
Statut

Stowarzyszenia  „Krakowski Klub Głowatka” 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie pod nazwą  Krakowski Klub Głowatka, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest 
dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem miłośników wędkarstwa i nierozerwalnie związanej 
z  nim  przyrody,  kontynuatorem  istniejącego  od  1991  Krakowskiego  Klubu  „Głowatka” 
nawiązującego  do  najlepszych  tradycji  wędkarstwa  polskiego  reprezentowanych  przez 
Krajowe Towarzystwo Rybackie.

2. Stowarzyszenie posiada własne logo, odznakę o określonych barwach. 

3. Stowarzyszenie  działa  na  podstawie  przepisów ustawy  z  dnia  7  kwietnia  1989  r.  Prawo 
o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a jego siedzibą jest 
miasto Kraków.

2. Dla właściwej realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza 
granicami  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  może  należeć  do  krajowych  i  zagranicznych 
organizacji o zbliżonych celach działania.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 3

Cele Stowarzyszenia obejmują:

1) propagowanie wędkarstwa rekreacyjnego i sportowego oraz etyki wędkarskiej,

2) dbanie o czystość wód i środowiska naturalnego  rzek oraz ochrona rzadkich i zagrożonych 
gatunków roślin i zwierząt,

3)  zachowanie populacji głowacicy (hucho hucho) i innych ryb środowiskowo jej 
towarzyszących,

4) ochronę  łowisk.
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§ 4

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

1) popularyzowanie idei  Stowarzyszenia oraz współpraca z władzami i instytucjami,

2) organizowanie sympozjów, odczytów, szkoleń, pokazów,

3) finansowanie zarybień  wód głowacicą i gatunkami jej towarzyszącymi,

4) propagowanie i kształtowanie etyki wędkarskiej opartej na zasadach C&R (Złów i Wypuść),

5) współdziałanie ze Strażą Rybacką, Strażą Graniczną, Policją i innymi służbami w zakresie 
przeciwdziałania kłusownictwu , ochrony rybostanu,  tarlisk  i zarybiania wód, 

6) zwalczanie i monitoring  źródeł zanieczyszczeń oraz dewastacji koryt rzecznych,

7) monitoring łowisk i tarlisk,

8) współpraca z krajowymi,  zagranicznymi  i  międzynarodowymi  organizacjami  i  instytucjami 
prowadzącymi działalność o celach zbieżnych ze Stowarzyszeniem,

9) organizowanie corocznych, tradycyjnych zawodów o „Puchar Głowatki”,

10) organizowanie spotkań, zawodów i innych rekreacyjnych imprez wędkarskich,

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 5

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających.

3) Członków honorowych 

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 6

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, nie 
została pozbawiona praw publicznych i akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc materialną 
lub niematerialną na rzecz Stowarzyszenia. Osoby prawne działają w Stowarzyszeniu przez 
swoich przedstawicieli.
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3. Członkiem honorowym , może być osoba powszechnie szanowana, szczególnie zasłużona dla 
Stowarzyszenia.

4.  Cudzoziemcy, niezależnie od miejsca zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia na 
zasadach jednakowych, jak obywatele polscy.

§ 7

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Walne Zgromadzenie 
Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia,  na podstawie pisemnej  deklaracji  popartej 
przez dwóch dotychczasowych członków.

2. Członków honorowych  przyjmuje  w  drodze  uchwały  Walne  Zgromadzenie  Członków na 
wniosek Zarządu.

 § 8

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

1) udziału w głosowaniach na Walnym Zgromadzeniu Członków,

2) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

3) udziału we wszystkich działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie, 

4) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia. 

2. Członek zwyczajny i obowiązany jest do: 

1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, 

3) godnego reprezentowania Stowarzyszenia wg ogólnie przyjętych zasad moralnych,

4) pracy na rzecz Stowarzyszenia.

§ 9

1. Członek  wspierający  posiada  wszystkie  prawa  członka  zwyczajnego  za  wyjątkiem  prawa 
udziału w głosowaniach na Walnym Zgromadzeniu   Członków oraz czynnego  i  biernego 
prawa wyborczego.

2. Członek  wspierający  może  brać  udział  w  Walnym  Zgromadzeniu  Członków,  z  głosem 
doradczym.

3. Członek wspierający ma  obowiązek  wywiązywania  się  z  zadeklarowanych  świadczeń,  jak 
również obowiązek przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

§ 10

Członek  honorowy  posiada  wszelkie  uprawnienia  i  obowiązki  członka  zwyczajnego,  z  tym 
zastrzeżeniem, że jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

§ 11
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1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej Zarządowi, 

2) śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną, 

3) uprawomocnienia się uchwały walnego Zgromadzenia o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

2. Zarząd może wnioskować do Walnego Zgromadzenia  Członków o wykluczenie członka ze 
Stowarzyszenia w przypadku:

1) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań za 
okres przekraczający sześć miesięcy,

2) innego rażącego naruszenia Statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia,

3) ubezwłasnowolnienia lub pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia 
sądowego.  

4) Naruszenie zasad godnego reprezentowania Stowarzyszenia. 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 12

Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zgromadzenie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna. 

§ 13

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa 
się  w  głosowaniu  tajnym,  zwykłą  większością  głosów  członków  obecnych  na  Walnym 
Zgromadzeniu Członków. 

2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie 
kadencji,  skład  osobowy  władz  jest  uzupełniany  poprzez  przeprowadzenie  wyborów 
uzupełniających na nieobsadzone stanowisko. 

