
 

 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że na zebraniu w dniu 24 marca 2011 r. Zarząd Klubu dokonał zmiany w sposobie 

przyjmowania członków uczestników do KIK-u. Nowe zasady, obowiązujące od 1 kwietnia 2011 roku, 

przedstawiamy poniżej. 

w imieniu Zarządu KIK 

Jakub Kiersnowski – sekretarz 

  

Zasady przyjmowania członków uczestników do Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie („Klubu") 

  

1.    Osoba pragnąca przystąpić do Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie („Kandydat") 

wypełnia deklarację członkowską według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych Zasad. 

2.    Deklarację podpisują także dwie osoby wprowadzające, będące członkami Klubu i mające uregulowane 

składki członkowskie. Kandydat, który nie może przedstawić dwóch członków wprowadzających, 

kontaktuje się członkiem Zarządu Klubu. 

3.    Po stwierdzeniu prawidłowego wypełnienia deklaracji, Sekretarz Klubu zaprasza Kandydata na spotkanie 

z przedstawicielami Zarządu, którego celem jest przybliżenie historii i tożsamości Klubu, przedstawienie 

zasad jego funkcjonowania, a także wzajemne poznanie przedstawicieli Zarządu z 

Kandydatem/Kandydatami.  

4.    Po spotkaniu deklaracje przystąpienia Kandydatów rozpatrywane są przez Prezydium Klubu, które 

decyduje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia Kandydata do Klubu.  

5.    Po otrzymaniu decyzji pozytywnej Kandydat wpłaca wpisowe i składkę członkowską, a po ich opłaceniu 

staje się członkiem Klubu.  

6.    Nieopłacenie składki członkowskiej oraz wpisowego w terminie dwóch miesięcy od daty poinformowania 

Kandydata o pozytywnym rozpatrzeniu jego deklaracji, powoduje konieczność powtórzenia całej 

procedury przyjęcia Kandydata do Klubu.  

7.    O decyzji odmownej Kandydat do członkostwa informowany jest przez przedstawiciela Prezydium 

Zarządu Klubu. 



 

Informacje dodatkowe 

1.    Kandydat może dwukrotnie prosić o przesunięcie umówionego z Prezydium spotkania. Dopuszcza się 

również jego jedną nie zgłoszoną wcześniej nieobecność. Brak spotkania Prezydium z Kandydatem 

powoduje uznanie jego deklaracji za nieaktualną. Kandydat, którego deklarację unieważniono może ją 

złożyć ponownie. 

2.    Prezydium w wyjątkowych przypadkach (np. względy zdrowotne) może na prośbę Kandydata zwolnić go 

z obowiązku przyjścia na spotkanie. 

  

  

Zgodnie z aktualnym statutem Klub posiada cztery rodzaje członkostwa: 

Wyciąg ze Statutu KIK. 

STATUT § 9 

 

1. Klub ustanawia 4 rodzaje członkostwa: 

a) członkowie honorowi 

b) członkowie wspierający 

c) członkowie zwyczajni 

d) członkowie uczestnicy 

2. Członkami Klubu mogą być osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą być członkami sekcji 

dziecięcych lub młodzieżowych. 

  

Pragnący zapisać się do Klubu zostają decyzją Prezydium Klubu - po załatwieniu minimalnych formalności - 

członkami uczestnikami. 

Członkowie zwyczajni są wyłonieni wśród uczestników przez Zarząd - na wniosek a) grupy członków 

zwyczajnych, b) zarządu jednej z sekcji lub c) Prezydium Klubu, posiadają pełne prawa wyborcze. 

 

Osoby fizyczne lub prawne mogą zostać członkami wspierającymi, deklarując Zarządowi Klubu uzgodnioną 

formę wsparcia. 

 


