
 

 

S T A T U T 

KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ  

w WARSZAWIE 

 

Rozdział I 

Nazwa, teren działania, siedziba i 

prawa Stowarzyszenia 

 

§ 1 

Stowarzyszenie działające na podstawie 

niniejszego statutu nosi nazwę: Klub Inte-

ligencji Katolickiej, nazywany w dalszym 

ciągu "Klubem". 

 

§ 2 

Siedzibą Klubu jest Warszawa. Klub działa 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

i innych krajów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

§ 3 

Klub posiada osobowość prawną i używa 

pieczęci, której wzór zatwierdza Zarząd 

Klubu. 

 

§ 4 

Klub może powoływać sekcje i zespoły 

problemowe oraz sekcje terytorialne. 

 

§ 5 

Klub może być członkiem stowarzyszeń 

krajowych i zagranicznych. 

 

§ 6 

Klub sporządza roczne sprawozdanie ze 

swojej działalności, przekazuje je mini-

strowi właściwemu do spraw zabezpie-

czenia społecznego oraz podaje je do 

publicznej wiadomości w sposób umożli-

wiający zapoznanie się z tym sprawozda-

niem przez zainteresowane podmioty. 

 

 

Rozdział II 

Cel i środki działania 

 

§ 7 

1. Klub jest społeczno-kulturalną organi-

zacją katolików mającą na celu: 

a. pogłębianie wiary, rozwijanie ducho-

wości, uczenie się odpowiedzialności za 

Kościół, za kształt współczesnego chrze-

ścijaństwa, za świadomość społeczną; 

b. tworzenie środowiska przepojonego 

duchem wspólnotowym; 

c. tworzenie klimatu dialogu i prowadze-

nie dialogu z przedstawicielami innych 

środowisk katolickich, innych religii, in-

nych wyznań i z niewierzącymi; 

d. tworzenie, pogłębianie i szerzenie kul-

tury religijnej, intelektualnej, artystycznej 

i politycznej; 

e. podejmowanie działań zapobiegają-

cych zjawiskom patologii społecznych; 

f. przygotowanie do działalności pu-

blicznej, kształtowanie człowieka wrażli-

wego na problemy społeczne i obywatel-

skie, na krzywdę i potrzeby bliźnich, słu-

żącego bezinteresowną pomocą potrze-

bującym; 

g. wychowanie w duchu patriotyzmu oraz 

kształtowanie odpowiedzialności za Oj-

czyznę z jednoczesnym poszanowaniem 

godności i wolności każdego narodu; 



 

h. rozwijanie i propagowanie twórczości 

artystycznej, a w szczególności działalno-

ści i twórczości inspirowanej wiarą chrze-

ścijańską. 

2. Osoby niebędące katolikami, które po-

dzielają wyżej wymienione cele i deklarują 

chęć zostania członkami Klubu, mogą być 

przyjęte na ogólnych zasadach członko-

stwa. 

 

§ 8 

Dla realizacji tych celów Klub 

w szczególności: 

1. nieodpłatnie: 

a. prowadzi działalność stypendialną 

i charytatywną; 

b. organizuje dni skupienia i nabożeń-

stwa; 

2. nieodpłatnie lub odpłatnie: 

a. organizuje rekolekcje i pielgrzymki; 

b. organizuje zebrania i spotkania po-

święcone nauczaniu Kościoła i proble-

mom życia społecznego; 

c. prowadzi działalność ekumeniczną; 

d. prowadzi działalność wychowawczą, 

turystyczną, wydawniczą, edukacyjną, 

sportową i artystyczną; 

e. organizuje spotkania autorskie, wysta-

wy, koncerty oraz inne imprezy kulturalne; 

f. współpracuje z organizacjami religij-

nymi, społecznymi i kulturalnymi w kraju 

i za granicą; 

g. podejmuje inicjatywy obywatelskie, 

kulturalne, ekologiczne; 

3. współpracuje z Episkopatem Polski 

i występuje o powołanie kapelana klubo-

wego; 

4. prowadzi działalność gospodarczą. 

5. współdziała i wspiera (w szczególności 

finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) 

inne organizacje lub instytucje których 

cele działalności są zbieżne z celami Klu-

bu. 

 

§ 9 

1. Sekcje problemowe i terytorialne po-

wołuje Zarząd Klubu na wniosek grupy 

członków Klubu. 

