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STATUT 

KLUBU TURYSTYKI KAJAKOWEJ „PTASI USKOK” 

 

 

Rozdział I 

Nazwa, siedziba i teren działania 

 

§ 1 

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Klub Turystyki Kajakowej Ptasi Uskok” zwane dalej 

w skrócie klubem. 

2. Stowarzyszenie zostało utworzone i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 

07.04.1989r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104 z późn. zm.)        

i ustawy z dnia 18.01.1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. nr 25, poz. 113 z późn. 

zm.) oraz statutu. 

3. Siedzibą klubu jest Wrocław. 

4. Terenem działania jest województwo dolnośląskie. 

 

§ 2 

 

Klub jest zarejestrowany na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną. 

 

§ 3 

 

Klub może współdziałać z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o 

podobnych założeniach - działających na rzecz turystyki kajakowej, zachowując pełną 

samodzielność określoną w statucie. 

 

§ 4  

 

Klub używa własnych odznak, symboli i pieczęci zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

Rozdział II 

Cel i środki działania. 

 

§ 5 

 

Celem działania Klubu jest organizacja spływów, rozpowszechnianie aktywnego 

wypoczynku, rozwój i stałe podnoszenie poziomu sportowego turystyki kajakowej. 

 

§ 6 

 

Klub wyznacza sobie podstawowe kierunki działania w pierwszej kolejności: 

1. organizowanie różnych form szkolenia dla młodzieży i dorosłych, 

2. organizacja kajakarskich imprez rekreacyjnych i zawodów sportowych na terenie 

swojej działalności, 
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3. inicjowanie i podejmowanie z zachowaniem obowiązujących przepisów innej 

działalności zmierzającej do realizacji swoich celów i zadań w tym może prowadzić 

działalność gospodarczą, 

4. sprawowanie opieki nad członkami Klubu. 

 

§ 7 

 

Klub będzie współpracować ze wszystkimi organami prawnie działającymi na rzecz 

realizacji zadań statutowych Klubu.  

 

§ 8 

 

Klub zamierza wykorzystać kontakty swych członków z Polakami mieszkającymi za 

granicą, celem pozyskania ich do wspólnej działalności określonej w statucie. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

 

§ 9 

 

Członkowie Klubu mogą być: 

1. zwyczajni, 

2. wspierający, 

3. honorowi. 

 

§ 10 

 

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba pełnoletnia, zdolna do czynności 

prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem RP lub 

obcokrajowcem, akceptująca postanowienia niniejszego statutu. 

2. Warunkiem wpisu na listę członków zwyczajnych jest złożenie deklaracji pisemnej i 

przyjęcie uchwałą Zarządu Klubu. 

3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje 

określone wsparcie finansowe lub materialne na rzecz Klubu. 

4. Członkostwo otrzymuje się na podstawie pisemnej deklaracji zatwierdzonej na 

posiedzeniu Zarządu Klubu. 

5. Członkowie wspierający biorą udział w działalności Klubu osobiście lub przez 

pełnomocnego przedstawiciela. 

 

§ 11 

 

Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która zasłuży się w dziedzinie 

objętej statutem i przez Walne Zgromadzenie zostanie obdarzona tym członkostwem. 

 

§ 12 
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Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo do uczestniczenia w Walnych Zebraniach, 

biernego lub czynnego uczestniczenia w wyborach władz, a ponadto: 

- zaspokajania potrzeb w korzystaniu ze sprzętu i obiektów sportowych pozostających 

w gestii Klubu, 

- otrzymywania pomocy szkoleniowej i metodycznej od innych członków Klubu i jego 

władz, 

- ochrony przez Klub interesów i praw związanych z działalnością członków Klubu, 

- korzystania z pomocy, środków i usług Klubu w zakresie wynikającym ze statutu i 

uchwał organów Klubu, 

- przedkładania władzom Klubu wniosków, postulatów i inicjatyw, oraz oceny w 

zakresie działalności Klubu, 

- udziału w spływach i zawodach organizowanych przez Klub i inne organizacje 

kajakarskie zrzeszone w PZK. 

 

§ 13 

 

Obowiązkiem członków zwyczajnych Klubu jest: 

- przestrzeganie statutu i uchwał władz Klubu, 

- branie czynnego udziału w pracach Klubu, zwłaszcza na rzecz rozwoju i podnoszenia 

poziomu sportowego turystyki kajakowej, 

- świadczenie w miarę posiadanych możliwości pomocy organizacyjnej, szkoleniowej, 

metodycznej w pierwszej kolejności członkom Klubu, 

- dostarczanie władzom Klubu informacji w zakresie niezbędnym do prawidłowej 

działalności Klubu. 

-  dbać swoim zachowaniem o dobre imię Klubu. 

-  działać zawsze na rzecz ochrony przyrody oraz  środowiska naturalnego. 

§ 14 

 

Członkowie wspierający mają prawo do: 

- uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym, 

- korzystania z pomocy i przywilejów wynikających ze statutu i działalności Klubu. 

 

§ 15 

 

Do obowiązków członków wspierających należą obowiązki wymienione w § 13 

niniejszego statutu oraz wywiązywanie się w wyznaczonym terminie z deklarowanych 

świadczeń. 

 

§ 16 

 

Członkostwo ustaje w przypadku: 

- dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu z trzymiesięcznym 

wypowiedzeniem, 

- rozwiązania Klubu, 

- wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Klubu w razie istotnego naruszenia 

postanowień niniejszego statutu. 

 



4 

§ 17 

 

1. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w 

przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu. 

2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu członka 

uprawnień statutowych, a w szczególności praw do udziału w imprezach 

organizowanych przez Klub. 

