – prawo do specjalnego dyplomu. 

§ 17 

Godność członka honorowego może być nadana osobie, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju 
Klubu. Godność tą nadaje Walne Zebranie Członków Klubu większością 2/3 głosów na wniosek Zarządu 
Klubu lub pisemny wniosek, co najmniej 15 Członków Klubu wniesiony na trzy dni przed terminem 
Walnego Zebrania. W razie popełnienia czynu hańbiącego lub działalności na szkodę Klubu, godność 
Członka Honorowego może być zdjęta uchwała 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu. 

§ 18 

Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych. Członkowie honorowi 
zwolnieni są od opłat członkowskich, a ponadto mają wolny wstęp na imprezy organizowane przez 
Klub.  

§ 19 

Do obowiązków członków zwyczajnych i uczestników należy: 

1. Przestrzegania postanowień statutowych, regulaminowych oraz uchwał Klubu. 

2. Brania czynnego udziału w działalności Klubu. 

3. Godne reprezentowanie Klubu. 

4. Opłacanie składki członkowskiej w ustalonych terminach. 

5. Dbanie o stałe podnoszenie poziomu sportowego, turystycznego, kulturalnego i etycznego. 

6. Chronienie i dbanie o własność Klubu. 
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§ 20 

Członkostwo ustaje wskutek: 

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu. 

2. Śmierć członka. 

3. Wykluczenia z Klubu i skreślenia z listy członków przez uchwałę Zarządu Klubu, które może 
nastąpić w przypadku: 

• naruszenia postanowień statutu, 

• działania na szkodę Klubu, 

•  uzasadnionego wniosku sekcji Klubu, 

•  niepłacenia składek członkowskich przez okres kolejnych 6-ciu miesięcy, 

4. Rozwiązania Klubu. 

5. Członkowie Zwyczajni i uczestnicy mogą być odwołani lub zawieszeni w prawach 
członkowskich przez Zarząd Klubu. 

§ 21 

1. Wobec członków zwyczajnych za wzorowe wykonywanie zadań, osiągane wyniki sportowe, za 
aktywność w rozwoju Klubu stosowane są następujące nagrody: 

• pochwała ustna lub pisemna, 

• nagroda w postaci upominku, 

• nagroda pieniężna 

2. Wobec członków zwyczajnych za naruszenie statutu Klub może nakładać kary: 

• upomnienie ustne lub pisemne. 

• nagana 

• zawiedzenie w prawach członka 

• pozbawienie członkostwa 

3. Nagrody i kary udziela Zarząd Klubu zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne 
Zebranie Członków. 

4. Od uchwały o karaniu członkowie mają prawo odwołania się do najbliższego Walnego 
Zebrania Członków. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

5. Członkowie występujący z Klubu mają obowiązek uiszczenia wszelkich zaległości. 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE KLUBU 

§ 22 

 1. Władzami Klubu są: 

• Walne Zebranie Członków 

•  Zarząd Klubu 

•  Komisja Rewizyjna 

2. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego 
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Zebrania Członków. 

3. Uchwały wszystkich władz klubu zapadają większością głosów, o ile postanowienia statutu lub 
inne przepisy nie stanowią inaczej.   

§ 23 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą Władzą Klubu, uchwalającą i kontrolującą całokształt 
jego działalności. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków winno odbywać się corocznie, w pierwszym kwartale 
roku kalendarzowego. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu, zawiadamiając pisemnie o tym 
wszystkich Członków, co najmniej 14-ście dni przed wyznaczonym terminem. 

4. Zarząd Klubu zobowiązany jest udostępnić Członkom Klubu sprawozdanie z działalności 
sportowej, turystycznej, administracyjnej i finansowej, bilans zamknięcia za rok ubiegły i plan 
pracy na rok następny na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. 

§ 24 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane na: 

• pisemne żądanie 1/3 części Członków Klubu 

• pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej 

• z inicjatywy Zarządu Klubu 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w ciągu najpóźniej miesiąca 
od dnia wpłynięcia wniosku, czy żądania. 

