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STATUT 

POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO 

 

Uchwalony na Walnym Zebraniu  Sprawozdawczo-Statutowym 

Polskiego Związku Kajakowego 

w dniu 14 grudnia 2014 r. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Polski Związek Kajakowy (w skrócie PZKaj.), zwany dalej „Związkiem”, jest polskim 

związkiem sportowym w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 715). 

2. W kontaktach międzynarodowych Związek obok nazwy polskiej używa nazwy w języku 

angielskim – Polish Canoe Federation.  

 

§ 2. 

1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Siedzibą Związku jest miasto stołeczne Warszawa. 

3. Dla realizowania celów Związek może prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 3. 

1. Związek posiada osobowość prawną. 

2. Czas trwania Związku jest nieograniczony. 

 

§ 4. 

1. Związek działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej w tym: ustawą 

o sporcie, ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz niniejszym statutem. 

2. Nadzór nad Związkiem sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej. 

3. Organem rejestrowym Związku jest Krajowy Rejestr Sądowy. 



Strona | 2  
 

 

§ 5. 

1. Związek działa w zakresie sportu kajakowego (zwanego dalej również kajakarstwem), w 

tym sportu kajakowego osób niepełnosprawnych.  

2. Związek jest reprezentantem polskiego sportu kajakowego w kraju i za granicą. 

 

§ 6. 

1. Związek jest członkiem Międzynarodowej Federacji Kajakowej (ICF) oraz Europejskiego 

Stowarzyszenia Kajakowego (ECA) i stosuje się do ich przepisów. 

2. Związek może być również członkiem innych organizacji krajowych i międzynarodowych. 

 

§ 7. 

1. Związek posiada sztandar, którego awers stanowi orzeł biały z koroną na czerwonym tle, 

natomiast rewers stanowi odznaka organizacyjna otoczona napisem, Polski Związek 

Kajakowy, na białym tle. 

2. Związek posiada odznakę organizacyjną, w której podstawowymi elementami są: trójkąt z 

barwami narodowymi, wiosło oraz litery PZK. 

3. Związek używa własnej pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

4. Związek może wydawać biuletyny i inne materiały organizacyjne. 

 

§ 8. 

Związek jest organizacją neutralną pod względem politycznym, wyznaniowym, etnicznym i 

rasowym. 

 

§ 9. 

1. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne 

oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. 

2. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej działaczy i współpracy z wszystkimi 

członkami. Do prowadzenia swych spraw Związek może zatrudniać pracowników. 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby ich realizacji 

 

§ 10. 



Strona | 3  
 

Celem Związku jest: 

1) organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w kajakarstwie, w tym w 

kajakarstwie osób niepełnosprawnych; 

2) reprezentowanie polskiego sportu kajakowego w organizacjach krajowych 

i międzynarodowych; 

3) popularyzacja, rozwój i promocja wszystkich form sportu kajakowego; 

4) koordynacja działalności członków w nim zrzeszonych.  

 

§ 11. 

Związek ma wyłączne prawo do: 

1) organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski 

oraz o Puchar Polski w sporcie kajakowym; 

2) ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we 

współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek; 

3) powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk 

paraolimpijskich,  igrzysk światowych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy; 

4) reprezentowania sportu kajakowego w międzynarodowych organizacjach sportowych. 

 

§ 12. 

Związek realizuje swoje cele w szczególności przez: 

1) opracowywanie kierunków i programów rozwoju sportu kajakowego w Polsce; 

2) koordynowanie działań związanych z uprawianiem i upowszechnianiem sportu 

kajakowego; 

3) organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego krajowego, w tym 

współzawodnictwa o tytuł Mistrza Polski oraz współzawodnictwa pucharowego we 

wszystkich kategoriach wiekowych; 

4) organizowanie regat, imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym międzynarodowych; 

5) reprezentowanie polskiego kajakarstwa w międzynarodowych organizacjach 

sportowych; 

6) powoływanie i przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w 

międzynarodowym współzawodnictwie sportowym; 

7) organizowanie udziału kadry narodowej w międzynarodowym współzawodnictwie 

sportowym; 

8) opracowywanie i uchwalanie przepisów określających reguły sportowe, organizacyjne 
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oraz dyscyplinarne obowiązujące w kajakarstwie, w tym: 

a) przepisów określających zasady i reguły uprawiania kajakarstwa, w tym 

kajakarstwa osób niepełnosprawnych, 

b) przepisów określających zasady prowadzenia współzawodnictwa sportowego w 

kajakarstwie, w tym w kajakarstwie osób niepełnosprawnych, 

c) przepisów określających zasady nadawania i pozbawiania licencji uprawnionym 

podmiotom, 

d) regulaminu zasad i trybu zmiany przynależności klubowej, 

e) regulaminu dyscyplinarnego określającego zasady i tryb postępowania 

dyscyplinarnego oraz organy prowadzące to postępowanie, 

f) przepisów określających prawa i obowiązków zawodników; 

9) prowadzenie szkolenia i doskonalenia trenerów, instruktorów, sędziów oraz 

organizatorów imprez;  

10) prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie 

kajakarstwa; 

11) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i pozbawianiem licencji klubom 

sportowym, zawodnikom, trenerom, sędziom i organizatorom imprez oraz innym 

osobom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez 

Związek; 

12) prowadzenie postępowań dyscyplinarnych na zasadach ustalonych w regulaminie 

dyscyplinarnym; 

13) rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Związku w wyniku ich 

działalności statutowej; 

14) wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych oraz programów rozwoju 

sportu wśród dzieci i młodzieży; 

15) wspieranie działań zmierzających do upowszechniania kajakarstwa wśród osób 

niepełnosprawnych; 

16) wspieranie i ochrona interesów członków Związku, zawodników, sędziów i kadry 

instruktorsko-trenerskiej Związku; 

17) kontrola nad przestrzeganiem przez członków Związku, zawodników, trenerów, 

instruktorów i sędziów sportowych statutu oraz aktów wewnętrznych Związku, a także 

przepisów prawa dotyczących działalności statutowej Związku; 

18) podejmowanie działań służących uzyskiwaniu środków finansowych na realizację 

celów i zadań statutowych; 
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19) prowadzenie ewidencji, statystyk, dokumentacji, zasobów archiwalnych, zbiorów 

pamiątek oraz wydawanie sprawozdań rocznych i materiałów informacyjnych 

dotyczących działalności Związku; 

20) propagowanie zasad „fair play” we współzawodnictwie sportowym, w tym uchwalanie 

wewnętrznych zasad dotyczących zwalczania dopingu; 

21) współpracę z okręgowymi lub wojewódzkimi związkami kajakowymi w zakresie: 

a) organizacji i prowadzenia współzawodnictwa sportowego, 

b) prowadzenia ewidencji działalności, w tym ewidencji zawodników, trenerów, 

instruktorów i sędziów, 

c) orzecznictwa w sprawach dyscyplinarnych; 

22) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia 

warunków do rozwoju kajakarstwa w Polsce; 

23) przedstawianie wniosków i postulatów oraz wydawanie opinii dla właściwych organów 

administracji rządowej i samorządowej w sprawach dotyczących modernizacji, budowy 

i rozbudowy obiektów i urządzeń na potrzeby kajakarstwa; 

24) utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji 

polityki informacyjnej i popularyzacyjnej dotyczącej działalności Związku; 

25) podejmowanie innych działań, zmierzających do realizacji celów statutowych Związku. 

 

Rozdział III 

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki 

 

§ 13. 

Członkowie Związku dzielą się na:  

1) zwyczajnych; 

2) honorowych; 

3) wspierających. 

 

§ 14. 

1. Członkami zwyczajnym Związku mogą być kluby sportowe, związki sportowe oraz inne 

osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewidują prowadzenie 

działalności w kajakarstwie. 

2. Związki sportowe, o których mowa w ust. 1, są związkami sportowymi, o których mowa 
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w art. 6 ustawy o sporcie, działającymi w formie stowarzyszenia lub związku 

stowarzyszeń. 

3. Na terenie województwa, za wyjątkiem województwa małopolskiego, jako członek 

zwyczajny Związku może działać tylko jeden związek sportowy zwany wojewódzkim albo 

okręgowym związkiem kajakowym. 

4. Okręgowe albo wojewódzkie związki kajakowe zrzeszają kluby sportowe, o których mowa 

w ust. 1, mające siedzibę na terenie działania danego okręgowego albo wojewódzkiego 

związku. 

5. Kluby sportowe, o których mowa w ust. 1, mogą zostać członkami zwyczajnymi Związku 

po wcześniejszym złożeniu wniosku o nabycie praw członkowskich w wojewódzkim lub 

okręgowym związku kajakowym. 

6. Klub sportowy może być członkiem tylko jednego okręgowego albo wojewódzkiego 

związku kajakowego. 

 

§ 15. 

Członków zwyczajnych Związku przyjmuje Zarząd Związku w drodze uchwały na podstawie 

pisemnego wniosku.  

 

§ 16. 

1. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby prawne popierające cele Związku i 

wspierające go organizacyjnie lub finansowo. 

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Związku w drodze uchwały na podstawie 

pisemnego zgłoszenia. W zgłoszeniu podmioty ubiegające się o członkostwo wspierające  

deklarują przestrzeganie statutu oraz określają rodzaj wsparcia na rzecz Związku. 

 

§ 17.  

Zarząd Związku prowadzi ewidencję członków zwyczajnych i wspierających. 

 

§ 18.  

1. Walne Zgromadzenie Członków może nadać osobom fizycznym szczególnie zasłużonym 

dla organizacji, rozwoju i upowszechniania kajakarstwa w Polsce tytuł „Członka 

Honorowego” albo „Prezesa Honorowego”. 

2. Tytuł „Członka Honorowego” albo „Prezesa Honorowego” nadawany jest na wniosek 

Zarządu Związku. 
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§ 19. 

Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do: 

1) brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków za pośrednictwem swoich 

przedstawicieli; 

2) biernego i czynnego prawa wyborczego do pozostałych władz Związku za 

pośrednictwem swoich przedstawicieli; 

3) zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku; 

4) otrzymywania informacji dotyczących funkcjonowania Związku; 

5) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności 

Związku; 

6) uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek; 

7) organizowania zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego 

organizowanego przez Związek, na zasadach określonych przez Zarząd Związku.  

