
Statut Stowarzyszenia pod nazwą
„Stowarzyszenie Klub Wodny KON-TIKI w Pińczowie”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie Klub Wodny „KON-TIKI” w Pińczowie, zwane dalej 
„Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym stowarzyszeniem osób zainteresowanych 
uczestnictwem w działalności i uprawianiu sportów wodnych, zarówno w formie 
rekreacyjnej jak i wyczynowej.
§ 2
Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, Ustawą Prawo o stowarzyszeniach 
oraz niniejszym statutem.

§ 3
Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 4
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto 
Pińczów.

§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o 
podobnym profilu zainteresowania oraz podobnych celach działania.

§ 6
Stowarzyszenie jest organizacją samorządną, opierającą się na społecznej pracy osób w niej 
stowarzyszonych. Do realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać 
pracowników oraz prowadzić działalność gospodarczą.

§ 7
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, godła, proporca oraz innych znaków organizacyjnych 
oraz wydawać komunikat zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 8
Celem działania Stowarzyszenia jest:
a) propagowanie wszelkich form wypoczynku, sportu i turystyki, związanych z 
uprawianiem sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
b) integrowanie środowiska zainteresowanego sportami wodnymi,
c) popieranie i promocja wszelkich form działalności wodnej,
d) organizacja działalności sportowej,
e) prowadzenie edukacji wodniackiej,
f) współpraca z organizacjami o zbliżonych celach i zainteresowaniach, oraz innymi 
organizacjami propagującymi sport i turystykę,
g) propagowanie etyki i etykiety wodniackiej,
h) propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
i) propagowanie działań na rzecz walki z alkoholizmem i narkomanią



§ 9
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
a) tworzenie warunków do rozszerzania zainteresowań sportami wodnymi i zaspokajania potrzeb w 
tej dziedzinie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci, młodzież oraz osoby niepełnosprawne,
b) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
c) współpracę z instytucjami, organizacjami oraz osobami fizycznymi działającymi w zakresie 
objętym celami Stowarzyszenia,
d) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej i szkoleniowej,
e) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej,
f) prowadzenie działalności gospodarczej z której wpływy będą przekazywane w całości na cele 
statutowe Stowarzyszenia,

§ 10
Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:
a) 77.21.Z -Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
b) 30.12.Z -Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych.
c) 32.30.Z -Produkcja sprzętu sportowego.
d) 33.15.Z -Naprawa i konserwacja statków i łodzi.
e) 47.91.Z -Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 
internet.
f) 55.30.Z -Pola kempingowe i pola namiotowe.
g) 50.30.Z -Transport wodny śródlądowy pasażerski.
h) 85.51.Z -Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 
rekreacyjnych.
i) 93.12.Z -Działalność klubów sportowych.
j) 79.12.Z -Działalność organizatorów turystyki.
k) 85.53.Z -Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu.
l) 93.29.Z -Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Rozdział III
Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 11
Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi.
Członkowie zwyczajni

§ 12
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności 
prawnych i przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Osoba niepełnoletnia może być członkiem zwyczajnym tylko za pisemną zgodą rodziców lub 
opiekunów prawnych.
3. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia z czynnym i biernym prawem 
wyborczym. Członkom poniżej 16 roku życia czynne i bierne prawo wyborcze nie przysługuje.



b) korzystania z urządzeń i sprzętu Stowarzyszenia na warunkach określonych przez uchwały 
Zarządu i regulaminy.
c) udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
d) używania odznak, godła i barw Stowarzyszenia.
e) zgłaszania wniosków i postulatów do Zarządu.
f) korzystania z ulg i świadczeń przysługujących lub uzyskanych przez Stowarzyszenie na 
warunkach określonych przez władze.

4. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) przestrzegać postanowień statutu, uchwał i regulaminów Stowarzyszenia,
b) brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia,
c) terminowo opłacać składki oraz inne zobowiązania wobec Stowarzyszenia,
d) przestrzegać dyscypliny, etyki i etykiety wodniackiej,
e) godnie reprezentować Stowarzyszenie oraz dbać o jego dobre imię,
f) chronić własność Stowarzyszenia.

5. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
a) rozwiązania Stowarzyszenia,
b) zdeklarowanego na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia po uregulowaniu rozliczeń 
finansowych i rzeczowych ze Stowarzyszeniem,
c) działania na szkodę Stowarzyszenia,
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu rażącego naruszania postanowień statutu i 
regulaminów.

6. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego 
Zgromadzenia Członków w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.

Członkowie wspierający

§ 13
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna wspierająca materialnie lub 
rzeczowo działalność Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający przyjmowany jest do Stowarzyszenia na zasadach określonych w § 12, pkt. 
1,2,
3. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji zgłoszonej do zarządu,
b) skreślenia uchwałą zarządu Stowarzyszenia z powodu niewywiązywania się ze zobowiązań 
określonych w § 13 pkt.1.

