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Rożdział l
POSTANOWIENlA OGÓLNE

§l
stowaeysżen]e Klub Wodny ENIF, żNane da|ą ,,stowarzyszenirm'i jest dobrowo]nyrn stowaźysze]]iem osób za nte€sowanych

uczestniciwem W dżia]alnośc] i Uprawjaniu spońóW Wodnych, żaló,rno W fom e rekreacMne] jak i §pońowe,

§2
stowaęyszenie dżała zgodnle Z UStaWą o sporcie, lJstawą Prawo o siowaźyszeniach, oraz njniej§4lrr statutem

§3
siowaźyszenie je§t stoważyszeniem zarejestrowan}m i posiada osobowośó prawną

§4
Te€nem dżialalności stowarzyvgn]a iest obszal Rzecżypospolitej Posk]ej, a s]edżbąjest rniejscowoŚĆ Jastżąb, gmna Poraj, powat

My§zkóW

§5
stowazYvenie może byó cronkiem k€]o\Ą}ch, żag€n]cżnych nriędzynarodowych oĘaniżacji o poóbnym pof u żajr]ie€sowania omz

podobnych celach dŻialania,

§6
siowalzyszenle jest olganizacją samolżądną opieEjącą się na spo{ecznej plŹcy osób W niej siowarzysżonych. Do rcal!żacji okleŚlonych

celóW statutowych sloważyszenie może Zairudnjać pmcowll]kóW oraż prcWadzić dZ ała|ność gospodarczą

§7
sioważyszenie ma prawo uryWania pieczęci, godla pmporca o€z jnnych makóW organiżacyjnych o€Z WdawaĆ kornunikaly zgodnie

Z obowiążując}4-ni W §m Zakresie pżepisam ,

Rozdział lI
CELE l sPosoBY lcH REALlZAcJl

§8
Ce em dżialania stovvażyszenia ]est:

a) propagowa]rie Wsze]kch fom Wypocżynku spoitu i t!ryśtyk 
^liąZanych 

Z upraw]aniern sportóW Wodnych,

b) integrowanieśmdowiskazaintercsowanego§poń?miwodnymi,

c) popieran e i promocja Wszelkich ionn dżałalności wodnej,

d) o0anizacja dziala noścj spofiowe],

e) prcWadzenie edukac]i Wodn ackie],

f) WspółpEm ż or§anizacjam o Zbliżonych celach i Zainte.esovJan ach,

g) propagowanie etyk] i etykieb/ Wodn]ackiej,

h) propagowanie dżjałań na żecz ochrcny §odowiska natura nego,

§9
swo]e cele stowaźyszeii€ fea Ąepapżez
a) twożenie WarunkóW do rcższeżania zainterc§owań spońami Wodnyrni i żsspokajania potźob W te] dziedŻnje, że sżcżególn!'m

żWńceniem tłłag na dżiec, n odzleż olaz osoby niepełnospGwne,

b) oroanjżowan e Zawodórv, impfeż spońołych i rckeacyjnych,

c) udział W spońowych zawodach żeglafskich i moiorcWodnych,

d) or§an]zowanie rejsóW olaz mplez żeglalskich o chalakteże szkolen]owym, rekrcacyjnym turystycznym i spodowym,

e) oruanżowarrieimprezkullurclnych,

l) Wspólpracę z instytuc]ami, organizacjami o€ż osobam ii4lcznyrni dżiałąąc!,m w Zakrcsie obiętym ce]ami stoważyszen a,

g) tworzenie, Utźym}Ąvanie i udo§tępnianie bazy spońowo-rckrcacyjnej i szko eniowej,

h) powddZen|e d,, a źkośc, sż,{o en owel iWydawnc7e,

i) prcWadzenie dZ alalności gospodarcZej,
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Rozdżiał lll
cZŁoNKoWE sToWARZYszENlA, lcH PRAWA l oBoWĘKl

§10
stoważyven e t]rożą cżłonkowie żWycżajn], Wspieąący ] honorcW,

członkowie żWycżaini

§ 11

1, członkiern żWyczajn),fi może być każda osoba fzyczra, ria]ąca pełną Zdo ność do czynnośc] pEwnych i pżięIa pżez Zażąd
s.owa7yszeĄ:a ra oods,awie olsonae] oek|a?cji

2 o§oba niepełnoleinia może być cżo rkiem zwyczajnym tylko za p semną żgodą rodzicóW ub opiekunóW prawnych,

3 członek Ziycżajny ma prawo doi

a) lczestnictwa W Walnych Zgron€dżeniach sioważysżenia z cżynnym i biemym pEwem WyboBą/rn Członkom poniżej

