
STATUT 
KLUBU HODOWCÓW KANARKÓW KSZTAŁTNYCH  

 
 

Rozdział I 
Nazwa, teren działalności, charakter prawny i siedziba stowarzyszenia. 

 
&1 

 
„Klub Hodowców Kanarków Kształtnych” zwany w dalszym ciągu Klubem, a w skrócie KHKK jest 
stowarzyszeniem zrzeszającym obywateli polskich i cudzoziemców stale mieszkających na terenie Polski. 
Klub jest stowarzyszeniem koleżeńskim. 
 

&2 
 
Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Łaziska Górne. 
 

&3 
 
Klub posiada osobowość prawną. Władze Klubu używają pieczęci określających jego nazwę. 
 

&4 
 
Klub KHKK stosownie do przepisów prawa i zgodnie z przepisami niniejszego statutu może nabywać i zbywać 
majątek ruchomy i nieruchomy, zawierać wszelkiego rodzaju umowy, zaciągać zobowiązania i zawiązywać 
grupy hodowców, prowadzić w imieniu własnym lub w imieniu instytucji posiadających osobowość prawną / w 
wypadku zleconego reprezentowania tych instytucji / sprawy we wszystkich instancjach władz 
administracyjnych i sadowych, jak również być członkiem instytucji posiadających osobowość prawną. 
 

&5 
 
Klub KHKK może być członkiem międzynarodowych organizacji lub stowarzyszeń o podobnym profilu 
działalności. 
 

&6 
 
Klub ma prawo używać swej odznaki. 
 

ROZDZIAŁ II 
 

Cele, zadania i środki działania Klubu .  
 

&7 
 
Klub jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych. 
 

&8 
 
 
Celem i zadaniem Klubu jest krzewienie i rozwijanie w społeczeństwie zainteresowań przyrodniczych w 
szczególności w wąskim zakresie hodowli kanarków kształtnych. 
 

&9 
 
1.Zadania nakreślone powyżej realizowane są przez : 
A/ urządzanie : zebrań, spotkań, odczytów, wykładów, wyświetlanie przeźroczy i filmów, szkolenie sędziów 
oraz organizowanie wycieczek. 
B/ wydawanie : czasopism, książek, broszur z dziedziny hodowli kanarków oraz utrzymanie biblioteki dla 
członków Klubu. 
C/ prowadzenie : działalności wydawniczej, giełdowej oraz konkursowej w zakresie hodowli kanarków. 
2.Środkami umożliwiającymi realizację zadań są : 
A/ składki członkowskie 
B/ darowizny i zapisy 
C/ dotacje i subwencje 
D/ inne dochody wynikające z działalności statutowej.   



Rozdział III 
 

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 
 

&10 
 
Członkiem rzeczywistym może być każdy obywatel, który ukończył 16 lat życia i korzysta z pełni praw 
obywatelskich. 
 

&11 
 
Członkiem młodzieżowym, za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów może być każdy obywatel, który 
ukończył lat 12. 
 

&12 
 
Nowo wstępujący członkowie spełniający warunki wg &10 i &11 niniejszego statutu zobowiązani są zapoznać 
się ze statutem, złożyć Zarządowi „deklarację personalną” i chęć  wstąpienia do Klubu potwierdzić podpisem. 
Nowo wstępujący członkowie przyjmowani są przez Zarząd Klubu po przyjęciu odpowiedniej uchwały. 
 

&13 
 
Członkowie dzielą się na : 
A/ członków rzeczywistych. 
B/ członków młodzieżowych. 
C/ członków honorowych. 
D/ członków wspierających. 
 

&14 
 
Nowo wstępujący członkowie zobowiązani są wpłacić jednorazowo wpisowe i składkę roczną w wysokości 
uchwalonej przez Walne Zebranie Członków Klubu. 
 

&15 
 
Tytuł honorowego członka Klubu nadaje Walne Zebranie Członków Klubu na uzasadniony wniosek Zarządu. 
Członkowie honorowi korzystają w pełni z praw członka rzeczywistego i wolni są od świadczeń członkowskich. 
 

&16 
 
Członkowie są zobowiązani : 
A/ przestrzegać przepisów niniejszego statutu. 
B/ opłacać regularnie składki członkowskie. 
C/ czynnie uczestniczyć w życiu Klubu. 
 

&17 
 
Prawa członka traci się przez : 
A/ śmierć. 
B/ wystąpienie. 
C/ wykluczenie. 
 

&18 
 
Każdy członek rzeczywisty ma prawo być wybranym do władz Klubu. 
Każdy członek może wystąpić z Klubu, składając uprzednio Zarządowi odpowiednie oświadczenie ustne lub na 
piśmie. 
 

&19 
 
Członek Klubu może być zawieszony w przypadku popełnienia czynów niezgodnych ze statutem, uchwałami i 
regulaminami. 

&20 
 



Zarząd ma prawo wykluczyć członka w przypadku jego działania na szkodę Klubu, lub nie opłacenia składek 
członkowskich na dany rok, do końca roku kalendarzowego. 
 

&21 
 
Członkowie Klubu maja prawo : 
1. Brać udział w działalności Klubu a w szczególności : 
A/ składać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Klubu. 
B/ brać udział we wszystkich zebraniach organizowanych dla członków Klubu, z prawem przemawiania, 
zgłaszania wniosków, oraz głosowania. 
C/ brać udział w Walnym Zebraniu.. 
D/ wybierać władze Klubu. 
2. Być wybieranym do Władz Klubu. 
3. Do korzystania ze wszystkich urządzeń, oraz lokali Klubu, doradztwa i szkoleń organizowanych przez Klub. 
 

&22 
 
Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych oprócz czynnego i biernego prawa 
wyborczego. 
 