 

§ 20. 

1. Członkowie wspierający mają prawo do: 

1) brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym; 

2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku; 

3) otrzymywania informacji dotyczących funkcjonowania Związku; 

4) organizowania zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego 

organizowanego przez Związek, na zasadach określonych przez Zarząd Związku; 

5) uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek. 

2. Członkowie honorowi i prezesi honorowi mają uprawienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 

i 2. 

 

§ 21. 

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do: 

1) przestrzegania Statutu, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w 

kajakarstwie oraz powszechnie obowiązującego prawa; 

2) działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu kajakarstwa oraz realizacji zadań 

statutowych Związku; 

3) dbania o dobre imię Związku oraz o poziom moralno-wychowawczy i sportowy 

działaczy, sędziów, zawodników, trenerów i instruktorów; 
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4) realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Związku; 

5) regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Związku w 

wysokości ustalonej przez właściwe władze Związku; 

6) poddania się jurysdykcji uprawnionych organów Związku w sprawach wynikających z 

działalności Związku;  

7) uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek, 

jeżeli są klubami sportowymi.  

 

§ 22. 

Członkowie wspierający są zobowiązani do: 

1) przestrzegania postanowień Statutu oraz powszechnie obowiązującego prawa; 

2) realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Związku; 

3) realizowania deklarowanego wsparcia na rzecz Związku. 

 

§ 23. 

1. Członkowie honorowi i prezesi honorowi są zobowiązani do działalności na rzecz 

popularyzacji i rozwoju kajakarstwa. 

2. Członkowie honorowi i prezesi honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 

 

§ 24. 

1. Utrata członkostwa zwyczajnego lub wspierającego następuje w przypadku: 

1) wystąpienia ze Związku na własne żądanie, zgłoszone na piśmie do Zarządu Związku; 

2) likwidacji lub rozwiązania członka Związku z datą wykreślenia z właściwego rejestru; 

3) wykluczenia; 

4) rozwiązania Związku. 

2. Wykluczenie członka zwyczajnego ze Związku dokonywane jest na podstawie uchwały 

Zarządu Związku i może nastąpić w przypadku: 

1) zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres 1 roku, po dwukrotnym, 

pisemnym wezwaniu do zapłaty; 

2) prowadzenia działalności sprzecznej z prawem; 

3) prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem Związku oraz uchwałami władz 

Związku; 

4) zaprzestania uczestnictwa przez członka będącego klubem sportowym we 

współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek przez okres 2 lat. 
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3. Wykluczenie członka wspierającego ze Związku dokonywane jest na podstawie uchwały 

Zarządu Związku i może nastąpić w przypadku: 

1) prowadzenia przez członka działalności sprzecznej z prawem, statutem Związku oraz 

uchwałami władz Związku; 

2) zaniechania realizacji deklarowanego wsparcia. 

4. W przypadku wykluczenia przez wojewódzki lub okręgowy związek kajakowy z 

członkostwa w tym związku klubu sportowego będącego również członkiem Związku, 

wojewódzki lub okręgowy związek kajakowy informuje niezwłocznie Związek o 

wykluczeniu klubu. 

 

§ 25. 

Członkostwo honorowe ustaje w przypadku: 

1) śmierci; 

2) pisemnej rezygnacji; 

3) podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków o pozbawieniu członkostwa 

honorowego podjętej na wniosek Zarządu. 

 

§ 26. 

1. Od uchwały Zarządu Związku w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków lub  

wykluczenia ze Związku przysługuje stronie prawo odwołania się do najbliższego Walnego 

Zgromadzenia Członków. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Związku w 

terminie 30 dni od daty doręczenia stronie uchwały Zarządu Związku. 

2. Decyzja podjęta przez Walne Zgromadzenie Członków w przedmiocie rozpatrzenia 

odwołania, o którym mowa w ust. 1, jest ostateczna. 

 

Rozdział 4 

Władze Związku 

 

§ 27. 

Władzami Związku są: 

1) Walne Zgromadzenie Członków; 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna. 
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§ 28. 

1. Kadencja wybieralnych władz Związku trwa cztery lata, a nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Członków zwołane celem przeprowadzenia nowych wyborów nie przerywa 

tej kadencji. 

2. W przypadku wyboru nowego Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej, a także w 

przypadku wyboru poszczególnych członków tych władz, ich kadencja trwa do 

najbliższego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków. 

 

Walne Zgromadzenie Członków 

 

§ 29. 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Związku.  

2. Walne Zgromadzenie Członków dzieli się na: 

1) sprawozdawczo-wyborcze; 

2) sprawozdawcze; 

3) nadzwyczajne. 

3. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków odbywa się raz na cztery lata. 

4. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków odbywa się corocznie, z zastrzeżeniem 

ust. 5. 

5. W roku, w którym odbywa się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków 

pełni ono również funkcję sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków. 

 

§ 30.  

