Statut
Stowarzyszenia
TKKF „LOTOS”

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę <Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ”LOTOS”> i
zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej zwane są dalej TKKF.
§2
Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i z tego tytułu posiada
osobowość prawną.
§3
Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz.
857 z późn. zm.), ustawą Prawo o stowarzyszeniach z dnia 27 kwietnia 1989 r. (Dz. U. Nr 20,
poz. 104 z późn. zm.) oraz statutem.
§4
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś jego siedziba
znajduje się w Gdańsku.
§5
Stowarzyszenie jest organizacją społeczną powołaną w celu rozwoju kultury fizycznej,
popularyzacji rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej.
§6
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o takim samym
lub podobnym charakterze z uwzględnieniem obowiązujących w tej mierze przepisów.

1.
2.
3.

§7
Stowarzyszenie używa godła, flagi i barw TKKF.
Stowarzyszenie używa oznak i znaków organizacyjnych
obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Stowarzyszenie może posiadać własny sztandar.

z

zachowaniem

§8
Stowarzyszenie realizując swoje statutowe zadania może współdziałać ze związkami
zawodowymi i organizacjami młodzieżowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami
zainteresowanymi rekreacją fizyczną.
§9
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, powierzać członkom i innym
osobom wykonywanie czynności zleconych, jak również zatrudniać funkcyjnych członków
Zarządu.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§ 10
Celem Stowarzyszenia jest:
1. rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej
pracowników Grupy LOTOS S.A. i spółek zależnych oraz emerytów i rencistów,
2. krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu.

§ 11
Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:
1. współdziałanie w realizacji terenowego programu upowszechniania kultury fizycznej,
inicjowanie i wspomaganie działań mających na celu tworzenie dogodnych warunków
uprawiania sportu oraz wszelkich form aktywnego wypoczynku,
2. organizację imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze masowym,
3. obsługę imprez sportowych o charakterze wypoczynkowym,
4. ułatwienie uprawiania sportu w formach zespołowych i indywidualnych przez
prowadzenie instruktażu i poradnictwa w tym zakresie,
5. ułatwienie kontaktów i współpracy z innymi organizacjami propagującymi rozwój kultury
fizycznej i sportu,
6. organizację kursów, konferencji, seminariów i obozów dla członków w ramach
działalności statutowej,
7. organizację nauki w zakresie podstawowej wiedzy z dziedziny rekreacji fizycznej,
8. prowadzenie ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych oraz wypożyczalni sprzętu
sportowo-turystycznego, a także towarzyszącej im działalności usługowej z zachowaniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów,
9. rozwijanie działalności propagandowej w zakresie popularyzacji kultury fizycznej,
10. podejmowanie innych przedsięwzięć celowych dla realizacji działalności statutowej.
§ 12
1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Działalność statutowa stowarzyszenia może mieć charakter nieodpłatny i odpłatny
3. Cały dochód z działalności statutowej Stowarzyszenie przeznacza na realizację celów
statutowych.
4. Stowarzyszenie nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego 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,
zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywać majątku na rzecz swoich 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) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub
pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 13
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających.

§ 14
Członkowie zwyczajni:
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są osoby fizyczne, które złożą pisemną
deklarację, zapłacą wpisowe w wysokości określonej corocznie uchwałą Zarządu
Stowarzyszenia i zostaną przez Zarząd przyjęte w poczet członków.
2. Małoletni w wieku od 16 roku życia mogą być członkami Stowarzyszenia za pisemną
zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
§ 15
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz
wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
b) wybierać i być wybieranymi na delegatów Zjazdu TKKF oraz zjazdy zrzeszonych w
nim ogniw organizacyjnych,
c) uczestniczyć w Zjazdach Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej oraz Zjazdach
zrzeszonych w nim ogniw organizacyjnych, na zasadach określonych w statutach tych
organizacji,
d) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
e) zgłaszać postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia,
f) korzystać z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd
Stowarzyszenia,
g) korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności Stowarzyszenia
określonych przez Zarząd.
2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
a) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularne opłacanie składek członkowskich,
c) propagowanie celów Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej,
d) troska o majątek Stowarzyszenia.
§ 16
Członkowie wspierający:
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub fizyczna, która
popiera jego działalność oraz zadeklaruje pomoc finansową na rzecz Stowarzyszenia i
pomoc taką będzie realizować.
2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje po złożeniu pisemnej deklaracji na
podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający mają te same prawa co członkowie zwyczajni z wyjątkiem
biernego i czynnego prawa wyborczego, prawa głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu
Stowarzyszenia oraz prawa reprezentacji Stowarzyszenia na Zjazdach TKKF oraz zjazdach
zrzeszonych w nim ogniw organizacyjnych.
4. Do obowiązków członków wspierających należy:
a) działanie dla dobra Stowarzyszenia oraz nie podejmowanie działań sprzecznym z jego
interesem,
b) wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń,
c) przestrzeganie postanowień statutu.
§ 17
Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:
1. wystąpienia zgłoszonego przez członka na piśmie,

2. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich, po uprzednim
pisemnym upomnieniu przez Zarząd Stowarzyszeniu,
3. wykluczenia członka uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, utraty osobowości prawnej przez
członka wspierającego, rozwiązania się Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
Sekcje specjalistyczne
§ 18
Stowarzyszenie tworzy i grupuje członków w różnego rodzaju sekcjach o specjalistycznym
charakterze.
§ 19
Sekcja działa zgodnie z uchwalonym przez nią regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd
Stowarzyszenia.
§ 20
Członkowie sekcji dokonują wyboru przewodniczącego sekcji w sposób ustalony jej
regulaminem, przy czym przewodniczący sekcji żeglarskiej nazywany jest komandorem
sekcji.
§ 21
Zarząd Stowarzyszenia rejestruje sekcję po zatwierdzeniu jej regulaminu oraz wskazaniu
przez jej członków przewodniczącego sekcji.
§ 22
Sekcja nie może liczyć mniej niż 10 członków.
§ 23
Członek Stowarzyszenia może być członkiem kilku sekcji.
§ 24
Każda sekcja do końca stycznia składa plan pracy z uwzględnieniem potrzeb finansowych na
dany rok, roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie ze swej działalności z roku
poprzedniego.

ROZDZIAŁ V
Władze Stowarzyszenia
§ 25
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Zarząd i Komisja Rewizyjna są zobowiązane do corocznego składania wyborcom
sprawozdania ze swej działalności.
3. Wybór członków Zarządu, poza wchodzącymi w jego skład przewodniczącymi sekcji oraz
członków Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie.
4. Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

5. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo, za wyjątkiem urzędującego członka
Zarządu.
6. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz funkcji Prezesa
Zarządu Stowarzyszenia z funkcją przewodniczącego sekcji.
7. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej 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.
8. Członek władz Stowarzyszenia - Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej może być zawieszony
w czynnościach lub odwołany z ich składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków,
działa niezgodnie ze statutem.
9. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej, podejmuje Walne Zebranie. W wypadku zawieszenia w czynnościach władze
te określają czas, na który członek został zawieszony.
10. Odwołany lub zawieszony członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się
do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały o
odwołaniu lub zawieszeniu.
11. Mandat członka władz Stowarzyszenia wygasa przed upływem kadencji w razie:
a) rezygnacji z mandatu,
b) wystąpienia lub wykluczenia z Stowarzyszenia, wygaśnięcia członkostwa,
c) odwołania ze składu,
d) utraty praw obywatelskich.
12. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przysługuje
tym władzom prawo uzupełnienia swego składu, spośród wyróżniających się społeczną
aktywnością członków Stowarzyszenia, z tym, że ich liczba nie może przekroczyć 1/3
ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru - nie dotyczy to dokooptacji do Zarządu
przewodniczących nowopowstałych sekcji.
13. Władze Stowarzyszenia zobowiązane są przestrzegać demokracji wewnątrzorganizacyjnej:
informować członków o bieżących działaniach oraz wysłuchiwać i rozpatrywać ich opinie,
wnioski, uwagi, stwarzać ogólne warunki do pełnego udziału w pracach Stowarzyszenia
wszystkich jego członków.
§ 26
Walne Zebranie:
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zbiera się nie rzadziej niż raz w roku dla
przyjęcia sprawozdania władz oraz raz na cztery lata dla dokonania wyboru władz oraz
ustalenia kierunków działania na okres kadencji.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd
Stowarzyszenia.
O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków nie później niż 10
dni przed datą zebrania.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia na skutek:
a) uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
b) żądanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
c) wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia,
którym przysługuje prawo głosu na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie 1
miesiąca od daty zgłoszenia uchwały, żądania lub wniosku i obraduje nad sprawami, dla
których zostało zwołane oraz innymi wniesionymi w trakcie zebrania.
7. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne bez względu na ilość obecnych na
Walnym Zebraniu uprawnionych do głosowania członków.
8. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni
Stowarzyszenia. Każdy uprawniony ma jeden głos.
9. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym:
a) przedstawiciele władz TKKF oraz zrzeszonych z nim ogniw organizacyjnych,
b) członkowie wspierający oraz ich przedstawiciele,
c) osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.
10. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia, dokonywanie oceny całokształtu działalności Stowarzyszenia,
c) udzielanie i odmówienie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek
Komisji Rewizyjnej,
d) wybór Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na zjazdy
TKKF oraz na zjazdy zrzeszonych w nim ogniw organizacyjnych,
e) uchwalanie statutu lub zmiany w nim,
f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Zarządu i Komisję
Rewizyjną Stowarzyszenia oraz władze TKKF oraz zrzeszonych w nim ogniw
organizacyjnych.
§ 27
Zarząd:
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach między Walnymi
Zebraniami i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z 5 do 15 członków - 3 wybranych przez Walne Zebranie oraz
przewodniczących poszczególnych sekcji.
3. Zarząd wybiera ze swego grona 1 do 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
4. Zarząd może powiększyć swój skład o przewodniczących nowopowstałych sekcji.
5. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz władz TKKF, oraz zrzeszonych w nim
ogniw organizacyjnych,
c) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
d) opracowanie okresowych planów działalności na podstawie wytycznych zawartych w
uchwale Walnego Zebrania,
e) ustalanie regulaminów i wszelkich niezbędnych przepisów dotyczących wewnętrznej
działalności Stowarzyszenia, poza regulaminami dotyczącymi sekcji,
f) uchwalanie budżetów i przyjmowanie bilansów, zarządzanie majątkiem i funduszami
Stowarzyszenia,
g) składanie sprawozdań z działalności przed Walnym Zebraniem,
h) powoływanie komisji problemowych, zespołów, sekcji specjalistycznych jako
organów doradczych Zarządu,
i) zwoływanie Walnych Zebrań Stowarzyszenia,
j) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych oraz
wspierających Stowarzyszenia,