2. Sekcje mogą wybierać własne organy – 

co najmniej przewodniczącego. W orga-

nach sekcji muszą się znajdować człon-

kowie Klubu. 

3. Organy sekcji i regulaminy pracy sekcji 

zatwierdza Zarząd Klubu. 

 

 

Rozdział III  

Członkowie 

 

§ 10 

1. Klub ustanawia 4 rodzaje członkostwa: 

a. członkowie honorowi 

b. członkowie wspierający 

c. członkowie zwyczajni 

d. członkowie uczestnicy 

2. Członkami Klubu mogą być oso-

by pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mo-

gą być członkami sekcji dziecięcych 

lub młodzieżowych. 

 

§ 11 

1. Godność członka honorowego nadaje 

Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klu-

bu. 

2. Godność członka wspierającego i pra-

wa jemu przysługujące nie naruszają praw 

wynikających z innego typu członkostwa. 

3. Członkowie honorowi nie mają obo-

wiązku płacenia składek, mają prawo brać 

udział w działalności Klubu oraz uczestni-

czyć w Walnych Zebraniach z głosem do-

radczym. 



 

 

§ 12 

1. Członkiem wspierającym może być 

osoba fizyczna lub prawna. 

2. Godność członka wspierającego będą-

cego osobą fizyczną i prawa jemu przy-

sługujące nie naruszają praw wynikają-

cych z innego typu członkostwa. 

3. Członków wspierających przyjmuje Za-

rząd Klubu na podstawie pisemnego 

zgłoszenia zawierającego deklarację ro-

dzaju wsparcia, które będzie udzielone 

Klubowi. 

4. Członkom wspierającym przysługuje 

prawo zgłaszania wniosków i postulatów 

do organów Klubu. 

 

§ 13 

1. Członków zwyczajnych przyjmuje Za-

rząd Klubu spośród członków uczestni-

ków na wniosek organów sekcji lub grupy 

członków zwyczajnych zaopiniowany 

przez Prezydium Zarządu Klubu. 

2. Członków uczestników przyjmuje Pre-

zydium Zarządu Klubu na podstawie de-

klaracji kandydata, popartej przez dwóch 

członków Klubu. 

3. Pełne prawa członkowskie uzyskują 

kandydaci zaakceptowani przez Prezy-

dium Zarządu Klubu, po opłaceniu wpi-

sowego i pierwszej składki. 

 

 

 

§ 14 

1. Członek zwyczajny Klubu ma prawo 

i obowiązek uczestniczenia w Walnych 

Zebraniach Klubu oraz prawo realizowa-

nia czynnych i biernych praw wyborczych 

do organów Klubu. 

2. W przypadku nieusprawiedliwionej nie-

obecności na trzech kolejnych Walnych 

Zebraniach Klubu, Zarząd Klubu może 

zmienić status danego członka zwyczaj-

nego na członka uczestnika. 

 

§ 15 

Każdy rodzaj członkostwa daje prawo 

brania udziału w działalności Klubu. 

 

§ 16 

1. Wszyscy członkowie Klubu mają obo-

wiązek przestrzegania statutu oraz stoso-

wania się do uchwał Walnych Zebrań 

i Zarządu Klubu. 

2. Członkowie zwyczajni i uczestnicy mają 

obowiązek regularnego płacenia składek 

członkowskich, chyba że są z tego obo-

wiązku zwolnieni przez posiadanie god-

ności członka honorowego bądź decyzją 

Prezydium Zarządu. 

 

§ 17 

1. Za nieprzestrzeganie statutu Klubu 

Prezydium Zarządu ma prawo udzielenia 

członkowi upomnienia lub nagany; od 

decyzji Prezydium, członek może w ter-

minie 4 tygodni odwołać się do Zarządu 

Klubu. 

2. W razie szczególnie rażącego narusza-

nia postanowień statutu, uchwał Walnego 

Zebrania lub popełnienia czynu nielicują-

cego z godnością członka Klubu, Zarząd 

może wykluczyć członka z Klubu; od de-

cyzji Zarządu członek może w terminie 4 

tygodni odwołać się do Walnego Zebra-

nia Klubu. 

 

§ 18 

1. Przynależność do Klubu oraz prawa 

i obowiązki członka ustają z chwilą: 

a. śmierci; 



 

b. skreślenia z listy członków; 

c. wykluczenia członka z Klubu. 