1. Do kompetencji sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

1) uchwalanie generalnych kierunków działania Związku i programu działania na okres 

najbliższej kadencji; 

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu oraz 

Komisji Rewizyjnej; 

3) wybór Prezesa, członków Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej i Komisji 

Dyscyplinarnej; 

4) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi 

Związku; 
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5) rozpatrywanie sporządzonego przez Zarząd Związku rocznego sprawozdania z 

działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego ocenionego przez biegłego 

rewidenta; 

6) nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego i prezesa honorowego; 

7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Związku w sprawach odmowy przyjęcia w 

poczet członków oraz wykluczenia członka ze Związku; 

8) uchwalanie Statutu Związku i jego zmian; 

9) uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego; 

10) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez uprawnionych uczestników Walnego 

Zgromadzenia Członków; 

11) ostateczna interpretacja postanowień statutu; 

12) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku; 

13) podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których statut nie określa właściwości 

pozostałych władz Związku. 

2. Do kompetencji sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków należą sprawy 

wymienione w ust. 1 pkt 5-13. W przypadku ustąpienia Zarządu Związku lub Komisji 

Rewizyjnej w trakcie kadencji, a także zmniejszenia się liczby członków tych władz do 

liczby uniemożliwiającej kooptację, sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków może 

również zając się sprawami o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, po podjęciu stosownej 

uchwały. 

3. Do kompetencji nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków należy rozpatrywanie 

spraw, dla których zostało zwołane. 

 

§ 31. 

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:  

1) z głosem stanowiącym – przedstawiciele członków zwyczajnych, powołani zgodnie z 

przepisami wewnętrznymi tych członków; 

2) z głosem doradczym – członkowie i prezesi honorowi, członkowie wspierający, 

członkowie pozostałych władz, którzy nie są przedstawicielami członków zwyczajnych 

oraz zaproszeni goście. 

 

§ 32.  

1. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden przedstawiciel, który dysponuje 

następującą liczbą głosów: 
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1) przedstawiciel klubów sportowych – 1 głos oraz dodatkowo 1 głos za posiadanie przez 

klub sportowy licencji aktualnej na dzień zwołania Walnego Zgromadzenia Członków;  

2) przedstawiciel wojewódzkich lub okręgowych związków kajakowych oraz osób 

prawnych, o których mowa w § 14 ust. 1 – 1 głos. 

2. Przedstawiciel nie może głosować za pośrednictwem pełnomocnika. 

3. Przedstawicielowi członka zwyczajnego przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.  

4. O powołaniu przedstawiciela oraz jego zmianie, podmiot, którego przedstawiciel był 

reprezentantem, powinien niezwłocznie poinformować Zarząd Związku, nie później jednak 

niż na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. 

 

§ 33. 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest ważne przy obecności 50% przedstawicieli 

uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu w I terminie i bez ograniczeń w II terminie, o 

ile termin ten został podany w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 

Członków. 

2. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu i 

porządku obrad, których projekt przedkłada Zarząd Związku. 

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, 

chyba że niniejszy statut stanowi inaczej. 

 

§ 34. 

1. Sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków zwoływane 

są przez Zarząd Związku w drodze uchwały, który ustala również termin, miejsce i 

proponowany porządek obrad.  

2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków  

sprawozdawczo-wyborczego Zarząd Związku zawiadamia członków i Komisję Rewizyjną 

na co najmniej 30 dni przed terminem Zgromadzenia. 

3. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej za potwierdzeniem odbioru, jeżeli członek Związku wyraził zgodę na ten 

tryb zawiadamiania, lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru oraz przez 

umieszczenie komunikatu na stronie internetowej Związku. Termin zawiadomienia, o 

którym mowa w ust. 2, uważa się za zachowany, jeżeli komunikat na stronie internetowej 

Związku został zamieszczony przed jego upływem. 
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4. Zarząd Związku, w terminie co najmniej na dwa tygodnie przed datą Walnego 

Zgromadzenia Członków, dostarcza członkom zwyczajnym materiały dotyczące 

zwołanego Zgromadzenia. Do dostarczenia materiałów stosuje się odpowiednio ust. 3. 

 

§ 35. 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym czasie i jest 

zwoływane w drodze uchwały przez Zarząd Związku: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na wniosek: 

a) Komisji Rewizyjnej, 

b) co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie 

trzech miesięcy od dnia: 

1) podjęcia uchwały przez Zarząd, w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 1; 

2)  złożenia odpowiedniego wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

3. Jeżeli Zarząd Związku nie realizuje postanowień zawartych w ust. 1 i 2 nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna. 

4. Do nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków przepisy § 34 ust. 3 – 4 stosuje się 

odpowiednio. 

 

Zarząd Związku 

 

§ 36. 

1. Działalnością Związku kieruje Zarząd. 

2. Zarząd Związku składa się z 7-11 członków, w tym Prezesa Zarządu.   

3. Zarząd Związku powołuje ze swego grona Wiceprezesów i Sekretarza Generalnego. 

4. Funkcję Prezesa Zarządu Związku można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie 

kadencje. 

