TEKST JEDNOLITY
sporządzony w dniu 25 stycznia 2008 roku
STATUT
RZESZOWSKIEGO KLUBU KAJAKOWEGO
w Rzeszowie
Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: RZESZOWSKI KLUB KAJAKOWY, zwany dalej Klubem. Klub
używać może nazwy skróconej RKK – RZESZÓW.
§2
Teren działania Klubu oraz siedziba władz jest miasto Rzeszów.
§3
Klub jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej i sportu posiadającym osobowość
prawną.
§4
Klub działa zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojowym RP, w tym ustawą „Prawo o
stowarzyszeniach” oraz niniejszym statutem.
§5
Klub może posiadać swój symbol i znak oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
§6
Klub opiera swą działalność w zasadzie na pracy społecznej swoich członków, a także w zakresie
niezbędnych dla realizowania zadań statutowych może zatrudniać pracowników.
§7
Klub może być członkiem innych stowarzyszeń lub związków stowarzyszeń, przynależność do
których przyczyniać się będzie do lepszej realizacji zadań statutowych.
§8
Dla osiągnięcia celów statutowych Klub może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji.
§9
Celem działalności Klubu jest popularyzowanie i upowszechnianie kajakarstwa jako formy
rekreacji ruchowej, turystyki i sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej.
1A. Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) Organizację i prowadzenie powszechnych zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych z
dziećmi i młodzieżą.
2) Organizację zawodów i imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych oraz imprez z
zakresu turystyki kajakowej.
3) Realizację szkolenia i stwarzanie warunków do podnoszenia poziomu sportowego dla
najbardziej uzdolnionych członków Klubu w formie treningów, zgrupowań, udziału w
kursach itp.
4) Wzbogacanie bazy klubowej i wyposażanie w sprzęt sportowy i pomocniczy dla potrzeb
realizowania zadań.
5) Prowadzenia działalności informacyjnej i propagandowej w zakresie kultury fizycznej i
sportu kajakowego.
6) Gromadzenie środków materialnych i finansowych w formie dotacji i darowizn, a także
uzyskiwanie dochodów własnych z działalności gospodarczej i składek członkowskich na
zadania statutowe.
7) Prowadzenie działalności wychowawczej wśród członków Klubu.
8) Współpracę z innymi organizacjami, stowarzyszeniami oraz instytucjami w zakresie
pozyskiwania i aktywizacji najszerszych kręgów społeczeństwa, a w szczególności dzieci i
młodzieży dla sportu kajakowego.
9) Reprezentowanie sportu kajakowego z terenu swojego działania na arenie krajowej i
zagranicznej.
10) Organizację i prowadzenie szkolenia i zajęć sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, tworzenie sportowych grup integracyjnych.
2. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia będzie:
 Działalność związana ze sportem (92.6)
 Transport lądowy, transport rurociągowy (6.0)
 Działalność związana z turystyką (63,3)
 Nauka (73)
 Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.84.A)
 Budownictwa (45)
Rozdział III
Członkowie Klubu – ich prawa i obowiązki
§10
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Zwyczajnych.
2. Wspierających.
3. Honorowych.
§11
Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna, która:

