
STATUT 
Klubu Wodnego „Wiking” 

 
Rozdział I 

Postanowienia Ogólne 
 
 

§ 1 
 

1.Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Wodny Wiking zwany dalej Klubem i  używa 
skrótu KW .Wiking. 

2.Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 
 

§ 2 
 

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar województwa pomorskiego a siedzibą 
władz miasto Gdańsk. 
 

§ 3 
 

Klub posiada osobowość prawną i działa zgodnie z prawem obowiązującym w 
Rzeczypospolitej Polskiej i niniejszym statutem. 
 

§ 4 
 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do 
prowadzenia spraw może zatrudniać pracowników. 
 

§ 5 
 

Stowarzyszenie może używać pieczęci, barw , sztandaru klubowego i odznak z 
zachowaniem obowiązujących przepisów. 
 

§ 6 
 

Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń kultury fizycznej. 
 

ROZDZIAŁ II 
Cele i środki działania 

 
§ 7 

 
Celem Klubu jest : 
1.Upowszechnianie  kultury fizycznej i  sportu  wśród swoich członków. 
2.Organizowanie i prowadzenie profilaktycznych programów sportowych dotyczących 

zapobiegania uzależnieniom od narkotyków, alkoholu itp. 
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§ 8 

 
1.Do osiągnięcia swych celów stowarzyszenie może organizować sekcje. 
2.Stowarzyszenie realizuje przyjęte cele poprzez: 
działalność szkoleniową i wychowawczą członków, 
gromadzenie środków umożliwiających prowadzenie działalności, 
organizowanie życia klubowego w ramach posiadanych środków, 
organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych, 
organizowanie  obozów, kursów i szkoleń, 
współpracę z innymi stowarzyszeniami  o podobnym profilu działania. 

3.Stowarzyszenie może wydawać  materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne 
oraz propagandowe. 

 
 

ROZDZIAŁ III 
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki 

 
§ 9 

 
Członkowie klubu dzielą się na: 
1.zwyczajnych, 
2.uczestników, 
3.wspierających, 
4.honorowych. 
 
 

§ 10 
 

Członkiem zwyczajnym Klubu zostać może pełnoletni obywatel Polski lub 
cudzoziemiec niezależnie od miejsca zamieszkania, mający pełną zdolność do 
czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych. 
 
 

§  11 
 

Członkiem uczestnikiem może zostać osoba niepełnoletnia za zgodą swych 
prawnych opiekunów. 
 
 

§ 12 
 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 
działalnością Klubu, która  zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub 
rzeczową. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.  
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§ 13 
 

Członek zwyczajny ma prawo: 
1.Reprezentować barwy klubowe na zawodach i imprezach sportowych oraz nosić 

znaczek klubowy. 
2.Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym oraz czynnym 

prawem wyborczym po 9 miesiącach członkostwa.   
3.Uczestniczyć w Walnych Zebraniach  Klubu z  biernym prawem wyborczym. 
4.Poddawać ocenie działalność Klubu, a także wnosić wnioski i postulaty wobec 

władz Klubu. 
5.Uprawiać kulturę fizyczną w Klubie. 
6.Korzystać z urządzeń i sprzętu klubowego  zgodnie z regulaminem  uchwalonym 

przez Zarząd. 
7.Uczestniczyć w kursach i szkoleniach organizowanych przez klub. 
 
 

§ 14 
 
Do obowiązków członków zwyczajnych należy: 
1.Brać czynny udział w pracach Klubu. 
2.Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu. 
3.Regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Zarząd. 

Zarząd, w uzasadnionych przypadkach ma prawo zwolnić danego członka z 
obowiązku opłacania składki członkowskiej lub  przesunąć termin zapłaty. 

4.Chronić własność  Klubu i przeciwstawiać się wszelkim przejawom marnotrawstwa. 
5.Godnie reprezentować barwy Klubu. 
 

§ 15    
 

1.Członkom uczestnikom przysługują wszelkie prawa i obowiązki członków 
zwyczajnych Klubu z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego 
prawa wyborczego na Walnych Zebraniach  Członków Klubu. 

2.Członek uczestnik po osiągnięciu pełnoletności automatycznie nabywa prawa 
członka zwyczajnego. 

