STATUT
LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA KAJAKOWEGO FALA
W LUBLINIE
ROZDZIAŁ I.
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę : LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE „FALA”
zwane dalej „Towarzystwem”.
§2.
Terenem działania Towarzystwa jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą
miasto LUBLIN.

1.
2.
3.

§3.
Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.
Towarzystwo posiada osobowość prawną.
Towarzystwo jako klub sportowy, działający w formie stowarzyszenia, którego
statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, podlega wpisowi do
ewidencji określonej w art. 4 ust. 4 ustawy o sporcie.

§4.
Towarzystwo działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach
oraz niniejszym Statutem.

1.

2.

§5.
Towarzystwo posiada swój symbol, w którym podstawowymi elementami są:
okrąg, stylizowane sylwetki kajakarzy, na zewnątrz okręgu znajduje się napis
”Lubelskie Towarzystwo Kajakowe, w środku pod sylwetkami kajakarzy napis
„FALA”, wszystkie elementy są koloru czarnego oraz używa pieczęci z
zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
Nazwa Towarzystwa jest zastrzeżona.

§6.
Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków.
Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.
§7.
Towarzystwo może być członkiem polskiego związku sportowego, uczestnicząc we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez ten związek.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§8.
Celem Towarzystwa jest upowszechnianie, popularyzacja i rozwój kultury fizycznej ze
szczególnym uwzględnieniem sportu kajakowego na terenie województwa i miasta
Lublina.

§9.
Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1.
Organizację i prowadzenie ćwiczeń fizycznych i zajęć szkoleniowych w zakresie
sportu i rekreacji.
2.
Prowadzenie stałej i nieodpłatnej działalności szkoleniowej, wychowawczej
i propagandowej z dziećmi i młodzieżą miasta Lublina.
3.
Umożliwienie członkom Towarzystwa korzystania z obiektów i sprzętu
sportowego.
4.
Organizację zawodów sportowych i imprez turystyczno-rekreacyjnych.
5.
Budowę i modernizację własnych obiektów sportowych oraz wynajem innych
obiektów sportowych.
6.
Realizację procesu szkoleniowego sportowego w tym treningów, zgrupowań,
kursów i szkoleń zawodników, trenerów i działaczy.
7.
Zapewnianie w miarę możliwości odpowiednich warunków do uprawiania sportu
i rekreacji ruchowej w postaci bazy sportowej, kadry szkoleniowej, sprzętu
i urządzeń sportowych oraz materiałów szkoleniowych.
8.
Wydawanie materiałów szkoleniowych i informacyjno-propagandowych.
9.
Współpracę z innymi organizacjami, stowarzyszeniami oraz instytucjami.
10. Organizowanie i prowadzenie różnych form zajęć sportowych, rekreacyjnych i
rehabilitacyjnych zmierzających do poprawy sprawności fizycznej i psychicznej
osób niepełnosprawnych.
ROZDZIAŁ III.
CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.
§ 10.
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. Zwyczajnych.
2. Wspierających.
3. Honorowych.
§ 11.
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, która:
1. Ukończyła 16 lat ( do lat 18 za zgodą przedstawicieli ustawowych ).
2. Wniosła pisemną deklarację przystąpienia do Towarzystwa.
3. Zostanie przyjęta przez zarząd Towarzystwa.
§ 12.
Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do
Towarzystwa 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 lub innej dla Towarzystwa, podpiszą deklarację
członka wspierającego oraz wpłacą wpisowe, składkę jednorazową, miesięczną lub
roczną.
§ 14.
Członek wspierający będący osobą prawną działa w Towarzystwie za pośrednictwem
upoważnionego przedstawiciela.
§ 15.
Decyzję w sprawie przyjęcia na członka zwyczajnego i wspierającego podejmuje
zarząd Towarzystwa na podstawie deklaracji członkowskiej oraz po uiszczeniu
wpisowego ustalonego przez zarząd Towarzystwa.