1. Ukończyła 10 lat ( do 18 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych).
2. Wnosi pisemną deklarację przystąpienia do Klubu.
3. Zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.
§12
Małoletni poniżej 18 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Klubu bez prawa
udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa
wyborczego.
§13
Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne lub pełnoletnie osoby fizyczne, które zgłoszą
chęć pomocy materialnej i innej dla Klubu, podpiszą deklarację członka wspierającego oraz wpłacą
wpisowe, składkę jednorazową, miesięczną lub roczną.
§14
Członek wspierający będący osobą prawną działa w Klubie za pośrednictwem upoważnionego
przedstawiciela.
§15
Decyzję w sprawie przyjęcia członka zwyczajnego i wspierającego podejmuje Zarząd Klubu na
podstawie zgłoszonej deklaracji członkowskiej oraz po uiszczeniu wpisowego ustalonego przez
Zarząd Klubu
§16
Godność członka honorowego może być nadana osobie fizycznej lub prawnej, która wniosła
szczególnie zasługi dla działalności Klubu.
§17
Wniosek o nadanie godności członka honorowego sporządza Zarząd a nadaje Walne Zebranie.
§18
Członek zwyczajny Klubu ma prawo do:
1. Uczestniczenia w zebraniu Klubu oraz wybierać i być wybieranym do władz Klubu z tym,
że w składzie zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności
prawnych.
2. Poddawanie ocenie działalności Klubu oraz wysuwanie stosownych wniosków i postulatów
wobec władz Klubu.
3. Korzystanie ze wszystkich urządzeń i sprzętu sportowego będącego własnością Klubu oraz
z innych udogodnień jakie stwarza klub swoim członkom.
§19
Członkowie zwyczajni zobowiązani są:
1. Realizować cele statutowe Klubu.
2. Przestrzegać postanowień statutu Klubu jak również uchwał podjętych przez jego organy.
3. Systematycznie i terminowo opłacać składki członkowskie i wpisowe.
4. Chronić Klub jako wspólnego dobra wszystkich jego członków.
5. Reprezentować barw Klubu w zawodach i imprezach sportowych oraz nosić odznaki Klubu.
§20
Członkowie wspierający i honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych oprócz biernego
prawa wyborczego.

§21
Członkostwo klubu ustaje na skutek:
1. Śmierci.
2. Wystąpienia z klubu na piśmie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych.
3. Wykluczenia z Klubu decyzją Zarządu Klubu w przypadku:
a) działanie na szkodę Klubu,
b) nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i przepisów,
c) nie opłacania przez rok składek członkowskich.
4. Rozwiązania się Klubu.
Rozdział IV
Władze Klubu.
§22
Władzami Klubu są:
1. Walne zebranie.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§23
Kadencja władz Klubu trwa 4 lata.
§24
Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie, które zwoływane jest przez Zarząd Klubu w
trybie zwyczajnym raz do roku.
§25
Walne zebranie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach Klubu w szczególności:
1. Planów działalności Klubów.
2. Sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu.
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Wyboru Prezesa Klubu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
5. Nadawania lub pozbawiania godności członka honorowego Klubu.
6. Zmian w statucie.
7. Odwołań od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia bądź zawieszenia w prawach członka
Klubu.
8. Rozwiązanie Klubu.
§26
Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie. W drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków uchwały
Walnego Zebrania są prawomocne.
§27
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów o ile inne postanowienia statutu
nie stanowią inaczej.
§28
Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwoływane na wniosek Zarządu Klubu, Komisji
Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/3 ogółu członków Klubu.

§29
Zarząd Klubu jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym w ciągu 21 dni od
chwili otrzymania wniosku w tej sprawie od żądających zwołania zebrania. Przedmiotem jego
obrad mogą być tylko sprawy, dla których zostało zwołane.
§30
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia członków Zarządu Klubu na
co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
§31
W Walnym Zebraniu biorą udział:
1. Członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi z głosem stanowiącym.
2. Zaproszeni gości z głosem doradczym.
§32
Głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne.
§33
Wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od decyzji
Walnego Zebrania.
§34
1. Zarząd Klubu składa się z 5-7 osób w tym prezesa, wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.
Zarząd konstytuuje się w ciągu 7 dni od wyborów.
2. Klub na zewnątrz reprezentuje prezes Zarządu i wiceprezesi samodzielnie z uwzględnieniem
§52 Statutu.
§35
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
3. Kierowanie całokształtem Walnego Zebrania.
4. Sprawowanie zarządu majątkiem Klubu.
5. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Klubu w trakcie Kadencji.
6. Uchwalanie planów działania i planów finansowych Klubu.
7. Realizacja wytycznych organów nadrzędnych w zakresie sportu i rekreacji ruchowej.
8. Powoływanie i odwoływanie pełnomocników Zarządu, komisji roboczych oraz zatrudnianie
i zwalnianie pracowników Klubu.
9. Przyjmowanie członków Klubu, ustalanie wysokości opłat wpisowych, opłat
członkowskich jednorazowych, miesięcznych, rocznych dla członków wspierających.
10. Nagradzanie, wyróżnianie i karanie członków.
11. Kooptowanie do 1/3 liczby członków Zarządu, którzy ubyli w trakcie kadencji.
12. Podejmowanie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.
§36
Zarząd ma prawo powołać nowych członków w miejsce tych, którzy ubyli, nie więcej jednak niż
1/3 ogólnej liczby członków wybranych przez Walne Zebranie.

