
STATUT  

KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W PŁOCKU 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę „Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku” (dalej: 
Klub). 

§ 2 

1. Klub jest społeczną organizacją wiernych wyznania rzymskokatolickiego. 
2. Klub jest zawiązany na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną i kościelną. 
3.Klub używa pieczęci z napisem: „Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku – Stowarzyszenie zarejestrowane”. 

§ 3 

Klub prowadzi działalność w jedności z Biskupem Płockim, zgodnie z nauczaniem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Dla 
zapewnienia tej łączności Klub dobiera sobie duchowego doradcę (asystenta kościelnego) spośród kapłanów pełniących 
posługę w Diecezji. Pełni on swoje obowiązki po zatwierdzeniu przez Biskupa Płockiego. 

§ 4 

1. Terenem działania Klubu jest Diecezja Płocka. Siedziba Klubu znajduje się w Płocku. 
2. Klub może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne – Koła.  
3. Jednostki terenowe mogą przyjmować nazwy, związane z terenem ich działania. 

§ 5 

Znak graficzny Klubu tworzą litery „KIK”, ułożone w stylizowany krzyż, z którego centrum ku dołowi wychodzą dwa 
promienie (czerwony i niebieski) oraz napis w otoku: „Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku”. Zmiany w znaku graficznym 
Klubu zatwierdza Zarząd. 

 

Rozdział II 
CELE I  ŚRODKI DZIAŁANIA 

§ 6 

Celem Klubu jest: 
1. działalność edukacyjna, kulturalna i formacyjna zmierzająca do kształtowania dojrzałego intelektualnie i moralnie 

człowieka, przygotowanego do pełnienia w sposób odpowiedzialny zadań wynikających z odpowiednich ról w życiu rodziny, 
społeczności lokalnej, państwa, Kościoła i społeczności międzynarodowej; 

2. praca w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury chrześcijańskiej w społeczności lokalnej; 
3. podejmowanie inicjatyw na rzecz wspierania rodziny w wymiarze materialnym, moralnym i duchowym;  
4. podejmowanie działań edukacyjnych służących upowszechnianiu wiedzy o historii, kulturze i tradycji narodu 

polskiego, pielęgnowaniu polskości oraz rozwojowi świadomości narodowej, obywatelskiej oraz poczucia przynależności 
do europejskiego kręgu kulturowego; 

5. wspieranie lokalnych instytucji oświatowych i wychowawczych poprzez upowszechnianie wśród dorosłych i młodzieży 
osiągnięć nauki i kultury; 

6. działalność charytatywna skierowana do osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej; 
7. promocja i organizacja wolontariatu; 
8. organizowanie wyjazdów pielgrzymkowych i turystycznych, umożliwiających poznawanie kraju, zabytków kultury, 

muzeów, obiektów sakralnych. 

§ 7 

Klub swe cele realizuje przez: 
1. organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, oświatowych i religijnych o charakterze odczytów, spotkań dyskusyjnych, 

konferencji, sympozjów, wystaw, rekolekcji, kierowanych także do młodzieży szkolnej; 
2. prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych, np.: świetlic, ognisk, szkół katolickich podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; 
3. prowadzenie kursów dokształcających oraz kursów językowych; 
4. organizowanie akcji o charakterze charytatywnym; 
5. prowadzenie czytelni, czasopism, biblioteki; 
6. współpracę z instytucjami samorządu lokalnego, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, naukowymi, ruchami 

i stowarzyszeniami, ruchami i stowarzyszeniami świeckimi i religijnymi. 
 

Rozdział III 
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 8 



Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne wyznania rzymskokatolickiego i osoby prawne. Przynależność do Klubu nie 
wyklucza przynależności do innych organizacji, stowarzyszeń czy ruchów świeckich lub religijnych, których zasady oraz cele 
nie są sprzeczne z katolicką nauką społeczną. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu. 

§ 9 

Klub posiada członków: 
1. zwyczajnych;  
2. wspierających;  
3. honorowych. 

§ 10 

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać osoba fizyczna, która: 
a. złoży deklarację członkowską na piśmie; 
b. uzyska poręczenie dwóch osób wprowadzających, będących członkami Klubu; 

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Klubu.  

§ 11  

1. Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub 
merytoryczną w realizacji celów Klubu. 

2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu 
Klubu. 

3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz 
uchwał władz Klubu. 

§ 12 

1. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu. 
2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu. Uroczystość nadania tytułu członka honorowego winna mieć 

miejsce w rocznicę wizyty Jana Pawła II w Płocku, tj. 7 czerwca lub w najbliższym stosownym terminie. 
3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich. 

 

§ 13 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 
1. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu oraz realizowania czynnych i biernych praw wyborczych w wyborach 

do władz Klubu; 
2. brania czynnego udziału we wszelkich formach działalności Klubu; 
3. zgłaszania wniosków dotyczących kierunków działalności Klubu. 