1 6 roku życia czynne i bieme prawo łyboBze n e przy§uquje

b) kożysian]a z lrżądżeń splz ętu stolvarzyszen a na Warunkach określonych pżeż Lrchwaly Zaźądu regllaminy.

c) udziału we WsŻ}§tkich imp€żach organiżorrva]rych pżez stowaąszenie,

ą uĄĄła.la odznel,, godla ibaf,ł sto,vażysle.id,
e) zgłaszania Wn oskóW i postllatÓW do Zaźąd!,
i) koźy§tania Z ulg i świadczeń przyslugujących lub użyskanyoh pź€ż Stowaźysżen]o na warunkach okeślonych pżeż

Władze,

4, cżłonek z,,!Ą/cza]ny ma obowiąek:
a) plzestzegać postanowień statutu, uchwał i legllaminóW stowarzyvenia,
b) bmć czynny udzał W rca izacji celóW stoważyven a,

c) tenn]nowo oplacaó skladki olaz jnne Zobowiąanra Wobec stowaąsżen]a,
d) pżesi,zegać dyscypliny, etyki etykiety Wodniack]E,

e) godnie rcprezentować stoważyszenie oraz óać o jąo dobre imię,

0 chronió Wlasność stowazyszenia
5 cżłonkoshlvo Zwycżajne usąe na skrtek

a) rczW ażan a stowarżyszenia,

b) żdek arowanego na pśmie Wy§tąpienia że siowarzyszonia po urcgulowaniu rczliczeń finansowych i żeczowch ze
stowaźyszeniem,

c) skreślenia Z lisiy cżonkóW ż powodu nieusp€Wiedliwionego Zalegania Z oplaĘ składek członkowskrch bądź nie

ł]pełniania innych zobow]ążań plzez okres dłuższy niż rok kalendarzo$ry,

d) r,!rykluczenia że stowaź),§zenia z powodu rażącego naruszania postanowiei §talutu i €gulaminów oruż dzlałania na

szkodę stoważysżen a,

6, od Uchwały Zażądu o sk€śleniu lub WyklucżeniLr ż sty cżlonkóW pąsługu]e odwołanie do Walnego Zgromadzenia cżłonkóW
W cjąu 30 dni od daty otżynallia żawiadomren a o skeślen u ubWyklucżeniu,

członkowie wspielający

§12
1, cżłonk em Wspiera]ącym moze Zosiaó osoba iizyczna Lrb prawna Wspierająca mateialn e ub żeczowo dżiałalnośó

stoważyszenia.

2 cżłonek Wspierający pżyjmowany jest do stowaźysżenia na Zasadach okfeś]ony]h W § 1 1 , pkt, 1,2,

3, Członkoshvo Wsp erające lsia]e na §kutek:

a) pisemne] rezygnacji Zgłoszonej do zażądu,
b) skeślenia lchwałą zaźądu sloważysżen a z powodu ni6Ę\ł]ąywania s]ę Ze ZobowiąZań ok€ślonych W § 12 pkt 1 ,

4, Cżonek wspie€jący nra plawo]

a) udżiału W Wa]nych Zgrcmadżeniach członkóW slowaźysżenia z głosern doradczyrn,
b) UźWaja o&nah, god'a ibaĄł stowa7ys7ela
c) Zgłasżania Wn]oskó!ł i postulatóW do ZażądU,

członek honorowy

§13
1 cżłonk 6m honorcWym może żostać każda osoba, która wn osła §Zczegó]ne zasłlg W dżia{a ność sloważyszen a Ub dżiala nośó
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2 Godność członka honorcWego nada]e Walne Zgromadżenio cżlonkóW na Wnlo§ek żaźądLr stowaźyszenia ub grupy co najmnje]

] 5 cżłonkóW stowaźysżen a,

3 cżonek honorowy ma Wszystkle prawa cz]onka a,irycza]nego

4 cżłonek honorowy aro]nrony jest z obow ąku oplacan a składek członkowskich oraż innych śWiadczeń Wobec stowa|zysżenia,

5 członko§t\ła honorowego może pozbawió waln6 zgromadzenie cżłonków na wniosek żażądu stowazyszenia iub grupy co
rra] mn e] ] 5 członkóW stoważyszenia,

Rozdżiał lV
WŁADZE STOWARŻYSZENIrĄ

§16
Wadżarni stoważysżenia są:

1 Wa ne Zgfomadzenie członkóW sioważysżenia,
2 zażąd slaważyszenla,
3. Kornisia Rewiżyjna

§17
1 Kad6r,]c]a Władż iva cżery laia, a jch Vlybd odbywa §ę W głosowaniu jawnym lub ta]nyrn W Za eżnoścr od uchwały Walnego

