STATUT KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO w RADOMIU

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i prawa Stowarzyszenia
§1
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę: Klub Inteligencji
Katolickiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu, nazywane w dalszym ciągu
"Klubem"
§2
Terenem działania Klubu jest Diecezja Radomska, a siedzibą Klubu jest miasto Radom.
§3
1. Klub posiada osobowość prawną i używa pieczęci o treści:
KLUB
INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w RADOMIU
Stowarzyszenie zarejestrowane
2. Klub posiada sztandar poświęcony przez Papieża Jana Pawła II
Rozdział II
Cel i środki działania
§4
Klub jest społeczną organizacją obywateli polskich wyznania rzymskokatolickiego, którzy zgodnie
z nauką Kościoła Katolickiego mają na celu:
1) pracę intelektualną i moralną dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka
świadomego obowiązków indywidualnych i społecznych,
2) pracę w zakresie tworzenia, pogłębiania i szerzenia kultury intelektualnej, artystycznej i
obyczajowej,
3) przeciwdziałanie społecznym chorobom moralnym takim jak: chuligaństwo, alkoholizm,
rozwydrzenie obyczajowe, nieuczciwość w pracy, kradzież mienia publicznego, itp.
4) działalność naukową, oświatową, edukacyjną, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu,
ochrony środowiska,
5) szerzenie kultu religijnego, dobroczynności , działalności opiekuńczej i wychowawczej oraz
charytatywnej,
6) ochronę zdrowia i pomoc społeczną, rehabilitację zawodową i społeczną inwalidów,
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z organami władzy publicznej i organizacjami
pozarządowymi dla wyrównywania szans rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, realizacji celów
społecznie użytecznych i innych działań prawem dozwolonych.

§5
Powyższe cele Klub może realizować miedzy innymi przez:
1) organizowanie spotkań otwartych,
2) organizowanie odczytów,
3) organizowanie zebrań dyskusyjnych,
4) organizowanie imprez artystycznych,
5) organizowanie pomocy charytatywnej,
6) organizowanie publikacji i wydawnictw,
7) organizowanie wypoczynku świątecznego i wyjazdów pielgrzymkowych,
8) współpracę z innymi organizacjami religijnymi i społecznymi,
9) rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami lokalnymi oraz działań na rzecz
integracji europejskiej w różnorakich formach,
10) wspieranie bezpośrednio lub pośrednio działalności organizacji: społecznych, religijnych,
zawodowych i innych w formach prawem dozwolonych.
Rozdział III
Członkowie, prawa i obowiązki
§6
Klub ma trzy rodzaje członkowstwa:
a. Członkowie honorowi,
b. Członkowie zwyczajni,
c. Członkowie uczestnicy.
§7
Nadanie członkowstwa Klubu i zmiany w zakresie jego rodzaju podejmowane są w następującym
trybie:
1) honorowe członkostwo nadawane jest osobom szczególnie zasłużonym dla Klubu, w drodze
uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu Klubu,
2) przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje uchwałą Zarządu Klubu, podjętą zwykłą
większością głosów, na podstawie złożonej deklaracji popartej przez dwóch członków
zwyczajnych,
3) przyjęcie w poczet członków uczestników następuje uchwałą Zarządu Klubu, podjętą zwykłą
większością głosów, na podstawie deklaracji złożonej do Zarządu Klubu,
§8
Członek Honorowy nie ma obowiązku opłacania składek członkowskich i innych opłat oraz ma
prawo do:
1) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Klubu oraz realizowania czynnych i biernych
praw wyborczych do organów Klubu,
2) brania udziału w działalności Klubu,
3) wspierania intelektualnego, osobistego i finansowego działalności Klubu.