&23 
 
Postanowienia Zarządu o wykluczeniu członka posiadają swą moc obowiązującą od momentu podjęcia decyzji. 
Zarząd jest zobowiązany powiadomić pisemnie członka o wykluczeniu oraz sposobie odwołania do Walnego 
Zebrania. 
Od decyzji Zarządu członek wykluczony z Klubu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 1 
miesiąca od momentu podjęcia decyzji o wykluczeniu przez Zarząd. 
 

&24 
 
Członek zawieszony lub wykluczony nie może z tego tytułu rościć żadnych pretensji do zwrotu składek 
członkowskich lub innego odszkodowania. 
 

Rozdział IV 
 

Władze Klubu. 
 

&25 
 
Władzami Klubu są : 
A/ Walne Zebranie Członków Klubu – Zwyczajne i Nadzwyczajne. 
B/ Zarząd Klubu. 
C/ Komisja Rewizyjna. 
Członkowie Władz Klubu sprawują swe funkcje społecznie. Działają zgodnie z postanowieniami niniejszego 
statutu i Walnego Zebrania jak również obowiązani są do przestrzegania przepisów o stowarzyszeniach. 
 

&26 
 
Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu co rok, wysyłając przynajmniej na 10 dni przed terminem jego 
odbycia imienne zawiadomienie, z równoczesnym podaniem porządku obrad. 
Na zebraniu takim przewodniczy wybrany pośród członków przewodniczący, który powołuje sekretarza oraz 
kieruje obradami. 
Nadzwyczajne Zebranie Klubu może być zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 2/3 ogólnej liczby 
członków i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane. 
 

&27 
Uchwały Walnego Zebrania Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy 
ogólnej liczby członków w I terminie, natomiast bez względu na ilość obecnych członków w II terminie. 

&28 
 
Uchwały Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 30% 
wszystkich członków. 
 

&29 
 



Zarząd Klubu składa się z trzech osób : 
1.Prezes. 
2.Sekretarz. 
3.Skarbnik. 
 
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób : 
1.Przewodniczący. 
2.Zastępca przewodniczącego. 
3.Członek. 
 

&30 
 
Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy : 
A/ udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi po rozpatrzeniu sprawozdań z działalności Zarządu i 
Komisji Rewizyjnej. 
B/ wybór na rok następny Zarządu Klubu złożonego z prezesa, sekretarza i skarbnika, członków Komisji 
Rewizyjnej. 
C/ wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu jawnym. Każdy członek władz musi uzyskać akceptację 
zwykłej większości głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu zgodnie z &25 niniejszego statutu. 
D/ podejmowanie uchwał mających na celu ukierunkowanie działalności klubu na okres do następnego Walnego 
Zebrania. 
E/ wprowadzenie zmian do statutu poprzez podjęcie uchwały, tryb zgłaszania zmian zgodnie z &31 niniejszego 
statutu. 
F/ podjęcie decyzji o likwidacji Klubu zgodnie z &32 niniejszego statutu.  
 

&31 
 
Zarząd Klubu reprezentowany jest na arenie międzynarodowej przez prezesa Klubu lub członka Zarządu 
upoważnionego przez Zarząd. Oświadczenia i podpisy w sprawach majątkowych składa co najmniej dwóch 
członków Zarządu upoważnionych przez Zarząd. Posiedzenia Zarządu Klubu zwoływane są przez Zarząd co 
najmniej raz na kwartał. 
 

&32 
 
Do zakresu działalności Zarządu Klubu należy : 
A/ zwoływanie Walnych Zebrań Klubu.  
B/ przyjmowanie do Klubu członków i prowadzenie ich ewidencji. 
C/ kierowanie pracami Klubu i administrowanie jego majątkiem. 
D/ podejmowanie uchwał w sprawach Klubu. 
Uchwały Zarządu Klubu mają moc obowiązującą od momentu ich podjęcia. 
 

&33 
 
Ustępujący członkowie Zarządu mają prawo ponownej wybieralności do władz Klubu po uzyskaniu 
absolutorium. W razie zdekompletowania się Zarządu podczas kadencji, Zarząd ma prawo dookoptować nowego 
członka spośród członków Klubu do najbliższego Walnego Zebrania.   
 

&34 
 
Komisja Rewizyjna ma prawo w każdej chwili badać każdą działalność Zarządu, ma dostęp do korespondencji i 
ksiąg. Ze swej kontroli sporządza protokół. 
 

&35 
 
W razie zdekompletowania się Komisji Rewizyjnej w czasie jej kadencji, Zarząd Klubu ma prawo uzupełnić 
skład Komisji spośród członków Klubu do najbliższego Walnego Zebrania.  

Rozdział V 
 

Przepisy ogólne. 
 

&36 
 
Zmiana statutu Klubu KHKK może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania członków Klubu w 
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 
Wnioski o zmiany w statucie winny być składane do Zarządu Klubu. 



Uchwalone zmiany należy przedłożyć odpowiedniemu sądowi i mogą one wejść w życie po wydaniu 
postanowienia. 
 

&37 
 
Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym 
większością 2/3 głosów przy udziale co najmniej połowy członków +1. 
 

&38 
 
W przypadku ustania działalności Klubu decyzję o losie majątku, po uprzednim całkowitym uregulowaniu 
zobowiązań, podejmuje Walne Zebranie. 
 

 
 

&39 
Z chwilą rozwiązania Klubu powołuje się Komisję Likwidacyjną złożoną z członków Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej. 
 

&40 
 
Rokiem pracy Klubu jest rok kalendarzowy. 
 
 
Komitet założycielski : 
1. Tadeusz Byś. 
2. Gabriel Zawadzki. 
3. Wojciech Kościelniak.  
 