2. Zarząd Klubu albo Prezydium Zarządu 

Klubu może skreślić członka ze względu 

na: 

a. pisemny wniosek zainteresowanego; 

b. niepłacenie składek przez 12 miesięcy 

od upomnienia. 

3. Zarząd Klubu może wykluczyć członka 

z Klubu z powodu nieprzestrzegania ob-

owiązków wymienionych w §16. 

 

 

Rozdział IV  

Ustrój i organy Klubu 

 

§ 19 

Organami Klubu są: 

1. Walne Zebranie, 

2. Zarząd Klubu, 

3. Prezydium Zarządu Klubu, 

4. Komisja Rewizyjna. 

 

§ 20 

Do zakresu działania Walnego Zebrania 

należy: 

1. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej w głosowaniu tajnym; 

2. rozpatrywanie i zatwierdzanie przed-

stawionego przez Zarząd Klubu rocznego 

merytorycznego i finansowego sprawoz-

dania z działalności Klubu; 

3. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych 

przez Zarząd Klubu, Komisję Rewizyjną 

oraz członków Klubu; 

4. rozpatrywanie odwołań od decyzji Za-

rządu Klubu; 

5. udzielanie lub odmawianie absoluto-

rium Zarządowi Klubu; 

6. uchwalanie zmian statutu; 

7. nadawanie członkostwa honorowego 

Klubu; 

8. podejmowanie uchwał we wszystkich 

sprawach, które ze względu na swą 

szczególną wagę wymagają wyrażenia 

woli całego Klubu; 

9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu 

Klubu. 

 

§ 21 

1. Do ważności uchwał Walnego Zebrania 

Klubu konieczna jest obecność, co naj-

mniej połowy ogólnej liczby członków 

zwyczajnych w pierwszym terminie, a w 

drugim terminie, który może być wyzna-

czony o godzinę później tego samego 

dnia, Walne Zebranie może skutecznie 

obradować - bez względu na liczbę obec-

nych na zebraniu. 

2. Uchwały Walnego Zebrania Klubu za-

padają zwykłą większością głosów, 

z wyjątkiem uchwał o zmianie statutu 

i rozwiązaniu Klubu, które wymagają 

większości 2/3 głosów.  

 

§ 22 

1. Walne Zebranie Klubu jest zwoływane 

przez Zarząd Klubu co najmniej raz do 

roku z podaniem porządku obrad przy-

najmniej na 14 dni przed zebraniem. 

2. Walne Zebranie może mieć charakter 

sprawozdawczy lub sprawozdawczo-

wyborczy. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu 

jest zwoływane na podstawie decyzji Za-

rządu Klubu, którą podejmuje on z wła-

snej inicjatywy, lub na wniosek Komisji 

Rewizyjnej, albo na pisemny wniosek 1/5 

liczby członków zwyczajnych. Wniosek 

o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 

Zebrania winien być uzasadniony i zawie-

rać propozycję porządku obrad. 



 

4. Wnioski o zmianę w składzie władz 

Klubu, nadanie członkostwa honorowego, 

zmianę statutu i rozwiązanie Klubu mogą 

być rozpatrywane jedynie w przypadku 

umieszczenia tych spraw w porządku ob-

rad Walnego Zebrania rozesłanym na 14 

dni przed terminem tego zebrania. 

 

§ 23 

Zarząd Klubu kieruje jego pracą, repre-

zentuje go na zewnątrz i odpowiada za 

swą działalność przed Walnym Zebraniem 

Klubu. 

 

§ 24 

Zarząd Klubu składa się z 11-15 członków 

zwyczajnych. W przypadku zmniejszenia 

się składu Zarządu w trakcie trwania ka-

dencji, uzupełnienie jego składu może 

nastąpić w drodze kooptacji nowych 

członków, spośród członków zwyczaj-

nych. W tym trybie można powołać nie 

więcej niż 1/3 liczby wybranych członków 

Zarządu. 

 

§ 25 

Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna wybie-

rane są na dwa lata. 

 

 

§ 26 

Zarząd Klubu wybiera ze swego grona 

Prezydium Zarządu Klubu w liczbie 5-7 

osób, w tym: Prezesa, 2-3 Wiceprezesów, 

Sekretarza, Skarbnika i członków Prezy-

dium Zarządu Klubu. Prezesa wybiera się 

wyłącznie spośród członków Zarządu 

Klubu wybranych przez Walne Zebranie. 