 

 

§ 18 

 

Od uchwały Zarządu Klubu o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich 

przysługuje zainteresowanej stronie prawo do odwołania się za pośrednictwem 

Zarządu do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania 

uchwały. 

 

Rozdział IV 

Władze Klubu 

 

§ 19 

 

1. Władzami Klubu są: 

 - Walne Zgromadzenie, 

 - Zarząd, 

 - Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja wszystkich organów trwa 4 lata, a ich wyboru dokonuje się w głosowaniu 

tajnym lub jawnym, w zależności od Uchwały Walnego Zgromadzenia. 

 

 

§ 20 

 

 

1. Jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Klubu zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu tych 

organów. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos przewodniczącego 

właściwego organu. 

2. Jeżeli właściwy organ nie postanowi inaczej, uchwały władz Klubu zapadają w 

głosowaniu jawnym. 

3. Organy Klubu mogą podejmować przewidziane prawem czynności przy obecności 

co najmniej połowy statutowego składu tych władz. 

 

 

§ 21 

 

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Klubu - może być Sprawozdawczo-

Wyborcze, Zwyczajne i Nadzwyczajne. 
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§ 22 

 

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem stanowiącym  członkowie zwyczajni 

Klubu oraz z głosem doradczym członkowie honorowi i wspierający. 

 

§ 23 

 

1. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz 

na 4 lata, a Walne Zgromadzenie Zwyczajne - nie rzadziej niż raz do roku. 

2. Zarząd powiadamia pisemnie każdego członka z czternastodniowym 

wyprzedzeniem o terminie, miejscu i porządku Zgromadzenia. 

3. Zarząd z własnej inicjatywy, a także na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 

co najmniej 1/2 członków Klubu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wnioskowane przez Komisję Rewizyjną lub 

członków Stowarzyszenia winno się odbyć w terminie 30 dni od daty zgłoszenia 

wniosku. 

5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być złożone 

Zarządowi na piśmie z podaniem celu jego zwołania. 

 

 

§ 24 

 

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1. uchwalenie zasadniczych kierunków działania Klubu, 

2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, 

3. ocena działalności Zarządu, 

4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

5. wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

6. rozpatrywanie bilansów rocznych i zatwierdzanie budżetów, 

7. rozstrzyganie wniosków dotyczących majątku Klubu, 

8. rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd, 

9. dokonywanie zmian statutu i podejmowanie decyzji o likwidacji Klubu, 

10.uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz innych opłat, 

11.rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach wykluczenia lub 

zawieszenia w prawach członka, 

12.podejmowanie uchwał o przystąpieniu Klubu do innych organizacji w charakterze 

członka, 

13.podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie objętych kompetencją innych 

władz Klubu. 

14.odwołanie z ważnych przyczyn Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

§ 25 

 

W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby 

nie będące członkami, zaproszone przez Zarząd. Walne Zgromadzenie może w razie 

potrzeby powoływać zespoły robocze lub ekspertów. 

 

§ 26 



6 

 

Zarządu Klubu z mocy postanowienia Statutu składa się z 4÷7 osób. Są to: 

1. Prezes Klubu, 

2. trzech do sześciu członków Zarządu. 

 

§ 27 

 

Prezesa Klubu wybiera Walne Zgromadzenie w oddzielnym głosowaniu, a następnie są 

wybierani pozostali członkowie Zarządu. 

 

§ 28 

 

1. W razie ustąpienia Prezesa  lub członka Zarządu w czasie trwania kadencji  zwołuje 

się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem wyboru Prezesa lub Członka 

Zarządu. 

2. Zebranie Zarządu odbywa się nie rzadziej niż raz na kwartał. 

 

§ 29 

 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. kierowanie działalnością Klubu zgodnie z uchwałami i wytycznymi Walnego 

Zgromadzenia oraz organów PZKaj. 

2. reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, 

3. uchwalanie planu działania, zarządzanie majątkiem Klubu, 

4. sporządzanie sprawozdań rocznych, podział środków finansowych i przedstawianie 

Walnemu Zgromadzeniu, 

5. zwoływanie Walnych Zgromadzeń, 

6. rozpatrywanie spraw spornych powstałych między członkami Klubu, 

7. wnioskowanie w sprawie nagród i odznaczeń, 

8. przyjmowanie i zwalnianie pracowników etatowych Klubu, 

9. przyjmowanie, wykluczanie i zawieszanie w prawach członków Klubu, 

10.podejmowanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz 

Klubu. 

 

§ 30 

 

1. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie spośród członków nie 

będących członkami Zarządu. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, które wybierają spośród siebie 

przewodniczącego i zastępcę. 

3. Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia przynajmniej raz w roku. 

 

 

§ 31 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą: 

1. sprawowanie wszechstronnej kontroli działalności statutowej i gospodarczej Klubu, 
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2. występowanie do Zarządu z wnioskami z ustaleń kontrolnych oraz żądanie 

stosownych wyjaśnień, 

3. przedstawianie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu i wnioskowanie o udzielenie 

absolutorium Zarządowi. 

 

Rozdział V 

Majątek Klubu 

 

§ 32 

 

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Majątek Klubu powstaje z: 

a) składek członkowskich i wpisowego, 

b) darowizn, dotacji i subwencji, 

c) spadków i zapisów, 

d) odpisów podatkowych, 

e) dochodów z majątku Klubu, 

f) prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 

g) innych form ofiarności publicznej z kraju i zagranicy. 

3. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane 

jest współdziałanie przynajmniej dwóch osób - Prezesa i upoważnionego członka 

Zarządu. 

 

Rozdział VI 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu. 

 

§ 33 

 

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne 

Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności połowy członków 

uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określi sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być 

przekazany majątek Klubu. 

 

 
 