 
§ 16     

 
Członkowie wspierający mają prawo: 
1.Korzystać z urządzeń klubowych w granicach obowiązujących regulaminów i 

uchwał Zarządu. 
2.Korzystać z ulg i ułatwień przyznanych przez Zarząd. 
3.Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu. 
 

§  17   
 

Do obowiązków członków wspierających należy: 
1.Udzielenie Klubowi pomocy w realizacji celów statutowych. 
2.Regularne opłacanie składek członkowskich i wywiązywanie się z innych 

zadeklarowanych świadczeń na rzecz klubu 
§ 18   
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Członkowie honorowi. 
 

1.Godność członka honorowego Klubu może być nadana osobie fizycznej, która 
szczególnie przyczyniła się do rozwoju Klubu. 

2.Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu. 
3.Członkowie honorowi posiadają wszelkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, 

z tym że mogą być zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich. 
 

§ 19   
 
1.Warunkiem przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, uczestników  lub 

wspierających  Klubu jest : 
         a. złożenie przez kandydata na członka pisemnej deklaracji , 

    b. podjęcie przez Zarząd uchwały o przyjęciu kandydata na członka Klubu. 
2.Zarząd ma prawo odmówić przyjęcia kandydata na członka, bez podania 

przyczyny. 
 

§ 20 
 

Zarząd może uchwalić regulamin szczegółowo ustalający zasady przyjmowania 
członków Klubu , w tym treść i tryb składania deklaracji członkowskich oraz 
wysokości składek członkowskich. 

 
 

§ 21 
 

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek: 
1.Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do klubu, zgłoszonej na piśmie 

Zarządowi. 
2.Zwolnienia udzielonego na podstawie przepisów ustalonych przez Polskie 

Związki Sportowe w sprawie zmiany barw klubowych przez zawodników, po 
uregulowaniu zobowiązań wobec Klubu. 

3.Nie płacenia składek członkowskich lub innych zobowiązań  przez okres 
dłuższy niż sześć miesięcy. 

4.Skreślenia z listy członków z powodu nie uczestniczenia w realizacji jego 
statutowych zadań  przez okres dłuższy niż  sześć miesięcy -decyzje 
podejmuje Zarząd w drodze uchwały . 

5.Wykluczenia członka za działania na szkodę Klubu oraz nieprzestrzeganie 
statutu i regulaminów, na podstawie uchwały Zarządu. 

6.Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego 
orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych. 

7.Pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę 
klubu , następującego w wyniku uchwały Walnego Zebrania 

8.Rozwiązania klubu lub sekcji. 
9.Śmierci członka. 
10. Wszelkie sporne sprawy  w klubie rozpatrywane  będą przez Władze i organy  

klubu. 
 

ROZDZIAŁ IV 
Nagrody i kary 
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§   22  

 
Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz aktywną pracę nad rozwojem 
Klubu członkowie Klubu mogą być wyróżnieni: 
1.Pochwałą ustną lub pisemną. 
2.Dyplomem lub odznaką. 
3.Nadaniem godności członka honorowego. 
 

§ 23    
 

Za działanie na szkodę Klubu, nieprzestrzeganie statutu, regulaminów, uchwał i 
decyzji władz Klubu, Zarząd może orzec następujące kary: 
1.Upomnienie. 
2.Ostrzeżenie pisemne. 
3.Naganę. 
4.Zawieszenie w prawach członka. 
5.Skreślenie z listy członków. 
6.Wykluczenie z Klubu. 
 

ROZDZIAŁ V 
Władze Klubu 

 
§ 24 

    
1.Władzami Klubu są: 

a)Walne Zebranie. 
b)Zarząd Klubu. 
c)Komisja Rewizyjna. 

2.Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od 
uchwały Walnego Zebrania. 

3.Kadencja władz trwa dwa lata. 
4.Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie za wyjątkiem urzędującego 

członka Zarządu. 
5.Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz klubu 

zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest 
obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie 
równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego zebrania. 

6.Uchwały władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym. 
7.Członek władz klubu pochodzący z wyboru może być zawieszony w czynnościach 

lub odwołany ze składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa 
niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie wyborców. 