§ 16.
Godność Członka Honorowego może być nadana osobie fizycznej lub prawnej, która
wniosła szczególne zasługi dla rozwoju Towarzystwa.
Członkami Honorowymi Towarzystwa są:
1. Prezes Honorowy.
2. Członek Honorowy.
§ 17.
Wniosek o nadanie godności Członka Honorowego sporządza zarząd Towarzystwa a
nadaje Walne Zebranie.
§ 18.
Członkowie zwyczajni zobowiązani są:
1.
Realizować cele statutowe Towarzystwa.
2.
Przestrzegać postanowień statutu Towarzystwa jak również uchwał podjętych
przez jego organy.
3.
Systematycznie i terminowo opłacać składki członkowskie oraz wpisowe.
4.
Chronić własność Towarzystwa jako wspólnego dobra wszystkich jego członków.
§ 19.
Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:
1.
Wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa z tym, że w składzie zarządu
większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
2.
Udziału we wszystkich formach działalności Towarzystwa.
3.
Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Towarzystwa.
4.
Korzystać z lokali i urządzeń na ustalonych przez zarząd zasadach.
5.
Posiadać legitymację Towarzystwa i nosić jego odznaki.
6.
Korzystać z innych uprawnień wynikających z przynależności do Towarzystwa,
7.
korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu sportowego będącego własnością
Towarzystwa oraz innych udogodnień jakie stwarza Towarzystwo swoim
członkom.
8.
Reprezentowania barw Towarzystwa w zawodach i imprezach sportowych.
§ 20.
Członkowie wspierający i honorowi mają prawa członków zwyczajnych oprócz biernego
i czynnego prawa wyborczego.
§ 21.
Członkowstwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
1.
Śmierci.
2.
Wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu
zobowiązań finansowych.
3.
Wykluczenia z Towarzystwa decyzją Zarządu w przypadku:
a/ Działania na szkodę Towarzystwa.
b/ Nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i przepisów.
c/ Nie opłacania przez 6 miesięcy składek członkowskich.
d/ Rozwiązania Towarzystwa.

§21 a
Osoba fizyczna lub osoba prawna będąca członkiem klubu sportowego będącego
członkiem polskiego związku sportowego nie może być członkiem innego klubu
sportowego uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym w tym samym sporcie.

ROZDZIAŁ IV.
WŁADZE TOWARZYSTWA
§ 22.
Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zebranie.
2. Komisja Rewizyjna.
3. Zarząd.
§ 23.
Kadencja Towarzystwa trwa 4 lata.
§ 24.
Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie, które zwołuje zarząd w trybie
zwyczajnym raz do roku.
§ 25.
Walne Zebranie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach Towarzystwa,
w szczególności:
1.
Planów działalności Towarzystwa.
2.
Sprawozdań z działalności ustępujących władz.
3.
Udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej.
4.
Wyboru prezesa Towarzystwa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5.
Nadawania lub pozbawiania godności członka honorowego Towarzystwa.
6.
Zmian w statucie.
7.
Podejmowania decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
powyżej 15.000 zł.
8.
Odwołań od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia bądź zawieszenia w
prawach członka Towarzystwa.
9.
Rozwiązania Towarzystwa.
§ 26.
Walne Zebranie Towarzystwa jest prawomocne jeśli w pierwszym terminie uczestniczy
w nim co najmniej połowa plus jeden uprawnionych osób. W drugim terminie jest
prawomocne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych osób.
§ 27.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, o ile inne
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§ 28.
Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek Zarządu Towarzystwa,
Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 ogółu członków Towarzystwa.
§ 29.
Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie w trybie
nadzwyczajnym w ciągu 30 dni od chwili otrzymania wniosku w tej sprawie od
żądających zwołania zebrania.
Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być tylko sprawy, dla
których zostało zwołane.
§ 30.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia członków Zarząd
Towarzystwa na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§ 31.
W Walnym Zebraniu biorą udział:
1. Członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym.
2. Członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście z głosem doradczym.
§ 32.
Głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne.
§ 33.
Wybór władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności
od decyzji Walnego Zebrania.
§ 34.
Zarząd Towarzystwa składa się z 5-7 osób w tym prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
Zarząd konstytuuje się w ciągu 7 dni po wyborach.
§ 35.
Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:
1.
Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
2.
Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
3.
Kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa.
4.
Sprawowanie zarządu majątkiem Towarzystwa.
5.
Uchwalanie planów działania i planów finansowych Towarzystwa.
6.
Realizacja wniosków władz sportowych i samorządowych w zakresie rozwoju
sportu i rekreacji ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych.
7.
Powoływanie i odwoływanie pełnomocników, komisji roboczych oraz zatrudnianie
i zwalnianie pracowników.
8.
Przyjmowanie członków Towarzystwa, ustalanie wysokości opłat wpisowego,
opłat członkowskich jednorazowych, miesięcznych, rocznych dla członków
zwyczajnych i wspierających.
9.
Nagradzanie, wyróżnianie i karanie członków.
10. Uzupełnianie do 1/3 liczby członków Zarządu, którzy ubyli w trakcie kadencji.
11. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia i wystąpienia z innych organizacji
sportowych.
12. Podejmowanie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego
Zebrania i Komisji Rewizyjnej.
§ 36.
Zarząd ma prawo uzupełnić skład o nowych członków w miejsce tych, którzy ubyli, nie
więcej jednak niż o 1/3 ogólnej liczby członków wybranych przez Walne Zebranie.
§ 37.
W posiedzeniach Zarządu 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 Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy liczby członków. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos
prezesa zarządu.
§ 39.
Posiedzenia Zarządu Towarzystwa zwoływane są w miarę potrzeb nie rzadziej niż 1
raz w miesiącu.
§ 40.
W celu realizacji statutowych działań Zarząd może powoływać swoich pełnomocników
i komisje robocze określając regulaminem zakres ich kompetencji i uprawnień.