§37
W posiedzeniach Zarządu Klubu biorą udział jego członkowie z głosem stanowiącym, członkowie
Komisji Rewizyjnej i inne osoby zaproszone mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
§38
Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
liczby członków. W razie równej liczby głosów rozstrzygających jest głos przewodniczącego
posiedzenia.
§39
Posiedzenia Zarządu Klubu zwoływane są w miarę potrzebnie rzadziej niż raz na 2 miesiące a
posiedzenia i uchwały Zarządu są protokołowane.
§40
W celu statutowej realizacji działań Zarządu może powołać swoich pełnomocników i komisje
robocze, określając ich zakres kompetencji i uprawnień w regulaminie.
§41
Do realizacji zadań statutowych Zarząd Klubu może tworzyć sekcje sportowe w poszczególnych
dyscyplin sportu oraz w zakresie pozostałej działalności statutowej Klubu, które grupują członków
wg ich zainteresowania.
§42
Działalnością sekcji sportowych mogą kierować ich kierownictwo powołani przez Zarząd Klubu.
§43
Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków w tym przewodniczącego i Sekretarza.
§44
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Czuwania nad całokształtem działalności klubu, a w szczególności jego Zarządu.
2. Kontrolowanie działalności statutowej, finansowej i gospodarczej Klubu, co najmniej raz w
roku.
3. Badanie okresowych sprawozdań i bilansów.
4. Żądanie wyjaśnień i występowanie z ocenami, wnioskami i zleceniami wynikającymi z
kontroli.
5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu i występowanie z
wnioskami w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
§45
Komisja Rewizyjna może kooptować do 1/3 swojego składu członków w miejsce członków, którzy
ubyli w trakcie kadencji.

Rozdział V
Nagrody i kary.
§46
Członkowie Klubu za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w
działalności Klubu mogą być wyróżniani lub nagradzani przez Zarząd w formie:
1. Pochwały ustnej lub pisemnej.
2. Dyplomu uznania.
3. Nagrody pieniężnej lub rzeczowej z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.
§47
Za naganne uchybienie oraz nie przestrzeganie statutu, uchwał i regulaminów na członków Klubu
mogą być nakładane przez Zarząd Klubu następujące kary:
1. Upomnienie ustne.
2. Upomnienie pisemne.
3. Nagana na piśmie.
4. Nagana z ostrzeżeniem.
5. Zawieszenie w prawach członka.
6. Wykluczenie.
§48
Członkowie zawieszenie lub wykluczeni mają prawo odwołania się od decyzji Zarządu Klubu do
Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od chwili otrzymania pisemnej uchwały Zarządu.
Rozdział VI
Majątek Klubu.
§49
Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusz.
§50
Na fundusze Klubu składają się:
1. Składki członkowskie.
2. Dochody z działalności gospodarczej.
3. Darowizny, spadki i zapisy.
4. Dotacje i subwencje.
5. Inne wpłaty.
§51
Klub może zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić działalność gospodarczą w celu
uzyskania funduszy na zabezpieczenie działalności statutowej, jak też w tym celu może tworzyć lub
przystępować do spółek z innymi podmiotami gospodarczymi.
§52
Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Klubu wymagane jest łączne współdziałanie
dwóch członków Zarządu.

§53
Do aktu nabycia, pozbycia się lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwała
Zarządu Klubu.
§54
Zakres i zasady działalności finansowej Klubu regulują obowiązujące ogólne przepisy.
Rozdział VII
Zmiany statutu i rozwiązanie się Klubu.
§55
Zmiana statutu lub rozwiązanie się Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania
podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych do
głosowania.
§56
Uchwała o zmianie statutu wymaga zatwierdzenia przez władze rejestracyjna zgodnie z trybem
przewidzianym dla rejestracji stowarzyszeń.
§57
Uchwała o rozwiązanie Klubu winna wyznaczyć likwidatorów, określać sposób likwidacji i cele na
jakie przeznaczony zostanie majątek Klubu.