8.Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu lub Komisji 
Rewizyjnej podejmuje właściwa władza większością 2/3 głosów przy obecności co 
najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku 

 
 zawieszenia w czynnościach Zarząd lub Komisja Rewizyjna określa czas na który 
ich członek został zawieszony. 
9.Mandat członka władz klubu wygasa przed upływem kadencji w razie: 

a)rezygnacji z mandatu, 
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b)uchwały Zarządu Klubu, 
c)utraty praw obywatelskich. 

10.W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 
przysługuje tym władzom prawo uzupełniania swego składu spośród 
wyróżniających się społeczną aktywnością członków klubu, z tym, że ich liczba 
nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących wyboru. 

 
 

§ 25   
Walne Zebranie 

 
 

1.Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. 
2.Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
3.Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu. Zarząd 

zawiadamia członków o terminie i miejscu obrad nie później niż 14 dni przed datą 
Zebrania. 

4.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest na skutek: 
a)uchwały poprzedniego zebrania, 
b)uchwały Zarządu, 
c)żądania Komisji Rewizyjnej, 
d)żądania pisemnego co najmniej 1/3 członków Klubu uprawnionych do 

głosowania . 
5.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w terminie  do 45   dni od daty 

zgłoszenia uchwały, żądania lub wniosku i obraduje nad sprawami dla których 
zostało zwołane. 

6.Walne zebranie jest prawomocne w przypadku obecności w pierwszym terminie co 
najmniej ½ liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie podanym w 
zawiadomieniu bez względu na ilość uprawnionych. 

7.W Walnym Zebraniu udział biorą członkowie Klubu.   
8.W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym : 

a) przedstawiciele członków wspierających, 
      b) osoby zaproszone przez Zarząd. 
9.Obrady Walnego Zebrania odbywają się na podstawie regulaminu i porządku obrad 

opartych o niniejszy Statut i zatwierdzonych przez Walne Zebranie. 
10. Kandydaci do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej muszą wyrazić zgodę na 

kandydowanie. W przypadku nieobecności kandydata na Walnym Zebraniu, 
wymagane jest złożenie przez niego pisemnej zgody na kandydowanie. 

11. O terminie i miejscu  zwołania Walnego Zebrania  Zarząd zawiadamia  członków  
zwyczajnych ,wspierających i uczestników poprzez wywieszenie informacji na 14 
dni  przed terminem zebrania na  tablicy  ogłoszeń w klubie,  natomiast pisemnie 
powiadomienie o terminie Zebrania otrzymują członkowie honorowi.  

 
 
 
 

§   26   
 
Do  Kompetencji Walnego Zebrania należy: 
1.Wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej 
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2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz 
dokonanie oceny całokształtu działalności Klubu. 

3.Udzielanie lub odmówienie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na 
wniosek Komisji Rewizyjnej. 

4.Uchwalanie planu działania Klubu i zaleceń dla Zarządu. 
5.Uchwalanie zmian w Statucie. 
6.Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu. 
7.Nadawanie godności członka Honorowego. 
8.Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd , Komisję 

Rewizyjną lub członków Klubu. 
 
 

§ 27    
Zarząd Klubu 

 
1.Zarząd składa się z 1-7 członków wybranych przez Walne Zebranie.  
2.O liczbie członków Zarządu decyduje Walne Zebranie. Członkowie Zarządu 

dokonują podziału funkcji i zadań. 
a.  Zarząd może wybrać spośród siebie Prezydium Zarządu, które działa zgodnie 
z regulaminem uchwalonym przez Zarząd. 

3.Czlonkowie Zarządu wybierani są w kolejności otrzymanych głosów. 
4.Posiedzenia Zarządu Klubu zwołuje Prezes lub może być zwołane na pisemny 

wniosek 1/3 członków Zarządu. 
4.Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące i są 

protokołowane 
 

§ 28 
Kompetencje Zarządu 

 
1.Zarząd Kieruje bieżącą działalnością klubu w okresie między Walnymi Zebraniami i  

odpowiada za swą pracę przed Walnym Zebraniem. 
2.Do kompetencji Zarządu klubu należy: 

a)reprezentowanie klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
b)wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 
c)ustalanie regulaminów i przepisów wewnętrznych, dotyczących działalności 