 

§ 27 

Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się 

w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż 5 

razy w roku. 

 

§ 28 

Do zakresu działania Zarządu Klubu nale-

żą sprawy niezastrzeżone do kompetencji 

Walnego Zebrania Klubu, Prezydium Za-

rządu Klubu i Komisji Rewizyjnej, 

a w szczególności: 

1. wybór Prezydium Zarządu Klubu; 

2. uchwalanie budżetu oraz czuwanie 

nad wykonaniem uchwał Walnego Zebra-

nia Klubu; 

3. kooptowanie nowych członków Zarzą-

du Klubu; 

4. przyjmowanie i skreślanie członków 

zwyczajnych; 

5. wykluczanie członków z Klubu; 

6. ustalanie wysokości wpisowego i skła-

dek członkowskich; 

7. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczaj-

nych Walnych Zebrań Klubu; 

8. podejmowanie uchwał w przedmiocie 

przyjęcia zapisów, darowizn i spadków; 

9. podejmowanie uchwał w przedmiocie 

kupna, sprzedaży, zamiany i obciążenia 

nieruchomości; 

10. podejmowanie uchwał w przedmio-

cie zarządu finansowym majątkiem trwa-

łym; 

11. powoływanie i rozwiązywanie sekcji 

oraz zatwierdzanie ich władz; 

12. decydowanie w przedmiocie podej-

mowania działalności gospodarczej; 

13. decydowanie w przedmiocie podej-

mowania działalności oświatowej 

i opiekuńczej; 

14. zatwierdzanie przygotowanych przez 

Prezydium regulaminów oraz podejmo-

wanie uchwał formułujących stanowisko 



 

Klubu wobec aktualnych problemów lub 

wydarzeń politycznych, społecznych, reli-

gijnych; 

15. występowanie z wnioskiem do Wal-

nego Zebrania o nadanie członkostwa 

honorowego; 

16. powoływanie członków wspierających; 

17. występowanie do właściwych władz 

kościelnych o powołanie kapelana klubo-

wego. 

 

§ 29 

Do zakresu działania Prezydium Zarządu 

Klubu należy: 

1. kierowanie bieżącą działalnością Klubu; 

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebra-

nia Klubu i decyzji Zarządu Klubu; 

3. opracowywanie preliminarzy budżeto-

wych, sprawozdań i wniosków oraz wy-

dawanie instrukcji wewnętrznych; 

4. gospodarowanie funduszami i mająt-

kiem Klubu w granicach określonych bu-

dżetem; 

5. zaciąganie zobowiązań, zawieranie 

umów oraz udzielanie pełnomocnictw; 

6. reprezentowanie Klubu; 

7. składanie sprawozdań na posiedze-

niach Zarządu Klubu z wykonywanych 

prac; 

8. zajmowanie stanowiska w imieniu Klu-

bu w ważnych sprawach publicznych, w 

sytuacjach gdy Zarząd nie może się szyb-

ko zebrać; 

9. przyjmowanie i skreślanie członków 

uczestników; 

10. angażowanie i zwalnianie pracowni-

ków; 

11. opracowywanie regulaminów Klubu; 

12. nadzór nad działalnością gospodarczą 

Klubu. 

 

§ 30 

Oświadczenia i akty prawne, zobowiąza-

nia finansowe i majątkowe podpisują w 

imieniu Klubu łącznie: Prezes z Sekreta-

rzem lub Prezes ze Skarbnikiem lub Se-

kretarz ze Skarbnikiem, a także w uzasad-

nionych przypadkach i do określonych 

czynności, na podstawie upoważnienia 

Prezydium, dwóch członków Zarządu. 

 

§ 31 

Uchwały Zarządu Klubu i Prezydium po-

dejmowane są zwykłą większością głosów 

przy obecności przynajmniej połowy 

członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

 

§ 32 

Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje 

społecznie. Jednak Sekretarz i Skarbnik 

jak również członkowie Zarządu, którzy 

pełnią w Klubie funkcje szczególnie pra-

cochłonne, mogą pobierać wynagrodze-

nie w ramach stosunku pracy lub umowy 

cywilno-prawnej. Uchwałę w tym przed-

miocie podejmuje Zarząd za zgodą Komi-

sji Rewizyjnej. 

 

§ 33 

1. Komisja Rewizyjna w składzie 3-5 

członków zwyczajnych jest organem kon-

trolującym działalność Klubu. 