5. Członek Zarządu Związku nie może: 

1) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach Związku; 

2) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio lub pośrednio z 

realizacją przez Związek jego zadań statutowych; 

3) posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą 

związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych więcej niż 10% akcji 
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lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych 

spółek; 

4) być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność 

gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych; 

5) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z 

oskarżenia publicznego; 

6) być osobą, którą prawomocnie ukarano za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. 

6. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w ciągu 14 dni od dnia wyboru.  

 

§ 37. 

1. Zarząd Związku wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu 

tajnym. 

2. Bierne prawo wyborcze do Zarządu Związku, w tym na stanowisko Prezesa Zarządu, 

przysługuje przedstawicielom członków zwyczajnych, jak również osobom nie będącym 

przedstawicielami na Walne Zgromadzenie Członków, posiadającym odpowiednią wiedzę 

i doświadczenie w zarządzaniu organizacją sportową. 

3. Prezes Zarządu wybierany jest w odrębnym głosowaniu w pierwszej kolejności spośród 

kandydatów zgłoszonych w trybie określonym w ust. 4 lub 6. 

4. Kandydata na Prezesa Zarządu może zgłosić grupa co najmniej 2 członków zwyczajnych 

Związku w terminie co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. 

Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej i składa do Zarządu Związku.  

5. Listę kandydatów na Prezesa Zarządu podaje się do publicznej wiadomości przez jej 

umieszczenie na stronie internetowej Związku na co najmniej 14 dni przed terminem 

Walnego Zgromadzenia Członków. 

6. Jeżeli w trybie określonym w ust. 4 nie zostanie zgłoszony żaden kandydat na Prezesa, 

kandydata na Prezesa może zgłosić grupa 5 przedstawicieli w trakcie Walnego 

Zgromadzenia Członków. 

7. Walne Zgromadzenie Członków wybiera Prezesa Zarządu bezwzględną większością 

głosów (pierwsza tura). 

8. Jeżeli w trybie określonym w ust. 7 żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej ilości 

głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania. Do drugiej tury głosowania przechodzi 
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dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów. W drugiej turze wybrany na 

Prezesa zostaje kandydat legitymujący się większą liczbą otrzymanych głosów. 

9. Prawo zgłaszania kandydatów na pozostałych członków Zarządu przysługuje 

przedstawicielom i wybranemu Prezesowi. 

10. Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. 

11. Członkowie Zarządu, który nie uzyskał absolutorium, nie mogą kandydować do władz 

Związku w najbliższych wyborach. 

 

§ 38. 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) reprezentowanie Związku na zewnątrz w sposób określony w Statucie oraz działanie w 

imieniu Związku; 

2) podejmowanie działań w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu kajakarstwa; 

3) występowanie do właściwych podmiotów z wnioskami w sprawach: 

a) dotacji na realizację zadań publicznych, 

b) szkolenia i doszkalania kadr trenerskich, instruktorskich i sędziowskich, 

c) budowy urządzeń i produkcji sprzętu zgodnie z potrzebami kajakarstwa, 

d) inwestycji sportowych w zakresie budowy, remontów i doposażenia sprzętowego; 

4) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków; 

5) podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków Związku oraz uchwał o 

wykluczeniu ze Związku; 

6) uchwalanie planów pracy i planów finansowych; 

7) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku; 

8) ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich płacenia; 

9) ocena działalności członków Związku; 

10) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych i innych 

komórek organizacyjnych Związku, w tym Kolegium Sędziów; 

11) wydawanie przepisów regulujących działalność komisji problemowych i innych 

komórek organizacyjnych Związku; 

12) nadawanie i pozbawianie na wniosek Kolegium Sędziów PZKaj. uprawnień sędziów 

klasy związkowej; 

13) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków; 

14) nadzorowanie działalności gospodarczej; 



Strona | 16  
 

15) organizowanie przygotowań kadry narodowej do udziału we współzawodnictwie 

międzynarodowym; 

16) uchwalanie przepisów regulujących uprawianie kajakarstwa w Polsce, w tym:  

a) zasad współzawodnictwa sportowego, w tym współzawodnictwa osób 

niepełnosprawnych, 

b) zasad i trybu zmiany przynależności klubowej, 

c) trybu nadawania, zawieszania i pozbawiania licencji, 

d) praw i obowiązków zawodników, 

e) zasad i kryteriów selekcji sportowej, w tym  kwalifikacji do kadr i imprez 

mistrzowskich; 

17) przygotowywanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz przedkładanie 

ich Walnemu Zgromadzeniu Członków do rozpatrzenia; 

18) przygotowywanie corocznych sprawozdań finansowych oraz przedkładanie tych 

sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków do rozpatrzenia; 

19) realizowanie funkcji dyscyplinarnych na zasadach określonych w Statucie i w 

regulaminie dyscyplinarnym; 

20) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i pozbawianiem licencji; 

21) interpretacja przepisów wewnątrzzwiązkowych; 

22) wnioskowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień; 

23) reprezentowanie Związku w międzynarodowych i krajowych organizacjach 

sportowych; 

24) uchwalanie regulaminów pracy Zarządu, komisji oraz innych jednostek 

organizacyjnych Związku; 

25) organizowanie, prowadzenie i monitorowanie szkolenia sportowego zawodników; 

26) podejmowanie innych uchwał w bieżących sprawach Związku. 