§ 41.
Do realizacji zadań statutowych zarząd Towarzystwa może tworzyć sekcje sportowe w
poszczególnych dyscyplinach sportu grupujące członków według ich zainteresowań.
§ 42.
Działalnością sekcji sportowych mogą kierować pełnomocnicy powoływani przez
Zarząd Towarzystwa.

1.
2.

§ 43.
Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego i
sekretarza.
Członkowie Komisji rewizyjnej :
a/ Nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
b/ Nie byli skazami prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
c/ Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w komisji zwrot uzasadnionych
kosztów .

§ 44.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1.
Czuwanie nad całokształtem działalności Towarzystwa, w szczególności jego
Zarządu.
2.
Kontrolowanie działalności statutowej i finansowej Towarzystwa, co najmniej
jeden raz w roku.
3.
Badanie okresowych sprawozdań i bilansów.
4.
Żądanie wyjaśnień i występowanie z ocenami, wnioskami i zaleceniami
wynikającymi z kontroli.
5.
Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu.
6.
Występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem w przedmiocie absolutorium
dla ustępującego Zarządu.
§ 45.
Komisja Rewizyjna może uzupełnić do 1/3 swojego składu członków w miejsce
członków, którzy ubyli w trakcie kadencji.
ROZDZIAŁ V
NAGRODY I KARY
§ 46.
Członkowie Towarzystwa za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny
udział w działalności Towarzystwa mogą być wyróżniani lub nagradzani przez Zarząd
Towarzystwa w formie:
1.
Ustnej lub pisemnej pochwały.
2.
Dyplomu uznania.
3.
Nagrody rzeczowej lub pieniężnej z zachowaniem obowiązujących przepisów
prawnych.
§ 47.
Za nieprzestrzeganie statutu, uchwał i regulaminów jak również za działanie na szkodę
Towarzystwa Zarząd może ukarać członka następującymi karami:
1. Upomnienia ustnego.
2. Upomnienia na piśmie.
3. Pisemnej nagany.
4. Zawieszenia w prawach członka.
5. Wykluczenia z Towarzystwa.

§ 48.
Członkowie zawieszeni lub wykluczeni maja prawo odwołania się od decyzji Zarządu
Towarzystwa do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od chwili otrzymania pisemnej
uchwały Zarządu.
ROZDZIAŁ VI
MAJATEK TOWARZYSTWA

1.
2.

§ 49.
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze
Majątek Towarzystwa nie może być :
a/ przeznaczony na pożyczki lub zabezpieczenia zobowiązań członków,
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanymi dalej
„osobami bliskimi”,
b/ przekazany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
c/ wykorzystany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że
ich wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Towarzystwa,
d/ powiększony poprzez zakupy na szczególnych zasadach towarów lub usług
od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie
organów lub pracownicy i ich osoby bliskie.
§ 50.

Na fundusze Towarzystwa składają się:
1. Składki członkowskie.
2. Darowizny, spadki i zapisy.
3. Dotacje i subwencje.
4. Inne wpływy.

1.

2.

§ 51.
Dla ważności oświadczeń woli dotyczącej praw i zobowiązań majątkowych
Towarzystwa wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu, w
tym prezesa lub wiceprezesa.
Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub
wiceprezesa.

§ 52.
Do aktu nabycia, zbycia lub obciążenia majątku wymagana jest uchwała Zarządu
Towarzystwa, z ograniczeniem przewidzianym w § 25 pkt.7 Statutu.
§ 53.
Zakres i zasady działalności finansowej Towarzystwa określają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA
§ 54.
Zmiana Statutu lub rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały
Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
§ 55.
Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa winna wyznaczyć likwidatora, określić sposób
likwidacji i cele na jakie przeznaczony zostanie majątek Towarzystwa.