Zgrcrnadzenja CZłonkóW

2 Kadencia Władż może być skrocona na podsiaw]e Uch\Ą€ly Walnego Zgromadżenia cżonkóW, pod]ęte] Większoścą

2/3 Uprawnionych do §łosowania,
3 obrady Władz Wsżystkich sżczebli §ą plawomocne do podejmowan a Lrchwal pży obecnośc co najmniej połowy uplawnjonych

członkóW. Obrady Walnego Zgrorna&enia CżłonkóW W drug m termlnie są p€Womocne bez Względu na icżbę obec|ych

4. t]chwaly V]adż są podejmowane 
^tykłą 

W ęksżością głosóW, W pąpadku ńWnej ości głosóW Zaż ąd7źne jest ponowne

olosowanie.
Walne Zgromadzenia członkóW

§18
] . NajllĄi żsżą W]adżą stoważyszen ź jes1 Wa]ne Zgromadzenia członków.

2. Wa]ne Zgrcmadzen]e członkóW Zwo{uje Zaęąd dwa €zy W roku (l i V kwańał) jako sprawozdawcze laz na cztery lata jako

spmwozdawczo - Wńorcze,
3. Na&Wyczajne Wa]ne Zgrcmadzen e CżonkóW avołuje Zalząd:

a) Z W]asnej inic]ałuy,
b) na podsiawie uchwały Wa negoZgrcmadzenja cżonkóW

c) na ądanie Komisji Rewiryjnej,

d) na Wniosek co na]mniej 20 % czlonków stoważyszenia,

4, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenje cżonkóW powinno zostaó Zwo]ane pzed upłyv/em 21 dni od dav Zgloszenia Wn osku ]!b

ądania i obradować nad sprawami dla których Zostalo żWolane

5, W Walnym Zgromadzeniu cż|onkóW udżia} b]oą z g{osem stanowiącym - cż}onkowie zwycżajni i honorowi, oraz Z głosern

dolBdc7yn -.żon o,!ie W"pie,a,ący , %plo.7e ,i oośc,e,

6. Zaftąd stoważyszenia powiadamia cżłonkóW o iennjnie, miejscu i polządku oblad co najnrn]ej 14 dni pEed datą Walnego

Zgrcrnadżenia cźonków,
7. Powiaómienie o teminie Wdneoo Zgrcmadżeiia cżonkóW musi byó W lonn]e prsemnej lub poczlą elektlonicżną oraz

umieszcżeniern żawiadornienia na ojicjalnej §Łrcnie iniemeiowei stowazysżen]a,

8, Do kompeiencji Walnego Zgromadzenia cżłonkóW należy:

a) U(hWa an e 
^ie,U 

hów dżs,ana sloważys"en a
b) ocena dżała|ności stowaąszenia ijego WlaŁ
c) pżyjmowanle sp€Wozdań ż dżałalnośc Zażądu i Kornis]i ReWzy]nej oruż udżelanie absolutońurn Zaźądowi

Stowarzyszenia,

d) Wybór Wiadz stoważyszen]a,

e) lożpairyWanje uchwa anie WnioskóW pż edstawionych pzeż Wiadże siowalzysżenia lub jego czlonkóu

0 usta anie ostalecznej interpletacji Zapisów §tatutowych ] rcgulamlnóu
g) Usta an e Wpisowe§o skladek czlonkow§kich,

h) nadawanle pożbawianie godnośc członka honorowego,

i) u.hvla-ie,c'Wa]7azźd c,owarzv§-enź

j) podejmowanie uchwał o Zmianie W statucie ]ub rozwlqżanie stoważyszenia,
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k) podejmowanie uchwał o pzystąpieniu sioważyszenia do innych organ zacji i stowaźysżeń,

l) uchwa an]e regu]aminóW Walnego Zgromadżenia cźonkóW
m) U( h,va an e ,egu oninow slow"lzyven e,

n) rożpalĄ,Na|ie odwolań od decyżji ZaźądLr siowaźyszenia,

zażąd
§19

Zażąd stowazyszenja jesi naj,.q,ższą Władżą Wyko|awcżą dżiałającą pomiędży Wahrymi Zglornadżenjami cżłonkóW

§20
Zaźąd sklada się z prezesa stoważy§żenia oraż 2 - 6 o§ób Wybranych pżeż Wa ne Zgrcnadzen e cżonkóW,

§21
łeżes Zażądu sioważysżenia Wybiejlny jesl pżeż Walne Zqmmadżenie Cżonkó\ł i kieruio plaćą Zażąd!, 3 W okesach pomiędży

posiedżen ami Zażądu podejmL]]e dec}żje stosowne do pEyslugujących mu upruwnień, określonych w rcgulaminre pracy Zażądu,