 

§ 39. 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy do roku. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 

połowy członków Zarządu. 

3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w przypadku jego nieobecności jeden z 

Wiceprezesów.  
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4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy członków. Przy równiej liczbie głosów decyduje głos Prezesa lub w razie jego 

nieobecności głos Wiceprezesa przewodniczącego posiedzeniu. 

5. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane w drodze korespondencyjnej lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że dla ważności 

uchwał stwarzających bezpośrednie skutki finansowe dla Związku niezbędny jest udział w 

podejmowaniu uchwał wszystkich członków Zarządu. 

6. Szczegółowe zasady działania i tryb pracy Zarządu określa regulamin pracy uchwalany 

przez Zarząd. 

 

§ 40. 

1. Pracami Zarządu Związku kieruje Prezes Zarządu. 

2. W razie nieobecności Prezesa zastępuje go wskazany Wiceprezes. 

3. Prezes Zarządu reprezentuje Związek na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 60 ust. 3. 

4. Prezes może udzielić pełnomocnictwa osobie kierującej pracami Biura Związku do 

reprezentowania Związku w sprawach niemajątkowych. 

5. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy ponadto: 

1) zwoływanie zebrań Zarządu Związku; 

2) składanie Zarządowi informacji o stanie Związku; 

3) nadzorowanie wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i Zarządu; 

4) wykonywanie za Związek czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. 

6. Prezes informuje Zarząd Związku o podjętych działaniach na najbliższym posiedzeniu 

Zarządu. 

 

§ 41. 

1. Prezes i pozostali członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje społecznie lub za 

wynagrodzeniem (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej). 

2. Decyzję o zatrudnieniu Prezesa lub innego członka Zarządu przez Związek podejmuje 

Zarząd Związku mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowej działalności 

Związku. 

3. W umowie między Związkiem a Prezesem lub innym członkiem zarządu Związek 

reprezentuje Komisja Rewizyjna Związku. 
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§ 42. 

1. Członkostwo w Zarządzie Związku wygasa na skutek: 

1) rezygnacji członka Zarządu zgłoszonej na piśmie; 

2) odwołania, w szczególności z powodu działalności niezgodnej ze statutem; 

3) śmierci członka. 

2. Odwołania członka Zarządu, w tym Prezesa, dokonuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 

przedstawicieli uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków. W 

przypadku odwołania członka Zarządu, w tym Prezesa, nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru nowych członków Zarządu (wybory 

uzupełniające). Przepisy § 37 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 43. 

1. W razie wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie Związku, za wyjątkiem przypadku o którym 

mowa w § 42 ust. 1 pkt 2, Zarząd ma prawo dokooptować do swojego składu nowe osoby 

wyłącznie spośród tych, którzy w wyborach do Zarządu uzyskali kolejno najwyższą ilość 

głosów. 

2. Liczba dokooptowanych członków Zarządu Związku danej kadencji nie może przekraczać 

1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. 

3. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa w okresie 

kadencji Zarządu nowego Prezesa wybiera Zarząd Związku z grona członków Zarządu, w 

terminie 30 dni od dnia zwolnienia stanowiska. 

4. Wyboru nowego Prezesa dokonuje się bezwzględną większością głosów w obecności co 

najmniej 3/5 członków Zarządu. 

5. Jeżeli liczba pochodzących z wyboru członków Zarządu spadnie poniżej 2/3 jego składu 

lub nie można dokonać wyboru Prezesa w trybie określonym w ust. 3 i 4 lub dokooptować 

członka Zarządu, wówczas Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 

celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających, które musi się odbyć w ciągu trzech 

miesięcy od zaistnienia tej okoliczności, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Zarząd może odstąpić od zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w 

celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, jeżeli w terminie trzech miesięcy od 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, przewidziane jest przeprowadzenie 

sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków. 
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Komisja Rewizyjna 

 

§ 44. 

1. Organem kontroli wewnętrznej Związku jest Komisja Rewizyjna. 

2. Komisja Rewizyjna Związku składa się od 3 do 5 członków i jest wybierana w głosowaniu 

tajnym przez Walne Zgromadzenie Członków  na czteroletnią kadencję. 

3. Bierne prawo wyborcze do Komisji Rewizyjnej przysługuje przedstawicielom członków 

zwyczajnych, jak również osobom nie będącym przedstawicielami na Walne 

Zgromadzenie Członków, posiadającym doświadczenie w sprawowaniu kontroli 

wewnętrznej w organizacjach społecznych. 

4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby: 

1) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; 

2) skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego. 

3) zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub świadczące usługi na podstawie umowy 

cywilnoprawnej na rzecz Związku za wynagrodzeniem; 

4) które w poprzedniej kadencji były członkami Zarządu, który nie uzyskał absolutorium. 

5. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy 

Komisji. 

7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego. 

8. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być również podejmowane w drodze 

korespondencyjnej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przepis 

ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 45. 

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności 

Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem 

celowości, rzetelności i gospodarności działań. 
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2. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie z 

przeprowadzonych kontroli oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Związku.  

3. Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania i oceny 

sprawozdania finansowego Związku. 