§ 14 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
1. świadczenia swoją postawą o respektowaniu w życiu rodzinnym i społecznym chrześcijańskiego systemu wartości; 
2. przestrzeganiu statutu i uchwal Walnego Zebrania Klubu; 
3. brania czynnego udziału w działalności Klubu i realizowania jego celów; 
4. regularnego opłacania składek członkowskich. Z opłacania składek członkowskich oraz wpisowego zwolnieni są 

członkowie zwyczajni uczący się i pozostający na utrzymaniu swoich prawnych opiekunów. 

§ 15 

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział 
z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

§ 16 

1. Za nieprzestrzeganie statutu i uchwał władz Klubu Zarząd Klubu może udzielić członkowi zwyczajnemu upomnienia 
lub nagany, a za rażące naruszenie statutu Zarząd Klubu może zawiesić członka w prawach członkostwa na okres nie dłuższy 
niż do najbliższego Walnego Zebrania Klubu albo wykluczyć z Klubu. 

2. Od decyzji Zarządu Klubu o wykluczeniu z Klubu członek ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu. Uchwała 
Walnego Zebrania jest ostateczna. 

§ 17 

Utrata członkostwa następuje na skutek: 
1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Klubu; 
2. skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres 12 miesięcy, po uprzednim powiadomieniu; 
3. wykluczenia z Klubu w trybie § 16; 
4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu; 
5. śmierci członka; 
6. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

Rozdział IV 
WŁADZE KLUBU 

§ 18 



Władzami Klubu są: 
1. Walne Zebranie Klubu; 
2. Zarząd Klubu; 
3. Prezydium Zarządu; 
4. Komisja Rewizyjna. 

§ 19 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu trwa trzy lata. 

§ 20 

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 
połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.  

§ 21 

1. Na posiedzeniach władz Klubu wnioski formalne mogą być zgłaszane w dowolnej chwili ich trwania. 
2. Do głosowania przyjmowane są tylko wnioski formalne, dotyczące wyłącznie porządku obrad, zmiany 

przewodniczącego oraz trybu głosowania. 
3. Wnioski formalne są podejmowane zwykłą większością głosów w glosowaniu jawnym. 
4. Przed głosowaniem wniosku formalnego przewodniczący obrad, na żądanie zebranych, może dopuścić do głosu jedną 

osobę, która popiera wniosek, oraz jedną osobę, która jest przeciwna wnioskowi. 

§ 22 

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu. 
2. W Walnym Zebraniu Klubu biorą udział: 

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni; 
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście. 

3. Walne Zebranie Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
4. Walne Zebranie Klubu zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Klubu raz w roku. Termin, miejsce i porządek obrad 

Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Klubu co najmniej na 14 dni przed terminem zabrania. 
5. Walne Zebranie Klubu nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd Klubu z jego 

inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu 
w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku i jest poświęcone tematowi, dla którego zostało zwołane. 

6. Uchwały Walnego Zebrania Klubu zwołanego w pierwszym terminie zapadają w trybie określonym w § 20 Uchwały 
Walnego Zebrania Klubu zwołanego w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę 
obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.  

§ 23 

Do uprawnień Walnego Zebrania należy: 
a. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu; 
b. uchwalanie statutu oraz jego zmian; 
c. wybór Prezesa Klubu; 
d. wybór i odwoływanie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej;  
e. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
f. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
g. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu, Zarząd oraz Komisję Rewizyjną; 
h. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszelkich innych świadczeń na rzecz Klubu; 
i. podejmowanie uchwał w sprawie nadania godności członka honorowego; 
j. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, uchylanie uchwał Zarządu, sprzecznych ze statutem, na wniosek 

Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków Klubu; 
k. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku; 
l. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach wniesionych pod obrady, które ze względu na szczególną 

wagę wymagają decyzji Walnego Zebrania Klubu. 

§ 24 

1. Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje Klub na zewnątrz. 
2. Zarząd odpowiada przed Walnym Zebraniem Klubu. 
3. Zarząd składa się z 5 do 11 członków, w tym Prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika 

i członków Zarządu. 
4. Prezesa i członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Klubu w trybie określonym w § 22 bezwzględną większością 

głosów. 
5. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu konstytuuje się z grona wybranych członków Prezydium Zarządu (Prezes, 

wiceprezes, sekretarz, skarbnik). Prezydium kieruje pracami Zarządu. 
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu 

zwołuje Prezes. 
7. Odwołanie Prezesa w czasie trwania kadencji może odbyć się na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Klubu 

na wniosek 2/3 członków Zarządu lub na pisemne wniosek 1/3 ogólnej liczby członków 

§ 25 

Do kompetencji Zarządu należy:  



a. realizacja celów Klubu; 
b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu i wytycznych programowych; 
c. sporządzanie rocznych planów pracy i budżetu; 
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu; 
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Klubu; 
f. wybór wiceprezesów, skarbnika i sekretarza (członków Prezydium Zarządu); 
g. reprezentowanie Klubu na zewnątrz; 
h.  zwoływanie Walnego Zebrania Klubu; 
i. przyjmowanie i skreślanie członków; 
j. ustalanie wysokości płac pracowników etatowych Klubu; 
k. powoływanie komisji rozjemczej w celu rozstrzygania spornych kwestii; 
l. występowanie do Walnego Zebrania Klubu z wnioskiem dotyczącym zmian w statucie Klubu. 

