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Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne 

Art. 1 

 

1. Klub Turystów Wodnych , zwany dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną. 

2. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

3. Stowarzyszenie ma prawo używać sztandar i odznakę organizacyjną zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami. 

Art. 2 

 

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą  Chełmno. 

 

Art. 3 

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 

Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

 

Art. 4 

 

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w oparciu o Prawo o Stowarzyszeniach i Statut oraz ustawę o 

Kulturze Fizycznej.  

Rozdział II 

 

Cele i środki działania stowarzyszenia. 

Art. 5 

 

Celem stowarzyszenia jest: 

1. Skupianie miłośników turystyki kwalifikowanej, stwarzanie warunków ułatwiających im realizację 

w/w turystyki w kraju i za granicą. 

2. Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia wobec władz i społeczeństwa. 

3. Rozwijanie kultury, kultury fizycznej oraz rekreacji poprzez turystykę i krajoznawstwo. 

4. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. 

5. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami. 

 

Art. 6 

 

Powyższe cele są realizowane poprzez: 

1. Organizowanie imprez turystycznych i sportowo – rekreacyjnych. 

2. Krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych. 

3. Szerzenie kultury turystycznej i zdrowych walorów wędrownictwa. 

4. Szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirującej na rzecz ochrony środowiska. 

5. Aktywne uczestnictwo w ochronie dóbr kultury. 

6. Współpracę z lokalną jednostką wojskową w zakresie organizacji rekreacji dla kadry zawodowej, 

rodzin żołnierzy, pracowników i emerytów wojska. 

 

Art. 7 

 

Stowarzyszenie współdziała z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi związanymi  ze sportem, 

turystyką i obronnością. 

 Stowarzyszenie może być członkiem związków i stowarzyszeń związanych ze sportem, turystyką   

i obronnością.  O przystąpieniu do nich decyduje Zarząd Stowarzyszenia. 
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Rozdział III  

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

 

Art. 8 

 

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na: 

 

1. Członków zwyczajnych. 

2. Członków wspierających. 

3. Członków honorowych. 

 

Art. 9 

 

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna o ile: 

1. Złoży pisemną deklarację do Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Uiści wpisowe. 

3. Zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia. 

 

Członkiem zwyczajnym może być także osoba niepełnoletnia o ile przedstawi pisemną zgodę rodziców 

(opiekunów prawnych). 

 

Art. 10 

 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna (instytucja, przedsiębiorstwo), które popiera 

działalność stowarzyszenia i zadeklaruje opłacanie składki w ustalonej wysokości. 

 

Art. 11 

 

Osobom fizycznym, członkom stowarzyszenia szczególnie zasłużonym dla stowarzyszenia i rozwoju 

turystyki może być nadana godność Członka Honorowego Stowarzyszenia. 

Godność tą nadaje Walne Zebranie Członków. 

 

Art. 12 

 

Członek zwyczajny ma prawo: 

 

1. Uczestniczyć w zebraniach z prawem do zabierania głosu i głosowania. 

2. Posiada czynne i bierne prawo wyboru do władz i komisji (z wyjątkiem osób niepełnoletnich). 

3. Korzystanie z urządzeń, sprzętu turystycznego i sportowego na warunkach określonych przez władze 

stowarzyszenia. 

4. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności stowarzyszenia. 

 

Art. 13 

 

Warunkiem biernego prawa wyborczego do  Zarządu jest ukończenie 18 lat. 

 

Art. 14 

 

Członek wspierający i honorowy ma te same prawa i obowiązki co członek zwyczajny z wyjątkiem 

czynnego i biernego prawa wyborczego. 
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Art. 15 

 

Członkowie stowarzyszenia zobowiązani są: 

1. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia. 

2. Aktywnie uczestniczyć w działalności stowarzyszenia. 

3. Reprezentować godnie imię turysty. 

4. Regularnie opłacać składkę członkowską. 

5. Chronić własność stowarzyszenia. 

6. Realizować zadania stowarzyszenia. 

 

Art. 16 

 

Utrata członkostwa zwyczajnego i wspierającego następuje w przypadku: 

1. Śmierci. 

2. Dobrowolnego wystąpienia. 

3. Skreślenia z listy członków na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich za dłuższy okres 

niż 12 miesięcy. 

4. Wykluczenie Uchwałą Zarządu za działanie na szkodę klubu lub nieprzestrzeganie statutu. 

5. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania 

Członków. 