6.
7.

8.
9.

k) uchwalanie wysokości składek członków Stowarzyszenia oraz innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
l) podejmowanie innych uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej
kompetencji innych władz.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
W Zarządach liczących powyżej 10 członków Prezes Zarządu i osoby wymienione w ust.
3 mogą stanowić Prezydium Zarządu Stowarzyszenia. W okresie pomiędzy posiedzeniami
Zarządu - Prezydium to posiada jego uprawnienia i wypełnia swe zadania zgodnie z
regulaminem uchwalonym przez Zarząd.
Spory wynikłe między członkami Stowarzyszenia rozpatruje Zarząd.
W czasie kadencji Zarząd może być odwołany przez Walne Zebranie.
§ 28

Komisja Rewizyjna:
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie
Stowarzyszenia. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne
Zebranie Stowarzyszenia.
3. W skład Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić wyłącznie osoby, które nie były skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Z-cę Przewodniczącego
oraz Sekretarza.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
6. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działa kierując się uchwalonym przez siebie
regulaminem oraz wytycznymi Komisji Rewizyjnych TKKF.
7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli statutowej i finansowej działalności
Stowarzyszenia,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadkach stwierdzenia uchybień w
działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu
Stowarzyszenia oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia
absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć
Zarządu, jeżeli dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować
nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Stowarzyszenia - względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu, w
przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi
interesami Stowarzyszenia działań Zarządu lub jego Prezydium.
8. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia w uzasadnionych przypadkach ma prawo
powoływania biegłych księgowych.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, w
szczególności być członkami Zarządu, oraz pozostawać z członkami Zarządu w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

ROZDZIAŁ VI
Wyróżnienia i kary
§ 29
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalony przez Zarząd
TKKF.
§ 30
1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia lub TKKF,
działania na szkodę Stowarzyszenia lub TKKF, Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje
prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka od 6 miesięcy do 3 lat,
d) wykluczenie.
2. Od dnia otrzymania uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi przysługuje prawo
odwołania się do Walnego Zebrania w terminie do 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania o ukaraniu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VII
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 31
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
a) nieruchomości,
b) ruchomości,
c) fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) dotacje,
b) wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
c) wpływy z działalności statutowej,
d) darowizny i zapisy.
3. Majątek służy do realizacji celów statutowych.
4. Majątek stanowi wspólną i niepodzielną własność Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VIII
Reprezentacja Stowarzyszenia
§ 32
1. Do występowania w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Zarząd Stowarzyszenia oraz
Prezes Zarządu.
2. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia
oraz udzielanie pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy Prezesa Zarządu
oraz Skarbnika lub innych dwóch upoważnionych przez Zarząd Stowarzyszenia
członków Zarządu.
3. Decyzje dotyczące uszczuplenia majątku Stowarzyszenia wymagają uchwały Zarządu.

ROZDZIAŁ IX
Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia
§ 33
1. Projekty zmian statutu Stowarzyszenia podlegają zaopiniowaniu przez Zarząd.
2. Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej
większością 2/3 głosów.
§ 34
Stowarzyszenie może być rozwiązane:
1. Uchwałą Walnego Zebrania podjętą większością 2/3 głosów. Uchwała Walnego Zebrania
Stowarzyszenia o rozwiązaniu Stowarzyszenia musi określać sposób likwidacji i cel na
jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia. Uchwała o przeznaczeniu majątku
wymaga zgody władzy rejestracyjnej.
2. Przez sąd, zgodnie z art. 29 i 31 ustawy z dnia 07.04.1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach”
(Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe
§ 35
Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji w sądzie*.

*)

Rejestracja statutu nastąpiła w dniu 13 listopada 2013 roku