4. Członek wspierający ma prawo:
a) udziału w Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia z głosem 
doradczym,
b) używania odznak, godła i barw Stowarzyszenia.
c) zgłaszania wniosków i postulatów do Zarządu.
Członek honorowy
§ 14
1. Członkiem honorowym może zostać każda osoba, która wniosła szczególne 
zasługi w działalność Stowarzyszenia lub działalność wodniacką.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek 
zarządu Stowarzyszenia lub grupy co najmniej 15 członków Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.
4. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zgromadzenie Członków na 



wniosek zarządu Stowarzyszenia lub grupy co najmniej 15 członków 
Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna
§ 16
1. Kadencja władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w 
zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Obrady władz wszystkich szczebli są prawomocne do podejmowania uchwał przy obecności co 
najmniej połowy uprawnionych członków. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków w drugim 
terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
3. Uchwały władz są podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów 
zarządzane jest ponowne głosowanie.

Walne Zgromadzenia Członków

§ 17
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenia Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków zbiera się dwa razy w roku (I i IV kwartał) jako 
sprawozdawcze i raz na cztery lata jako sprawozdawczo wyborcze.
3. Ponadto Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane:
a) na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków,
b) na wniosek Zarządu,
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d) na wniosek co najmniej 20 % członków Stowarzyszenia.
4. W Walnym Zgromadzeniu Członków udział biorą z głosem stanowiącym � 
członkowie zwyczajni i honorowi, oraz z głosem doradczym członkowie wspierający 
i zaproszeni goście.
5. Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków o terminie, miejscu i porządku 
obrad co najmniej 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia Członków.
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
b) ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz,
c) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz 
udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
d) wybór władz Stowarzyszenia,
e) rozpatrywanie i uchwalanie wniosków przedstawionych przez władze 
Stowarzyszenia lub jego członków,
f) ustalanie ostatecznej interpretacji zapisów statutowych i regulaminów,
g) ustalanie wpisowego i składek członkowskich,



h) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
i) uchylanie uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
j) podejmowanie uchwał o zmianie w statucie lub rozwiązanie Stowarzyszenia,
k) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji i 
stowarzyszeń,
l) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia Członków,
m) uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia
n) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
Zarząd 
§ 18
Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższa władzą wykonawczą działającą pomiędzy 
Walnymi Zgromadzeniami Członków.
§ 19
Zarząd składa się z prezesa Stowarzyszenia oraz 2- 4 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie 
Członków.

§ 20
Prezes Zarządu Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków i kieruje 
pracą Zarządu, a w okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu podejmuje decyzje stosowne do 
przysługujących mu uprawnień.

§ 21
Zarząd na wniosek prezesa dokonuje wyboru ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

§ 22
Zarząd Stowarzyszenia konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu zwołanym nie później, niż 
w 7 dni po wyborze.

§ 23
Prezes i członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie.

§ 24
Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. kierowanie działalnością oraz rozporządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
2. prowadzenie spraw finansowych, gospodarczych i organizacyjnych Stowarzyszenia,
3. realizacja uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia Członków,
4. zakup i zbyt składników majątkowych,
5. ustalanie regulaminów wewnętrznych,
6. ustanawianie opłat za świadczenia Stowarzyszenia,
7. przyjmowanie i skreślanie członków,
8. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań z działalności,
9. występowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie członkostwa honorowego 
Stowarzyszenia,
10. do reprezentowania i składania wszelkich oświadczeń woli przed wszystkimi 
sądami, urzędami, instytucjami i osobami trzecimi fizycznymi i prawnymi jakie 
okażą się niezbędne uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.
11. każdy członek Zarządu może samodzielnie zaciągać zobowiązania, dysponować 
majątkiem Stowarzyszenia w tym środkami pieniężnymi do kwoty 7000 zł. Powyżej 
kwoty 7000 zł uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.



Komisja Rewizyjna
§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, lub wyznaczony przez niego członek 
komisji, może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
6. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej 
działalności Stowarzyszenia.
7. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie 
ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawie 
absolutorium dla Zarządu.
8. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami 
wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia 
nieprawidłowości.

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 26
1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) wpisowego i składek członkowskich,
b) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
c) darowizn, spadków, zapisów i dotacji,
d) wpływów z działalności statutowej.
e) realizacji zadań publicznych lub innych zleconych przez jednostki samorządów 
publicznych
f) prowadzonej działalności gospodarczej
3. Majątek Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych.
4. Majątek Stowarzyszenia stanowi wspólną własność majątkową jego członków. 
Utrata członkostwa nie uprawnia do roszczeń majątkowych. 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 27
Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zgromadzenie Członków 
większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Walnego 
Zgromadzenia.

§ 28
1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje w przypadku podjęcia uchwały przez 



walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 
połowy członków Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała o rozwiązanie Stowarzyszenia musi określać przeznaczenie majątku 
Stowarzyszenia.
3. Po zakończeniu likwidacji Stowarzyszenia likwidator występuje do organu 
rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru.