Art. 17 

 

Członkowie klubu oraz inne osoby fizyczne i prawne za wzorowe wykonywanie obowiązków i aktywny 

udział w działalności turystycznej i klubowej mogą być wyróżnione: pochwałą, dyplomem, odznakami 

honorowymi, nagrodą rzeczową lub pieniężną. 

 

Art. 18  

 

Za uchybienia lub nieprzestrzeganie statutu, regulaminu i uchwał władz klubu mogą być nakładane  

na członków następujące kary: upomnienie ustne lub pisemne, ostrzeżenie, nagana, zawieszenie w prawach 

członkowskich i wykluczenie. 

Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkowi klubu wszczyna Zarząd Klubu. 

 

Rozdział IV  

Struktura organizacyjna. 

Art. 19 

Władzami stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków. 

2. Zarząd. 

3. Komisja Rewizyjna. 

 

Art. 20 

 

1. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu 

tajnym, bezwzględną większością głosów. 

Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 

2. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. 

 

Art. 21 

W przypadku wystąpienia braków we władzach stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład tych władz może 

być uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, w kolejności uzyskanych głosów. 

Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć 1/3 członków. 
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Walne Zebranie Członków 

 

Art. 22 

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

a)  z głosowaniem stanowiącym – członkowie zwyczajni. 

b)  z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście. 

3. O miejscu, terminie i porządku obrad zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed 

terminem Walnego Zebrania Członków. 

4. Uchwała Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

członków. 

 

Art. 23 

 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze raz na 

cztery lata. 

3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: 

przewodniczący, zastępca, sekretarz, członek. 

    4.  Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania  

         i powołanych na nim komisji. 

    5.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

         a)  z własnej inicjatywy. 

         b)  na żądanie Komisji Rewizyjnej. 

         c)  na umotywowane żądanie co najmniej 20 członków. 

 

Art. 24 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

 

1. Określenie głównych kierunków działania stowarzyszenia. 

2. Uchwalanie statutu i jego zmian. 

3. Uchwalanie regulaminów władz stowarzyszenia. 

4. Uchwalanie budżetu. 

5. Wybór i odwoływanie członków władz stowarzyszenia. 

6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz stowarzyszenia. 

7. Ustalanie wysokości składek, świadczeń. 

8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków stowarzyszenia i jego władze. 

9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku. 

 

 

 

Zarząd 

 

Art. 25 

 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania 

Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem 

Członków. 

2. Zarząd składa się 4 – 6 osób, w tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 6 razy do roku. 
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Art. 26 

 

Do zakresu działania Zarządu należy: 

1. Realizacja celów stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków. 

2. Określanie szczegółowych kierunków działania. 

3. Ustalenie budżetu i preliminarzy. 

4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia. 

5. Zwołanie Walnego Zebrania Członków. 

6. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich. 

7. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej. 

8. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

9. Zobowiązania finansowe, skarbowe,  czeki, weksle, umowy w sprawie dotacji  podpisują: prezes lub 

wiceprezes klubu i skarbnik. 

Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa, 

oraz sekretarza lub członka zarządu. 

 

Art. 27 

 

Komisja Rewizyjna jest społecznym organem kontroli działalności stowarzyszenia. 

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz dwóch członków wybieranych przez Walne 

Zebranie Członków na okres czterech lat. 

 

Art. 28  

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Kontrola finansowo – gospodarcza. 

2. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu o gospodarce finansowej stowarzyszenia i stawianie 

wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

3. Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 

4. Branie udziału w posiedzeniach Zarządu i Prezydium z głosem doradczym. 

 

Rozdział V 

 

Art. 29 

 

Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

 

Art. 30 

1. Źródłami powstania majątku stowarzyszenia są: 

a) opłaty wpisowe i składki członkowskie. 

b) dotacje. 

c) darowizny, zapisy, spadki. 

d) wpływy z działalności statutowej. 

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca 1 kwartału każdego roku. 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem przeznaczenia 

uzyskiwanych dochodów na działalność statutową.  

 

Art.31. 

 

Oświadczenie woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia składają prezes 

i skarbnik. 
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Rozdział VI 

 

Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia. 

Art. 32 

 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia przez 

Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów 2/3 przy obecności co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie stowarzyszenia mogą być przedmiotem 

Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego 

Zebrania. 

Do zawiadamiania członków należy załączyć projekt stosowanych uchwał. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia 

likwidacji oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia. 

 

Rozdział VII 

 

Art.  33 

 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu 

Rejestrowego. 

ZA ZGODNOŚĆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