3.  Termin Nadzwyczajnego Zebrania Członków ustala i ogłasza Zarząd Klubu w sposób 
analogiczny jak przy zwołaniu Zwyczajnego Zebrania Członków z tym, że nie dołącza się 
sprawozdania z dotychczasowej działalności, a tylko przyczynę Walnego Zebrania. 

4. Tematem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą być tylko sprawy, dla 
których zostało ono zwołane, a w razie częściowego lub całkowitego ustąpienia Władz Klubu, 
również wybory uzupełniające. 

§ 25 

W Walnym Zebraniu Członków powinni brać udział wszyscy członkowie Klubu z zastrzeżeniami 
zawartymi w statucie. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków potrzebna jest obecność, co 
najmniej 1/2 członków Klubu. W razie braku wymaganej ilości członków – Zarząd zwołuje następne 
Walne Zebranie Członków, które może się odbyć w 30 minut po wyznaczonym pierwotnie terminie       
i wówczas uchwały Walnego Zebrania Członków mają moc prawną bez względu na ilość obecnych. 

§ 26 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1. Rozpatrywanie i analiza działalności Klubu i jego władz oraz udzielanie absolutorium 
Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

2. Wybór Władz Klubu. 

3. Rozpatrywanie i uchwalanie wniosków przedstawionych przez Władze Klubu, bądź przez jego 
członków. 

4. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu. 

5. Nadawanie godności członka honorowego 

6. Uchwalanie wysokości składek Klubu. 
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§ 27 

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykła większością głosów, – jeśli szczegółowe 
postanowienia tego statutu nie stanowią inaczej. 

§ 28 

Prawo stawiania wniosków na Walnym Zebraniu Członków mają Zarząd Klubu, Komisja Rewizyjna i 
członkowie Klubu. Wnioski dotyczące zmian statutu Klubu, likwidacji Klubu lub wyboru i odwołania 
członków honorowych mogą być uchwalane większością kwalifikowaną 2/3 głosów obecnych, inne 
wnioski zgłaszane w toku obrad Walnego Zebrania lub wynikające z dyskusji mogą być uchwalane 
zwykłą większością głosów. 

§ 29 

Z obrad Walne Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Walnego 
Zebrania Członków. 

§ 30 

1. Zarząd Klubu składa się z 5-8 członków: 

• Prezesa wybieranego bezpośrednio przez Walne Zebranie Członków na okres 4-letni 

• Wiceprezesa 

• Skarbnika 

• Sekretarza 

• Członków 

Wszyscy wyżej wymienieni są wybierani przez Walne Zebranie Członków na okres 4-ch lat jako 
członkowie Zarządu, natomiast podział funkcji następuje przez ukonstytuowanie się na pierwszym 
Zebraniu Zarządu. 

§ 31 

Zarząd Klubu powinien się ukonstytuować najpóźniej w 7 dni po Walnym Zebraniu Członków. 

§ 32 

W razie ustąpienia Prezesa Klubu w ciągu jego kadencji, Zarząd Klubu zobowiązany jest zwołać 
niezwłocznie jednak z zachowaniem statutowych terminów zawiadomień – Nadzwyczajne Walne 
Zebranie Członków celem wyboru nowego prezesa. Opróżnienie w czasie kadencji stanowiska 
wiceprezes, skarbnika, sekretarza Zarząd może uzupełnić na czas do najbliższego Walnego Zebrania 
Członków drogą kooperacji dowolnego Członka Zarządu. Najbliższe Walne Zebranie Członków winno 
dokonać wyborów uzupełniających. 

§ 33 

Wszelkie godności pochodzące z wyboru są sprawowane honorowo. 

§ 34 

Do zakresu działania Zarządu Klubu należy: 

1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków. 

2. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu. 

3. Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków oraz instytucją i organizacją do tego powołanym 
– sprawozdań z działalności Klubu. 

4. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych. 

5. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych statutem dla innych Władz  

Klubu. 
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6. Rozpatrywanie zażaleń na członków Klubu. 

7. Przyjmowanie, zwalnianie, skreślanie członków, a ponadto nakładanie kar po myśli niniejszego  

statutu. 