§  14

Uchwały  Walnego  Zgromadzenia  Członków,  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  podejmowane  są  w 
głosowaniu  jawnym  zwykłą  większością  głosów,  przy  obecności  przynajmniej  połowy członków 
uprawnionych do głosowania.

§ 15
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1. Walne Zgromadzenie  Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zgromadzenia Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi,

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający. 

3. O miejscu,  terminie  i  proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia   Członków 
Zarząd  powiadamia  wszystkich  członków  Stowarzyszenia,  co  najmniej  na  14  dni  przed 
terminem Walnego Zgromadzenia.

4. Proponowany  porządek  obrad  może  być  zmieniony  lub  uzupełniony  przez  Walne 
Zgromadzenie Członków.

§ 16

1. Walne  Zgromadzenie  Członków  obraduje  według  uchwalonego  przez  siebie  regulaminu 
obrad.

2. Obradami  Walnego  Zgromadzenia  Członków  kieruje  Przewodniczący,  wybierany  w 
głosowaniu jawnym spośród członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie  Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie   Członków  zwołuje  się  raz  w  roku,  w  terminie  do  30 
czerwca danego roku kalendarzowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane w każdym czasie przez 
Zarząd,  działający z  własnej  inicjatywy,  na  wniosek Komisji  Rewizyjnej  lub  co najmniej 
jednej trzeciej członków Stowarzyszenia. 

4. Jeżeli   Zarząd nie  zwoła Walnego Zgromadzenia  Członków w terminie  przewidzianym w 
Statucie lub w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o jego zwołanie, Walne Zgromadzenie 
może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy: 

1) uchwalenie zmian Statutu, 

2) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

3) uchwalanie programu działania i budżetu Stowarzyszenia,

4) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia, 

5) wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia oraz uzupełnianie ich składu, 

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
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7) ustalanie  wysokości  składek  członkowskich  oraz  wszelkich  innych  świadczeń  na  rzecz 
Stowarzyszenia 

8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 

§ 19

1. Zarząd  kieruje  całokształtem  działalności  Stowarzyszenia,  zgodnie  z  uchwałami  Walnego 
Zgromadzenia Członków i reprezentuje je na zewnątrz. 

2. Zarząd  składa  się  z  5  (pięciu)  członków,  w  tym  Prezesa  Zarządu,  dwóch  wiceprezesów, 
skarbnika i sekretarza.

3. Zasady  działania  Zarządu  określa  regulamin  uchwalony  przez  Walne  Zgromadzenia 
Członków. 

4. Prezes  Zarządu  przewodniczy  posiedzeniom  Zarządu  i  kieruje  jego  pracą  pomiędzy 
posiedzeniami.  W razie  nieobecności  zastępuje  go  inny wyznaczony  przez  niego  członek 
Zarządu. 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 

6. W  posiedzeniach  Zarządu  mogą  brać  udział,  z  głosem  doradczym,  członkowie  Komisji 
Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.

§ 20

Do zakresu kompetencji Zarządu należy: 

1) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia  Członków, 

2) sporządzanie projektów programu działania i budżetu Stowarzyszenia,

3) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

4) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia  Członków, 

7) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawach przyjmowania i wykluczania członków 
Stowarzyszenia, 

8) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

9) składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu  Członków, 

10) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej. 

§ 21
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1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad 
jego działalnością. 

2. Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  3  (trzech)  członków,  w  tym  Przewodniczącego  Komisji 
Rewizyjnej. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji członka Zarządu. 

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie 
Członków.

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 
kwartał. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§ 22

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) sprawowanie kontroli nad bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,

4) zwoływanie  Walnego  Zgromadzenia  Członków  w  razie  zaniechania  jego  zwołania  przez 
Zarząd w trybie wskazanym w Statucie,

5) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Rozdział V

Mienie Stowarzyszenia i działalność gospodarcza

§ 23

1. Mienie Stowarzyszenia stanowią własność i inne prawa majątkowe Stowarzyszenia. 

2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

1) składki członkowskie, lub inne świadczenia członków Stowarzyszenia na jego rzecz,

2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,

3) dotacje,

4) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, 

5) wpływy z działalności gospodarczej,

6) dochody z majątku Stowarzyszenia. 
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3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

§ 24

Do reprezentowania Stowarzyszenia i składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia we wszystkich 
sprawach upoważnieni są: 

1) Prezes Zarządu samodzielnie

2) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 25

1. Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  gospodarczą,  według  zasad  określonych  w 
obowiązujących przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów 
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

1) Działalność pozostałych organizacji członkowskich , gdzie indziej nie sklasyfikowanych 
94.99.Z

2) Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z 

3) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 
73.12. B,

4) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 
73.12.D,

5) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z, 

6) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B

7) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z

8) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z

9) pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 26
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Uchwałę  w  sprawie  zmiany  Statutu  podejmuje  Walne  Zgromadzenie  Członków  większością  2/3 
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

§ 27

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków 
większością  2/3  głosów,  przy  obecności  co  najmniej  połowy członków uprawnionych  do 
głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa 
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

Statut sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Przewodniczący zebrania                                                                                      Protokolant

     Jacek  Swornowski                                                                                             Janusz Pałka

Podpisy członków Komitetu Założycielskiego:

1)  Zdzisław  Adamczyk   …………………………………………………………..

2)    Wojciech Krasnopolski………………………………………………………..

  3)  Wojciech Łopatka  ………………………………………………………………..

4)   Jacek Swornowski  ………………………………………………………………

Statut sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Kraków dnia 26.02.2011
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