4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przekazuje Zarządowi Związku. 

5. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu Związku z wnioskami z kontroli i 

może żądać wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

6. Komisja Rewizyjna zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w 

przypadkach określonych w statucie. 

7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może 

brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym. 

 

§ 46. 

1. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek: 

1) rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej zgłoszonej na piśmie; 

2) skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego; 

3) odwołania, w szczególności z powodu działalności niezgodnej ze statutem; 

4) śmierci członka. 

2. Odwołania członka Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Członków 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby przedstawicieli 

uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków. W przypadku odwołania 

członka Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru nowego 

członka Komisji (wybory uzupełniające). 

 

§ 47. 

1. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej, za wyjątkiem przypadku o 

którym mowa w § 46 ust. 1 pkt 3,  nowym jej członkiem zostaje osoba, która uzyskała w 

wyborach największą ilość głosów, a nie została wybrana. 

2. Jeżeli nie istnieje możliwość dokooptowania członka Komisji Rewizyjnej na zasadzie, o 

której mowa w ust. 1, Zarząd Związku zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Przepis § 43 ust. 5 stosuje 

się odpowiednio.  
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Rozdział V 

Komisje wewnętrzne, organy administracyjne Związku, współpraca 

ze związkami sportowymi 

 

§ 48. 

1. W celu realizacji zadań statutowych w ramach organizacyjnych Związku Zarząd Związku 

może powoływać komisje problemowe. 

2. Powołane komisje problemowe działają w oparciu o regulaminy, zatwierdzone przez 

Zarząd Związku. 

 

§ 49. 

Zadania Związku w terenie realizowane są przez wojewódzkie albo okręgowe związki 

kajakowe, kluby sportowe, stowarzyszenia, szkoły mistrzostwa sportowego i ośrodki szkolenia 

sportowego. 

 

§ 50. 

Zarząd Związku może powołać stały sąd polubowny w rozumieniu przepisów Kodeksu 

postępowania cywilnego, określając w formie regulaminu w szczególności zakres jego 

działania, kompetencje przewodniczącego i zespołów orzekających, tryb postępowania, formy 

zapisu na sąd polubowny oraz środki zapewniające wykonanie orzeczeń tego sądu. 

 

§ 51. 

1. Obsługę administracyjną Związku prowadzi Biuro Związku. 

2. Pracami Biura Związku kieruje Prezes Zarządu lub Sekretarz Generalny. 

3. Zasady i tryb działania Biura Związku określa regulamin ustalony przez Zarząd Związku. 

 

Rozdział VI 

Odpowiedzialność dyscyplinarna 

 

§ 52. 

Członkowie Związku, w tym kluby sportowe, zawodnicy, sędziowie, instruktorzy, trenerzy, 

działacze, organizatorzy imprez oraz inne osoby biorące udział we współzawodnictwie 
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sportowym organizowanym przez Związek podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za 

naruszenie przepisów Statutu, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w 

kajakarstwie. 

 

§ 53. 

1. Odpowiedzialność dyscyplinarna w kajakarstwie realizowana jest na zasadach i w trybie 

określonym w Regulaminie dyscyplinarnym, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie 

Członków, z uwzględnieniem zasad przewidzianych w niniejszym Statucie. 

2. Postępowanie dyscyplinarne jest co najmniej dwuinstancyjne. 

3. Organami właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych są: 

1) Komisja Dyscyplinarna, która orzeka jako organ pierwszej instancji, za wyjątkiem spraw 

o wykluczenie członka ze Związku; 

2) Zarząd, który orzeka jako: 

a) organ pierwszej instancji w sprawach o wykluczenie członka ze Związku, 

b) organ odwoławczy od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej. 

3) Walne Zgromadzenie Członków, które orzeka jako organ odwoławczy od orzeczeń 

Zarządu w sprawach o wykluczenie członka ze Związku. 

4. Regulamin dyscyplinarny określa w szczególności szczegółowe zasady funkcjonowania 

Komisji Dyscyplinarnej, kompetencje organów właściwych do orzekania w sprawach 

dyscyplinarnych, tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje przewinień 

dyscyplinarnych i rodzaje wymierzanych kar. 

5. Orzeczenia organów właściwych do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mogą być 

zaskarżane do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie 

Olimpijskim, jeżeli przewidują to przepisy Regulaminu dyscyplinarnego. 

 

§ 54. 

1. Komisja Dyscyplinarna składa się z 3-7 osób i powoływana jest przez Walne Zgromadzenie 

Członków, na okres 4-letniej kadencji, z zastrzeżeniem ust. 2. Kadencja ta jest równa 

kadencji wybieralnych władz Związku. 

2. W przypadku wyboru nowej Komisji Dyscyplinarnej, a także w przypadku wyboru 

poszczególnych jej członków, kadencja trwa do najbliższego sprawozdawczo-wyborczego 

Walnego Zgromadzenia Członków. 

3. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej nie mogą być członkami wybieralnych władz 

Związku. 
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4. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej powoływani są spośród osób działających społecznie 

w ramach struktur związkowych, biorąc w szczególności pod uwagę ich wykształcenie i 

kwalifikacje prawnicze oraz znajomość problematyki sportowej. 