§9
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Klubu oraz realizowania czynnych i biernych
praw wyborczych do organów Klubu,
b) brania udziału w działalności Klubu,
c) oceny działań władz (organów) statutowych Klubu na Walnych Zebraniach Członków i we
wnioskach do Komisji Rewizyjnej,
d) korzystania z pomocy Klubu w zakresie jego działalności.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) reprezentowania światopoglądu katolickiego,
b) ścisłego przestrzegania Statutu i stosowania się do uchwał Walnego Zebrania Członków i
Zarządu Klubu,
c) regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń wynikających z Uchwał
Walnego Zebrania Członków.
§ 10
1. Członek uczestnik ma prawo do:
a) brania udziału w działalności Klubu,
b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Klubu oraz realizowania czynnych praw
wyborczych do organów Klubu.
2. Członek uczestnik ma obowiązek:
a) reprezentowania światopoglądu katolickiego,
b) ścisłego przestrzegania Statutu,
c) wspierania działalności Klubu według swoich możliwości osobistych i finansowych, w tym
między innymi do dobrowolnego wnoszenia składek i opłat.
§ 11
1. Za nieprzestrzeganie Statutu lub inne działanie podważające dobre imię Klubu lub Jego władz
Zarząd Klubu ma prawo do:
a) udzielenia członkowi upomnienia,
b) zmiany statusu członkowskiego ze zwyczajnego na uczestnika,
c) wykluczenia z Klubu.
2. Od decyzji Zarządu Klubu o wykluczeniu członka z Klubu członek ten ma prawo odwołać się do
Walnego Zebrania Członków. Decyzja Walnego Zebrania Członków w tej sprawie jest ostateczna.
§ 12
Przynależność do Klubu oraz prawa i obowiązki członka ustają z chwilą:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Klubu,
2) skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez 24 miesiące,

3) wykluczenia z Klubu z powodów określonych w § 11 ust. 1 Statutu Klubu,
4) śmierci.
Rozdział IV
Struktura organizacyjna
§ 13
Organami Klubu są: Walne Zebranie Członków, Zarząd Klubu oraz Komisja Rewizyjna.
§ 14
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu. Do zakresu działania Walnego Zebrania
Członków należy:
1) wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Klubu rocznego sprawozdania,
3) ustalanie wytycznych programowych działalności Klubu,
4) rozpatrywanie wniosków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
5) podejmowani uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalenie Statutu oraz jego zmiany,
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu,
8) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach, które ze względu na swą szczególną
wagę wymagają przejawu woli całego Klubu,
9) uchwalanie budżetu,
10) uchwalanie regulaminów Klubu,
12) ustalanie wysokości wpisowego i minimalnej składki członkowskiej.
§ 15
1. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu konieczna jest obecność:
a) w pierwszym terminie - co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych, albo
b) w drugim terminie, który może być wyznaczony w tym samym dniu, ale po upływie co najmniej
30 minut od pierwszego terminu, Walne Zebranie Członków może obradować skutecznie bez
względu na ilość członków zwyczajnych obecnych na tym zebraniu.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał o zmianie
statutu i rozwiązaniu Klubu, które wymagają większości 2/3 głosów.
§ 16
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków (zwyczajne) zwołuje Zarząd Klubu przynajmniej raz w roku
kalendarzowym, z podaniem jednocześnie proponowanego porządku obrad, w terminie co najmniej
14 dni przed tym zebraniem.
3. Walne Zebranie Członków Klubu ma charakter sprawozdawczo-wyborczy (z upływem kadencji)
lub tylko sprawozdawczy (w trakcie kadencji).
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu z własnej
inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków
zwyczajnych Klubu.
5. Wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków powinny zawierać uzasadnienie oraz
proponowany przez wnioskodawców porządek obrad.