§ 26 

Prezydium Zarządu Klubu jest władza wykonawczą Zarządu. Tworzą je: Prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz. 
Do zakresu kompetencji Prezydium Zarządu należy: 

a. kierowanie Klubem, opierając się na ustalonych planach działalności Zarządu; 
b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania i Zarządu Klubu; 
c. opracowywanie planu działalności, sprawozdań i wniosków oraz regulaminów, wydawanie wszelkich instrukcji 

wewnętrznych; 
d. zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów oraz udzielanie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw w imieniu Klubu; 
e. składanie sprawozdań z wykonywanych prac na posiedzeniu Zarządu Klubu; 
f. powoływanie, w miarę potrzeb, zespołów roboczych pośród członków Klubu. 

§ 27 

Oświadczenia i akty prawne, zobowiązanie finansowe i majątkowe podpisują w imieniu Klubu łącznie dwaj członkowie 
Zarządu, w tym Prezes. W razie niemożności podejmowania działań przez Prezesa działa dwóch członków Zarządu łącznie, 
na podstawie pisemnego upoważnienia Prezesa. 

§ 28 

Uchwały Zarządu Klubu oraz Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 
członków w głosowaniu jawnym, na wniosek formalny, w głosowaniu tajnym. 

§ 29 

1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych na Walnym Zebraniu Klubu. Członkowie Komisji wybierają 

ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, którzy mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym 
w posiedzeniach Zarządu Klubu. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swych funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub 
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w ustawie z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób 
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 z 2001 roku z późniejszymi zmianami). 

5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy 
umyślnej. 

§ 30 

Do zakresu kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
a. kontrola działalności organizacyjnej Klubu; 
b. kontrola gospodarki finansowej i zarządzania majątkiem Klubu; 
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Klubu i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę absolutorium 

ustępującemu Zarządowi Klubu; 
d. występowanie do Prezydium Klubu z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu lub 

posiedzenia Zarządu Klubu. 

§ 31 

W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich 
składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym 
trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Po dokonaniu kooptacji Zarząd lub Komisja Rewizyjna może 
zmienić podział funkcji, z wyjątkiem funkcji Prezesa Zarządu. 

§ 32 

1. Władzami terenowych jednostek organizacyjnych Klubu, zwanych dalej Kołami, są: 
a. Walne Zebranie Koła; 
b. Zarząd Koła; 
c. Komisja Rewizyjna Koła. 

2. Władze Koła podlegają odpowiednim władzom Klubu. 
3. Do uprawnień Walnego Zebrania Koła należy: 

a. wybór Zarządu Koła; 



b. wybór Komisji Rewizyjnej Koła; 
c. określanie kierunków działania Koła. 

4. Tryb i terminy zwoływania Walnego Zebrania Koła są takie same jak te, które zapisano w § 22 Statutu.  
5. Zarząd Koła składa się z 3 członków z wyboru. Wybierany jest na trzyletnią kadencję, kieruje pracą Koła i odpowiada 

za swą działalność przed Walnym Zebraniem Koła.  
6. Do zakresu działania Zarządu Koła należy w szczególności: 

a. realizacja uchwał Walnego Zebrania Koła; 
b. decydowanie o przyjęciu członków; 
c. planowanie pracy i budżetu Koła; 
d. gospodarowanie funduszami i majątkiem Koła. 

7. Komisja Rewizyjna Koła składa się z trzech członków z wyboru. Jest wybierana na trzyletnią kadencję sprawuje 
kontrolę nad działalnością Koła. Status członków Komisji jest taki sam jak ten, który zapisano w § 29 niniejszego statutu. 

 

Rozdział V 
MAJĄTEK I FUNDUSZE 

§ 33 

1. Fundusze Klubu powstają:  
a. z wpisowego i składek członkowskich; 
b. z darowizn, zapisów i spadków; 
c. z subwencji, dotacji i ofiarności publicznej. 

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Klubu. 
3. Majątkiem i funduszami Klubu dysponuje Zarząd w ramach uchwalonego preliminarza, przy czym rokiem 

obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. 
4. Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
5. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.  

§ 34 

Fundusze Klubu przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych. 

Zabrania się w szczególności: 
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do członków jego organów lub 

pracowników oraz osób, z którymi członkowie lub 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”; 

2. przekazywania majątku Klubu na rzecz członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach 
innych niż to następuje do osób trzecich, których szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub 
na preferencyjnych warunkach; 

3. wykorzystywania majątku Klubu przez członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach 
innych niż to następuje do osób trzecich, chyba że wykorzystywanie to bezpośrednio wynika z realizacji statutowych celów 
Klubu; 

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Klubu 
lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

 

Rozdział VI 
PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 35 

Zmiany w statucie mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Klubu w trybie określonym w § 22 niniejszego 
statutu na wniosek Zarządu Klubu lub 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu. 

§ 36 

1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Klubu większością 2/3 głosów przy obecności 
co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie decyduje o trybie jego likwidacji oraz o przeznaczeniu 
majątku Klubu. 

§ 37 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 8 marca 1996 roku 
Prawo o Stowarzyszeniach. 

 