8. Składanie Komisji Rewizyjnej Klubu wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. 

§ 35 

Do zadań Prezesa Klubu oprócz zadań Zarządu należy głównie: 

1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie na jego korzyść i w jego imieniu. 

2. Klub jest reprezentowany przez Prezesa Klubu – jednoosobowo. 

§ 36 

1. Posiedzenia Zarządu Klubu powinny się odbywać, co najmniej raz w miesiącu. Poza tym 
posiedzenia mogą się odbywać i w innych terminach na podstawie uchwały podjętej na 
poprzednim posiedzeniu, na zarządzenie Prezes lub też na żądanie1/3 aktualnej liczby 
Członków Zarządu. 

2. Z posiedzeń Zarządu powinny być sporządzane protokoły i zatwierdzane na następnych 
posiedzeniach Zarządu i podpisywane przez Prezes lub zastępującego go Wiceprezesa. 

3. Do prawomocności uchwał Zarządu Klubu potrzebna jest obecność połowy aktualnej liczby 
Członków Zarządu, w tym Prezesa lub zastępującego go Wiceprezesa. 

4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości rozstrzyga głos Prezesa lub 
zastępującego go Wiceprezesa.   

§ 37  

1. Do składania oświadczeń w zakresie spraw powodujących powstanie praw i obowiązków 
majątkowych Klubu upoważnieni są Prezes Klubu lub Wiceprezes oraz Skarbnik. 

2. Do podpisywania dokumentów o charakterze finansowym, dysponowania rachunkiem bankowym 
i kasowym upoważnieni są Prezes, Wiceprezes, Skarbnik. 

§ 38 

Członkami organu zarządzającego nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 39 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie   

Członków na okres 4-letni. 

2. Nowo wybrana Komisja wybiera z pomiędzy siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

3. Komisja jest organem kontroli odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegająca mu w    

zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. 

§ 40 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli finansowej i działalności statutowej Klubu. 

2. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków o gospodarce finansowej Klubu i stawia-
nie wniosków o ewentualne udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

3. Żądanie na piśmie od Zarządu Klubu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 
w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem działań Zarządu. 

4. Branie udziału w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym. 
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5. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć  

Zarządu. 

§ 41 

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej. 

2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia  

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Mogą 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. 

ROZDZIAŁ V 

MAJATEK I FUNDUSZE KLUBU 

§ 42 

Majątek Klubu stanowią: 

1. Ruchomości. 

2. Nieruchomości. 

3. Fundusze. 

§ 43 

 
Na fundusze składają się: 

1. Składki członkowskie. 

2. Dotacje na zadania zlecone przez samorządy, starostwa i inne władze państwowe. 

3. Darowizny i zapisy, subwencje, kwoty sponsoringowe . 

4. Wpłaty z organizowanych imprez przez Klub. 

5. Dochody z majątku i działalności gospodarczej Klubu prowadzonej zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami. 

6. Inne wpływy na rzecz Klubu. 

§ 44 

 Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznacza jest na działalność statutową Klubu. 

§ 45 

Szczególne zasady dysponowania majątkiem Klubu: 

1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkowych organizacji w    
          stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi    
        członkowie, członkowi organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku  
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          małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w   
       linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są  
     związani z tytułu przysposobienie, opieki lub kurateli, zwanych dalej „ osobami bliskimi”. 

2. Zabrania się przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub   

        pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w  
        szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich   
         osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie  
         bezpośrednio wynika z celu statutowego. 

4. 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 VI 

ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA KLUBU 

§ 46 

Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu w ilości 2/3 głosów 
w obecności Władz Klubu przy obecności, co najmniej połowy liczby uprawnionych  do głosowania. 

§ 47 

1. Rozwiązanie się Klubu następuje z mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością głosów 
2/3 członków Walnego Zebrania Członków przy obecności, co najmniej połowy osób 
uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwała powinna określać tryb likwidacji Klubu oraz przeznaczenie jego majątku. 

§ 48 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają obowiązujące na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa. 

 
 

 


