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STATUT 

Zabierzowskiego Klubu Kajakowego 

„WIR” 
uchwalony na Drugim Sprawozdawczo – Wyborczym Walnym Zebraniu dnia 25 lutego 2005 

ROZDZIAŁ I 

Nazwa, teren działalności, siedziba władz, charakter prawny 

§ 1 

Klub nosi nazwę Zabierzowski Klub Kajakowy „WIR”, zwany dalej w skrócie Klub. 

§ 2 

1. Klub działa na podstawie art. 7a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, 

tekst jednolity (Dz.U. z 2001 r. nr 81, poz. 889 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tekst 

jednolity (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego 

Statutu.  

2. Klub posiada osobowość prawną i nie prowadzi działalności gospodarczej. 

3. Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest 

Zabierzów.  

4. Czas trwania Klubu jest nieograniczony.  

§ 3 

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych                    

i turystycznych. 

§ 4 

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Może jednak zatrudnić 

pracowników do prowadzenia swych spraw. 

§ 5 

Klub ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami. 

ROZDZIAŁ II 

Cele działalności Klubu i sposoby ich realizacji. 

§ 6 

Cele działalności Klubu: 

1. Organizowanie, głownie wśród mieszkańców gminy Zabierzów, różnorodnych form 

turystyki i sportu kajakowego.  

2. Integracja mieszkańców gminy Zabierzów. 

3. Popularyzacja w gminie Zabierzów aktywnych form spędzania wolnego czasu                              

i wypoczynku.  

4. Stałe podnoszenie wśród swych członków kwalifikacji w zakresie kajakarstwa, 

rekreacji ruchowej i ratownictwa wodnego.  

5. Aktywna działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 

6. Propagowanie zdrowego stylu życia 

7. Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom 
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 Sposoby realizacji powyższych celów: 

1. Organizowanie i udział w spływach i innych imprezach kajakowych w kraju i za jego 

granicą. 

2. Organizowanie i udział w imprezach oświatowych, prelekcjach, wystawach, pokazach  

i odczytach. 

3. Organizowanie i udział w szkoleniach z zakresu kajakarstwa, rekreacji ruchowej                                       

i ratownictwa wodnego. 

4. Współpraca i przynależność do ogólnopolskich organizacji zajmujących się 

kajakarstwem i turystyką. 

5. Współpraca z klubami turystycznymi i sportowymi, krajowymi i zagranicznymi,           

a w szczególności z tymi, które działają na terenie gminy Zabierzów.  

6. Prowadzenie bieżącej informacji o imprezach z zakresu kultury fizycznej i turystyki.  

7. Organizowanie zajęć rekreacyjnych i sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych, 

z dysfunkcjami i młodzieży defaworyzowanej. 

Rozdział III 

Członkowie klubu, ich prawa i obowiązki 

§ 7 

Ustala się w klubie następujące rodzaje członkostwa: 

1. Członkowie zbiorowi 

a. Decyzją Zarządu mogą nimi zostać instytucje, przedsiębiorstwa i organizacje 

społeczne, wspierające lub deklarujące chęć czynnego wsparcia Klubu  

w realizacji jego celów statutowych. Warunkiem podjęcia decyzji w tej      

sprawie przez Zarząd, jest pisemny wniosek ww. stron.  

b. Członkowie zbiorowi działają w Klubie za pośrednictwem swoich 

upoważnionych przedstawicieli. 

2. Członkowie rzeczywiści. Są nimi: 

a. Osoby, które w dniu 28 maja 2003 roku podpisały deklarację członka i wzięły 

udział w Zebraniu Założycielskim Klubu. 

b. Osoby, które co najmniej po roku członkostwa zwykłego uzyskały 

uprawnienia państwowe z zakresu prowadzenia imprez kajakowych  

lub ratownictwa wodnego lub uzyskały kajakowe uprawnienia sędziowskie. 

3. Członkowie zwykli. Zostają nimi osoby przyjęte do Klubu decyzją Zarządu,             

po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej.  

4. Członkowie honorowi. Decyzją Zarządu lub walnego zebrania zostają nimi osoby, 

które położyły wybitne zasługi dla Klubu.  

5. Członkowie wspierający. Decyzją Zarządu zostają nimi osoby, które posiadały 

członkostwo zwykłe lub rzeczywiste, opłacają składki w terminie, ale zaprzestały 

aktywnej działalności w Klubie na okres dłuższy niż 12 miesięcy 

§ 8 

Nabywanie członkostwa klubu odbywa się wg następujących sposobów: 

1. Z chwilą ukonstytuowania się władz Klubu przez członków założycieli. 

2. Po złożeniu pisemnej deklaracji i po podjęciu przez Zarząd pozytywnej decyzji. 

3. Przywrócenie członkostwa na podstawie pisemnej prośby: 

a. członka wspierającego po ponownym wpłaceniu wpisowego i aktualnych 

składek 
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b. członka zwykłego lub rzeczywistego po ponownym opłaceniu składek              

i wpisowego oraz po rozpoczęciu działalności klubowej stwierdzonej decyzją 

Zarządu.  