Klubu i Zarządu Klubu, oraz zasad korzystania z urządzeń i sprzętu 
klubowego, 

d)Zarząd ma prawo wydawać  regulaminy  i zarządzenia dostosowujące klub do 
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  , 

e)uchwalanie budżetów i przyjmowanie bilansów oraz zarządzanie majątkiem i 
funduszami klubu, 

f)składanie sprawozdań z działalności przed Walnym Zebraniem, 
g)powoływanie komisji problemowych oraz organów doradczych klubu, 
h)powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych które mogą powoływać swoje 

Zarządy działające w oparciu o regulamin zatwierdzony przez zarząd Klubu, 
i)zwoływanie Walnych Zebrań, 
j)podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub nie przyjęcia  kandydatów w 

poczet członków Klubu , 
k)nagradzanie i wymierzanie kar dyscyplinarnych przewidzianych statutem, 
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l)uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz 
Klubu, 

m)zatrudnianie pracowników, 
n)rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami , powstałych w związku z ich 

działalnością w Klubie, 
o)w wyjątkowych  wypadkach Zarząd może wyrazić zgodę na zawieszenie 

członkostwa na wniosek zainteresowanego, 
p)podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości. 

5.Zarząd  powiadamia  swoich członków o podjętych uchwałach poprzez 
wywieszenie  informacji na tablicy ogłoszeń w klubie. 

6.Zarząd może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad 
zgłoszonym wnioskiem  podczas zebrania Zarządu. 

 
 

§ 29  
Prezydium Zarządu Klubu 

 
1.Prezydium składa się z Prezesa i 2-4 członków Zarządu. 
2.W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezydium posiada jego uprawnienia i 

wypełnia swe zadania zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd. 
3.Decyzje podjęte przez  Prezydium wymagają aprobaty Zarządu Klubu na 

najbliższym jego posiedzeniu. 
 
 

§  30   
Komisja Rewizyjna 

 
1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu. 
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. 
3.Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są w kolejności otrzymanych głosów. 
4.Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 
5.Członkowie Komisji nie mogą wchodzić w skład innych władz Klubu lub związywać 

się z klubem umową o prace. 
6.Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu z głosem 

doradczym. 
7.Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej dwie kontrole w roku sporządzając z 

nich protokół. 
8. Do kompetencji  Komisji Rewizyjnej należy : 
a)przeprowadzenie kontroli statutowej i finansowej działalności klubu, 
b)występowanie do Zarządu Klubu Wiking z wnioskami wynikającymi z ustaleń 

kontroli i żądanie wyjaśnień, 
c)w przypadkach stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz 

sposobów ich  usunięcia, 
d)składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz 

stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium  
ustępującemu Zarządowi, 

e)występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, 
względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach 
stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami klubu, 
działań Zarządu lub jego Prezydium, 
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4.Komisja Rewizyjna działa na podstawie  uchwalonego  przez siebie regulaminu. 
 

ROZDZIAŁ VI 
Majątek i fundusze stowarzyszenia 

 
§ 31     

 
1.Do występowania w imieniu klubu jako osoby prawnej upoważniony jest Zarząd a 
w jego imieniu Prezes lub inny upoważniony członek Zarządu. 
2.Zobowiązania majątkowe i finansowe podpisuje Prezes lub inne upoważnione   
przez Zarząd osoby. 
3.Dokumenty finansowe klubu podpisują upoważnione przez Zarząd osoby. 
4.Klub prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5.Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 
6.Na majątek Klubu składają się nieruchomości ,ruchomości i fundusze. 
7.Majątek Klubu powstaje z: 
a)wpisowych i składek członkowskich, 
b)Innych wpływów z działalności statutowej, 
c)dotacji i subwencji, 
d)darowizn spadków i zapisów. 
 
 

ROZDZIAŁ VII 
Zmiany statutu i rozwiązanie się klubu 

 
§32      

 
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Klubu podejmuje Walne 
Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków   
uprawnionych do głosowania. 

 
 

§ 33 
 

Wniosek o rozwiązanie się Klubu nie może być wnioskiem nagłym , lecz musi 
wpłynąć do Zarządu klubu co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania. 

 
§ 34 

 
Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa sposób i cel na jaki przeznaczony zostanie 
majątek Klubu   

§ 35 
 
 

Zmiany w statucie uchwalono na  Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków Klubu 
Wodnego" Wiking" w dniu  1.02.2004 r.  
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