§n
Zażąd na Wn osek preżesa dokonuie Wyboru Ze swego grona Wicęreżesa, sek€taPa skańnika,

§23
żażąd siowaźysżenia konsMuuje się na sv!rym pieMszyrn posio&eniu zwolanym nie później, niż W 7 dni po Wyboźe

§24
Prcżes cżlonkow e Zaźądu peln ą swe funkcje spolecznie chyba, że Walne Zgromadzen e CZłonkóW postanowi inaczei

§25
Do żakres! działania ZażądU stowarży§żenla nal€ży]

1, kierowanie dża]alnoścląoraz rczpoźądzanie mająlk]em i fl]nduszami stowazyszenra,

2, pmwadżenie sprawf]nansov^/ch, gospodarczych i olganiżacyjnych stowaźy§że]]ia,

3, .ealizacja Uchwał j WnioskóW Wa]nego Zgromadżenia członkóW,

4, żakup i zbyt składnikóW ma]4kow!ch,

5, ustalanieregularninówwewnętJżnych

6, Lqianawia-:e opłal Zź ąwiad.7en ż s,o,\ a żyo76 ,ia

7, p|zyjmowanieisk€ślaniecżonkóW,

8, pźedk]adanieWalnemuZgromadzeniucżonkóWsp€Wozdańzdżalalnośc,

9, q/stępowanie do walnego zgaomadzenia cżonków o nadanie członkosh^,a honomwego sioważysżenia,
10 rcpEzentowanie stowarzyszenia na zewnątz olaż działanie W je§o im]enju,

Komisia ReWiżyina

§26
1, Kom]sia Rewiżyina leslWbiemna pżezWa nę Zqrcmadzenie cżłonkóW

2, Kom sja Rewi4jna składa się ż3 o§ób,

3, cżłonkow]e Komlsj ReW zyjnej nie mogą Wchodżić W skład ZażądU,

4, Kom sja Rewiżyjna WybieE że swego składu pźewodnicżącąo, W cepźewodniczącego i s,okrctaża
5, Pżewodniczący Komjsji Rewlży]nej, t]b W}żnaczony pźez iielo członek komis]i, może blać Udżał W posiedzenlach Zażądu

z głosem domdczym.

6, Komjsja ReWiZ/na pżeprowadża co najmnjej raz W loku konl,.o ę statllowej ójala|ności stowa.zysz€n a
7, Komjsja Rewizyjna pżedkłada Walnemu Zgrcmadzeniu cżłonków spmwozdanie że §Woiej dżiala]ności oraz posjada §ry]ączne

prawo stawiania WnioskóW W spEwie absolutolium d a Zaźądu,
8. Komisj€ Rewizyjna ma prawo Występowania do żażądu Z Wn]ośkami u,ln]kającymi z rrstaleń kontrc]i i ządania \,lyjaśnień olaz

usunięc]a niĘIawidłowości,

Rozdział V
MAJĄTEK l FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§27
1. lMa]ątekstoważyszenastano\./iąnieruchomości, Ilchomości o€zfundusze,
2, l\ła]ątek slowaźyszen]a powstaje ż:

a) Wpisowego i składek cz]onkołsk ch,

b) dochodóW z rna]ątku siowarzyszen]a,
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c) darowizn, spadkóq ZapisóW idotacji,

d) Wpł}łłóW Z dzałalnosci statutowej,

3, lMajątek stowaźyszenia słUł do rcalizacji ce]órv statutov],}ch,

4, Nłająiek stoważyszenia stanowi Wspólną Własnośó mąąlkową jego członkóW, UtEla ćżonkoslwa ne Uprawnia do roszcżeń

mająlkov!rych

RożdziałVl
PosrANoWENlA KoŃcOWE

§28
Zrniana statutu może być uchwalona pżez Walne Zgromadżenie culonkóW Większością 2/3 głosóW, W obecności co najmniej po{ovi,y

członków Walnego Zgrcmadzen a,

§29
1, Rozwiążan e się siowaEyszenia następuje W pż],padku podjęłia uchwały pzez Walne Zgromadzen|e cżłonkóW Większością

2/3 głosóW, W obecności co najmniej połowy cżonkóW Wa nego Zgromadzenia.

2, Uchwała o rozwiążanie stowarzyven a musi okrcślać pżeznaczenie majątku stowaEyszenia.

3, Po Zakończen u likwdacji stowaźyszenia ikwidator v!rystępuje do organu rejestrowego z Wn ioskien] o Wykreś enie stoważysżenia

z rejestru.

T leść nn e|9żąo stalutu żoslała ZlWe rdżona prz* Waine zqmmadzen e czlonke y dńiu 28 01 20] 5 l
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