 

§ 55. 

1. Członkostwo w Komisji Dyscyplinarnej wygasa w przypadku: 

1) rezygnacji złożonej na piśmie; 

2) skazania prawomocnym wyrokiem za ścigane z oskarżenia publicznego umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

3) odwołania, w szczególności z powodu działalności niezgodnej ze statutem; 

4) śmierci. 

2. Odwołanie członka Komisji Dyscyplinarnej może nastąpić wyłącznie w drodze uchwały 

Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej bezwzględną większością głosów. 

3. W przypadku odwołania członka Komisji Dyscyplinarnej Walne Zgromadzenie Członków 

dokonuje powołania uzupełniającego na okres do końca kadencji. 

4. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Komisji Dyscyplinarnej, za wyjątkiem 

przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 3,  nowym jej członkiem zostaje osoba, która 

uzyskała w wyborach największą ilość głosów, a nie została wybrana. 

5. Jeżeli nie istnieje możliwość dokooptowania członka Komisji Dyscyplinarnej na zasadzie, 

o której mowa w ust. 4, Zarząd Związku zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Przepis § 43 ust. 5 stosuje 

się odpowiednio.  

 

Rozdział VII 

Wyróżnienia i nagrody 

 

§ 56. 

Związek ma prawo wyróżniania i nagradzania osób zasłużonych dla kajakarstwa, w tym 

zawodników, trenerów, instruktorów i działaczy. 

 

§ 57. 

Związek może występować do władz państwowych o przyznanie nagród i wyróżnień osobom 

związanym z działalnością statutową Związku. 
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§ 58. 

Rodzaje i zasady przyznawania nagród i wyróżnień Związku określa regulamin zatwierdzony 

przez Zarząd.  

 

Rozdział VIII 

Majątek i fundusze Związku 

 

§ 59. 

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe, pieniądze i 

fundusze, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Związku. 

2. Na fundusze Związku składają się: 

1) wpływy z zawodów organizowanych przez Związek; 

2) składki roczne członków Związku; 

3) opłaty licencyjne i inne opłaty związane z uczestnictwem w współzawodnictwie 

sportowym organizowanym przez Związek; 

4) dotacje na realizację zadań publicznych; 

5) darowizny, środki pochodzące z fundacji oraz innych źródeł; 

6) zapisy i spadki; 

7) dochody z majątku; 

8) środki otrzymane od sponsorów; 

9) dochody uzyskane z działalności gospodarczej; 

10) inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Związku. 

 

§ 60. 

1. Majątkiem i funduszami Związku gospodaruje Zarząd. 

2. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

3. Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 

majątkowych Związku wymagane jest łączne współdziałanie dwóch osób: Prezesa Zarządu 

i innego członka Zarządu, albo Wiceprezesa lub Sekretarza Generalnego i innego członka 

Zarządu. 

4. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają: 
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1) zgody Walnego Zgromadzenia Członków – nabycie, zbycie lub obciążenie 

nieruchomości; 

2) uchwały Zarządu Związku: 

a) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce, 

b) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, 

c) przyjęcie lub odrzucenie spadku, 

d) rozporządzenie składnikiem majątku Związku o wartości wyższej niż 100 tys.  zł 

lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość. 

5. Związek może udzielać wsparcia i pomocy finansowej byłym i obecnym: zawodnikom, 

trenerom, instruktorom, działaczom oraz innym osobom związanym z uprawianiem 

kajakarstwa, w związku z zaistnieniem indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk 

żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. 

 

§ 61. 

Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Związek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem 

Związku w stosunku do: 

1) członków Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej; 

2) małżonków członków Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej oraz ich krewnych lub 

powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego 

stopnia; 

3) osób związanych z członkami Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

§ 62. 

1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych 

przepisach. 

2. Dochód z działalności gospodarczej Związku służy realizacji celów statutowych i nie może 

być przeznaczony do podziału między jego członków. 

3. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej decyduje Walne 

Zgromadzenie Członków. Szczegółowe określenie rodzaju i formy prowadzonej przez 

Związek działalności gospodarczej należy do Zarządu Związku. 

4. Związek może powołać spółkę kapitałową prawa handlowego do zarządzania sprawami 

Związku dotyczącymi gospodarczego wykorzystania dóbr materialnych i niematerialnych 
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przysługujących Związkowi, na zasadach określonych w umowie zawartej między 

Związkiem a spółką. Zgodę na powołanie spółki wyraża Walne Zgromadzenie Członków. 

5. W przypadku powołania spółki kapitałowej do kompetencji Zarządu Związku należy 

powołanie zarządu i rady nadzorczej (komisji rewizyjnej) spółki. 

 

Rozdział IX 

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Związku 

 

§ 63. 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walne 

Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy 

przedstawicieli członków zwyczajnych uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu 

Członków. 

 

§ 64. 

Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony 

zostanie majątek Związku. 

 

Rozdział X 

Postanowienia przejściowe i końcowe 

 

§ 65. 

1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Członków, a 

pomiędzy Zgromadzeniami, Zarządowi Związku. 

2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych 

przysługuje Zarządowi Związku. 