2. Do zakresu działania Komisji Rewizyj-

nej należy: 

a. kontrola działalności merytorycznej 

i organizacyjnej Klubu; 

b. kontrola gospodarki finansowej 

i majątkowej Klubu; 

c. kontrola działalności gospodarczej 

Klubu; 

d. kontrola działalności sekcji i zespołów 

pracujących w Klubie; 



 

e. składanie sprawozdań na Walnym Ze-

braniu Klubu i stawianie wniosków 

o udzielenie lub odmowę absolutorium 

ustępującemu Zarządowi; 

f. występowanie do Zarządu Klubu 

z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego 

Walnego Zebrania lub posiedzenia Zarzą-

du Klubu. 

 

§ 34 

1. Jeśli skład Komisji Rewizyjnej zmniejszy 

się w czasie trwania kadencji Komisja Re-

wizyjna ma prawo dokooptować do swe-

go składu 1 członka, spośród członków 

zwyczajnych. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybie-

rają ze swego grona przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają 

prawo uczestniczenia z głosem dorad-

czym w posiedzeniach Prezydium oraz 

Zarządu Klubu. 

 

§ 35 

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

1. nie mogą być członkami zarządu 

ani pozostawać z nimi w stosunku mał-

żeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa 

lub podległości z tytułu zatrudnienia; 

2. nie byli skazani prawomocnym wyro-

kiem za przestępstwa z winy umyślnej; 

 

 

 

Rozdział V  

Fundusze i majątek 

 

§ 36 

Fundusze Klubu składają się z: 

1. wpisowego i składek członkowskich; 

2. darowizn, subwencji, dotacji, dywidend; 

3. spadków i zapisów; 

4. dochodów z majątku Klubu; 

5. wpływów z działalności gospodarczej; 

6. zbiórek publicznych; 

7. innych wpływów przeznaczonych 

na działalność statutową; 

8. wpłat stanowiących ustawowy procent 

podatku od osób fizycznych przekazywa-

nych organizacjom pożytku publicznego. 

 

§ 37 

Klub tworzy Fundusz Statutowy. Fundusz 

ten może być zwiększany o ustaloną w 

Rachunku wyników nadwyżkę przycho-

dów nad kosztami oraz o dodatkowe 

wpłaty. 

 

§ 38 

1. Dla realizacji celów statutowych oraz 

zasilania funduszy Klub może prowadzić 

działalność gospodarczą. 

2. Klub może również być udziałowcem 

w spółkach handlowych. 

3. Całość dochodów Klubu jest 

przeznaczona na działalność statutową. 

 

§ 39 

Rokiem obrachunkowym i 

sprawozdawczym Klubu jest rok 

kalendarzowy. 

 

 

 

 

§ 40 

1. Zabrania się: 

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania 

zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku 

do jego członków, członków organów 

lub pracowników oraz osób bliskich; 



 

b. przekazywania majątku Klubu na rzecz 

jego członków, członków organów 

lub pracowników oraz ich osób bliskich 

na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich w szczególności jeżeli 

przekazanie to następuje bezpłatnie lub 

na preferencyjnych warunkach; 

c. wykorzystywania majątku Klubu na 

rzecz jego członków, członków organów 

lub pracowników, oraz ich osób bliskich 

na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika ze statutowego celu 

Klubu; 

d. zakupu na szczególnych zasadach 

towarów lub usług od podmiotów, w 

których uczestniczą 

członkowie Klubu, członkowie jego 

organów lub pracownicy oraz ich osoby 

bliskie. 

2. Za osoby bliskie uważa się osoby, 

z którymi 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI  

Rozwiązanie Klubu 

 

§ 41 

Rozwiązanie Klubu może nastąpić na 

mocy uchwały Walnego Zebrania lub 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klu-

bu, przy kwalifikowanej większości gło-

sów zgodnie z § 20 niniejszego Statutu. 

W razie rozwiązania Klubu: 

1. jego nieruchomość zlokalizowana 

w Warszawie, przy ul. Freta 20/24a prze-

chodzi do dyspozycji polskiej Prowincji 

Zakonu Kaznodziejskiego (oo. Dominika-

nów); 

2. pozostały jego majątek przechodzi 

do dyspozycji Konferencji Episkopatu Pol-

ski, chyba, że Walne Zebranie postanowi 

inaczej. 

 