§ 17
1. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym Klubu i w szczególności:
a) kieruje jego pracą
b) prowadzi obsługę finansowo-księgową Klubu zgodnie z ustawą o rachunkowości,
c) reprezentuje Klub na zewnątrz, z zastrzeżeniem podanym niżej w ust 2
d) ponosi odpowiedzialność za swą działalność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Reprezentowanie Klubu - zgodnie z ust. 1 - należy do kompetencji Zarządu Klubu, przy czym:
a) o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej (np. nie wymagają pełnego składu Zarządu), wtedy do
reprezentowania Klubu i składania oświadczeń woli w jego imieniu upoważniony jest także
jednoosobowo Prezes Zarządu Klubu, z zastrzeżeniami podanymi niżej w pkt. b i c,
(treść do uściślenia-Uwaga JK)
b) do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest
łączne współdziałanie Prezesa Zarządu ze Skarbnikiem lub innym członkiem Prezydium Zarządu,
c) w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu do reprezentowania Klubu i składania oświadczeń
woli w jego imieniu upoważniony jest wtedy także jednoosobowo Wiceprezes Zarządu, a w
przypadku oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest łączne
współdziałanie Wiceprezesa Zarządu ze Skarbnikiem lub Sekretarzem.
§ 18
1. Zarząd Klubu składa się z 5 - 7 członków zwyczajnych z wyboru, dokonanego na Walnym
Zebraniu Członków Klubu, na dwuletnią kadencję.
2. Zarząd Klubu wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu w osobach: Prezesa, Wiceprezesa,
Sekretarza i Skarbnika
3. W sytuacji zmniejszenia się ilości wybranych - zgodnie z ust.1 - członków Zarządu Klubu w
trakcie kadencji, Zarząd ma prawo uzupełnienia swego składu o nowych członków, spośród
członków zwyczajnych, w ilości nie większej jak 2/5 ogólnej liczby wybranych członków Zarządu.
§ 19
1. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
2. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej jak raz na dwa
miesiące.
3. Uchwały Zarządu Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej
połowy jego członków, a w przypadku równej ilości głosów - decyduje głos przewodniczącego
posiedzenia Zarządu.
§ 20
Do zakresu działania Zarządu Klubu należy w szczególności:
1) wybór Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika,
2) uzupełnianie składu Zarządu Klubu o nowych członków zgodnie z § 18 ust.3,
3) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków,
4) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn, za wyjątkiem
darowizn oraz wyższymi składkami, przekazywanymi przez członków Klubu,
Alternatywny zapis pkt 4 – Propozycja JK
4) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn przekraczających
jednorazowo kwotę 1000,00zł.

5) kierowanie w oparciu o ustalone plany działalnością Klubu,
6) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
7) opracowywanie planu działalności, sprawozdań, itp.,
8) gospodarowanie funduszami i majątkiem Klubu w granicach określonych budżetem,
funduszami dodatkowymi i specjalnymi oraz dokonywanie niezbędnych zmian budżetowych w
granicach obowiązujących przepisów,
9) zaciąganie zobowiązań do wysokości nie wyższej łącznie niż 5.000 zł.,
10) zawieranie umów oraz udzielanie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw.
§ 21
1. Komisja Rewizyjna w składzie 3 członków zwyczajnych, wybranych na Walnym Zebraniu
Członków, na dwuletnią kadencję, jest organem kontrolującym działalność Klubu.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, którzy
mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.
§ 22
1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie
Członków.
2. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej jak jeden raz w roku.
§ 23
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności organizacyjnej Klubu,
b) kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Klubu,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Klubu i stawianie wniosków w sprawie absolutorium
ustępującemu Zarządowi Klubu.
Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 24
1. Na majątek Klubu mogą składać się: nieruchomości, ruchomości, środki finansowe i inne
aktywa.
2. Majątek Klubu przeznaczony jest wyłącznie na realizowanie działalności statutowej
3. Źródłem powstawania majątku Klubu są:
a) wpisowe i składki członkowskie,
b) darowizny, subwencje, dotacje, itp..
c) wpłaty i świadczenia od osób fizycznych i prawnych tak krajowych jak i zagranicznych oraz
inne dochody prawem dozwolone,
4. Wpisowe oraz składki członkowskie członkowie regulują do końca roku kalendarzowego.
§ 25
Majątkiem i funduszami Klubu dysponuje Zarząd w ramach planu budżetowego, przy czym rokiem
obrachunkowym i sprawozdawczym Klubu jest rok kalendarzowy.

Rozdział VI
Rozwiązanie Klubu
§ 26
1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Zwyczajnego, względnie Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Klubu, przy kwalifikowanej większości głosów zgodnie z § 15 ust. 2 niniejszego
Statutu.
2. W przypadku rozwiązania Klubu majątek Klubu przekazuje się Kościołowi Katolickiemu
Diecezji Radomskiej.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 27
1. Zarząd Klubu w miarę potrzeby może zatrudniać personel pomocniczy.
2. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu
Rejestrowego.
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