§ 9 

Warunki utraty członkostwa Klubu 

1. Rozwiązanie Klubu. 

2. Niepłacenie składek przez okres 6 miesięcy stwierdzone decyzją Zarządu. 

3. Zaprzestanie działalności w Klubie, przez co najmniej 12 miesięcy stwierdzone 

decyzją Zarządu 

4. Wykluczenie z Klubu decyzją Zarządu. 

5. Wykluczenie z Klubu decyzją Walnego Zebrania  

§ 10 

Prawa członków Klubu. 

1. Wpływać na działalność Klubu. 

2. Uczestniczyć w działalności Klubu. 

3. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu. 

4. Posiadać legitymację i odznakę klubową 

§ 11 

Obowiązki członków Klubu. 

1. Aktywnie uczestniczyć w działalności Klubu. 

2. Stale podnosić swoje kwalifikacje turystyczne, a w szczególności kajakowe.  

3. Dbać o mienie Klubu. 

4. Swoją postawą i zachowaniem dbać o dobre imię Klubu.  

5. Przestrzegać zasady przyjęte w turystyce, a w szczególności w kajakarstwie. 

6. Wykonywać polecenia Zarządu Klubu. 

ROZDZIAŁ  IV 

Władze klubu 

§ 12 

Klub posiada następujące władze: 

1. Walne Zebranie. 

2. Zarząd Klubu. 

3. Komisja Rewizyjna.  

§13 

Walne Zebranie Członków Klubu 

1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Prezesa na wniosek: 

a. Zarządu, 

b. Komisji Rewizyjnej, 

c. na pisemny wniosek co najmniej 30% członków rzeczywistych Klubu. 

Zawiadomienie w formie pisemnej musi być doręczone każdemu członkowi 

rzeczywistemu na 14 dni przed ustalonym terminem Walnego Zebrania.  

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbywa się co roku. 

3. Zadania Walnego Zebrania: 

a. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji 

Rewizyjnej 
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b. Uchwalanie programu działalności Klubu. 

c. Wybór Prezesa Klubu z pośród członków rzeczywistych. 

d. Wybór Zarządu Klubu z pośród członków klubu. 

e. Wybór Komisji Rewizyjnej. 

§ 14 

Zarząd  Klubu 

1. Zarząd Klubu składa się z 7-9 członków. 

2. Pracą Zarządu kieruje Prezes Klubu. 

3. W przypadku ustąpienia członka Zarządu, dopuszcza się podjęcie uchwały                   

o uzupełnieniu jego składu o nowych członków. 

4. Zadania Zarządu Klubu: 

a. Wykonanie uchwał Walnego Zebrania. 

b. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz. 

c. Ustalanie bieżących planów pracy Klubu. 

d. Przyjmowanie i zawieszanie członków Klubu. 

e. Przeprowadzanie kwalifikacji na spływy i szkolenia. 

f. Zarządzanie mieniem i finansami Klubu. 

5. Zarząd zbiera się co najmniej raz na dwa miesiące. 

§ 15 

Komisja Rewizyjna  

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest z pośród członków Klubu i liczy 3 osoby. 

2. Komisja Rewizyjna kontroluje zadania wykonywane przez Zarząd Klubu.  

3. W przypadku odwołań od kwalifikacji Zarządu, Komisja Rewizyjna może ją 

przeprowadzić ponownie z udziałem Zarządu. W przypadku równej liczby głosów 

ostateczną decyzję podejmuje Prezes. 

ROZDZIAŁ V 

Majątek i fundusze Klubu. 

§ 16 

1. Majątek Klubu stanowią ruchomości i nieruchomości. Odpowiedzialnym za jego stan 

jest Prezes. 

2. Decyzję o uszczupleniu majątku Klubu może podjąć Zarząd, ale za zgodą 

przewodniczącego Komisji rewizyjnej. 

§ 17 

1. Na fundusze Klubu składają się: dotacje, darowizny, składki członkowskie. 

2. Odpowiedzialnymi za fundusze są Prezes i Skarbnik Klubu. 

ROZDZIAŁ VI 

Wyróżnienia i kary. 

§ 18 

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody. 

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony 

przez Zarząd. 
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§ 19 

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje, 

zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie, prawo wymierzenia 

następujących kar: 

a. upomnienia, 

b. nagany, 

c. zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy, 

d. wykluczenia. 

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się   

do Walnego Zebrania w terminie 30 dni. 

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu o ukaraniu jest ostateczna. 

ROZDZIAŁ VII 

Postanowienia końcowe. 

§ 20 

Jedynym organem kompetentnym do dokonywanie zmian w tym Statucie jest Walne 

Zebranie członków Klubu. 

§ 21 

Decyzję o rozwiązaniu Klubu może podjąć Walne Zebranie zwykłą większością głosów 

uprawnionych do głosowania. Decyzja ta winna mieć charakter uchwały ściśle 

określającej przeznaczenie majątku Klubu. 

 

Przewodniczący Walnego Zebrania      Sekretarze Walnego Zebrania 

Maria Dziobek        Małgorzata Maria Woch 

        
 

              Monika Zięba 

 

 

               Małgorzata Jadwiga Woch 


