STATUT
Stowarzyszenia Klub Wysokogórski Sakwa

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Wysokogórski Sakwa i jest zwana dalej Klubem.
2. Siedziba klubu mieści się w Krakowie przy ulicy Stańczyka 10/24.
3. Klub działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U.
z 1989r. nr 20 poz. 104 z późn. zmianami), ustawy o kulturze fizycznej (tekst jednolity: Dz. U.
z 1996r. nr 25 poz. 113 z późn. zmianami) oraz niniejszego statutu.
4. Czas trwania Klubu nie jest ograniczony.

§2
1. Terenem działalności administracyjnej Klubu jest Województwo Małopolskie, a siedzibą
władz Miasto Kraków.
2. Klub może prowadzić działalność poza granicami Polski w realizacji celów zgodnych ze
Statutem.

§3
Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Klub może
zatrudniać pracowników.

§4
Klub może być członkiem krajowych lub międzynarodowych organizacji o podobnym profilu
działania.

§5
Klub używa pieczęci z nazwą stowarzyszenia oraz może wydawać odznaki organizacyjne i
legitymacje członkowskie.
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Rozdział II
Cele i sposoby działania

§6
Celem Klubu jest uprawianie, rozwijanie i propagowanie sportów wspinaczkowych, a w
szczególności: alpinizmu, taternictwa, wspinaczki skałkowej, wspinaczki na sztucznych ścianach,
himalaizmu, narciarstwa górskiego, biegów górskich oraz taternictwa jaskiniowego.

§7
Klub realizuje swoje cele przez:
1. Propagowanie i popularyzowanie sportów wspinaczkowych.
2. Zrzeszanie osób fizycznych zajmujących się sportami wspinaczkowymi.
3. Ułatwianie i organizowanie działalności sportowej, szkoleniowej i wyprawowej członków
Klubu w kraju i za granicą.
4. Organizowanie wewnętrznego życia klubowego oraz prowadzenie działalności integrującej
członków Klubu.
5. Współpracę z instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi sportami wspinaczkowymi
w zakresie wymiany doświadczeń i podejmowania przedsięwzięć sportowych.
6. Organizowanie kursów i zawodów sportowych zgodnie z zachowaniem przepisów.
7. Podejmowanie innej działalności zmierzającej do realizowania celów statutowych i zadań
Klubu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Rozwój obiektów będących pod zarządem Klubu na zasadach określonych przez Zarząd.
9. Organizowanie i udzielanie pomocy społecznej osobom związanym z Klubem i ich bliskim.

§8
Klub może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych
przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może
być przeznaczony do podziału między jego członków.
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Rozdział III
Członkowie Klubu

§9
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. kandydatów
3. honorowych
§10
Członkiem zwyczajnym może być każdy, kto:
1. Ukończył 18 lat i otrzymał rekomendację od trzech członków zwyczajnych lub honorowych
Klubu, za zgodą Zarządu podjętą zwykłą większością głosów.
2. W wieku 16-18 lat za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych po otrzymaniu rekomendacji
od trzech członków zwyczajnych lub honorowych Klubu, za zgodą Zarządu podjętą zwykłą
większością głosów.

§11
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego wyboru do władz Klubu.
2. Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i metod funkcjonowania Klubu.
3. Korzystania z rekomendacji i opieki Klubu oraz wszelkich możliwości jakie stwarza swoim
członkom Klub.
4. Posiadania legitymacji członkowskiej Klubu i noszenia oznak Klubowych.

§12
Członkiem kandydatem może być:
1. Każda osoba, która ukończyła 18 lat i która wyraża chęć do wstąpienia do Klubu za zgodą
Zarządu podjętą zwykłą większością głosów.
2. Każda osoba w wieku 16-18 lat, która wyraża chęć do wstąpienia do Klubu za zgodą swoich
przedstawicieli ustawowych oraz za zgodą Zarządu podjętą zwykłą większością głosów.
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§13
Członek kandydat ma prawo do:
1. Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i metod funkcjonowania Klubu.
2. Czynnego i biernego wyboru do władz Klubu po odbyciu rocznego stażu członkowskiego.
3. Korzystania z rekomendacji i opieki Klubu oraz wybranych możliwości jakie stwarza swoim
członkom Klub.
4. Posiadania legitymacji członka kandydata Klubu i noszenia oznak Klubowych.

§14
1. Członkiem honorowym Klubu można zostać w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków
podjętej na wniosek Zarządu. Jedynie w tym trybie można zostać pozbawionym członkostwa
honorowego.
2. Członka honorowego dotyczą prawa przysługujące członkom zwyczajnym wymienione w §11
i obowiązki zawarte w § 15 z wyłączeniem ust. 5.
3. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składki członkowskiej.

§ 15
Członkowie zwyczajni Klubu zobowiązani są:
1. Swoją postawą i działaniami przestrzegać etyki wspinaczkowej oraz dbać o dobre imię Klubu.
2. Do czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Klubu.
3. Przestrzegać przepisów Statutu i innych przepisów wewnętrznych, regulujących życie Klubu.
4. Uaktualniać swoje dane kontaktowe.
5. Regularnie opłacać pełne składki w wysokości określonej uchwałą Zarządu.

§ 16
Członkowie kandydaci Klubu zobowiązani są:
1. Wypełniać obowiązki wymienione w §15 pkt. 1-4.
2. Regularnie opłacać składkę podstawową w wysokości określonej uchwałą Zarządu.
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§ 17
Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:
1. Rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu.
2. Śmierci członka.
3. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wykluczającego z Klubu wydanego w trybie opisanym w §
29.
4. Wykluczenia przez Zarząd w drodze uchwały z powodu:
a. Działalności sprzecznej ze Statutem oraz uchwałami Klubu.
b. Nieuiszczenia składki członkowskiej za okres jednego roku do dnia 30-tego grudnia,
pomimo wezwania pisemnego lub drogą elektroniczną przez Zarząd do uregulowania
zaległości dostarczonego do dnia 30-go listopada br.
c. Utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

§ 18
Od uchwały Zarządu wykluczającej członka Klubu przysługuje wykluczonemu członkowi prawo do
odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania na piśmie
uchwały wykluczającej.

Rozdział IV
Władze Klubu

§ 19
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd Klubu 3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński.
§ 20
Kadencja władz trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności
od uchwały Walnego Zebrania Członków.
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Walne Zebranie Członków

§ 21
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą wziąć udział członkowie Klubu uprawnieni do
głosowania z głosem stanowiącym oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia
członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący. Przebieg Walnego Zebrania
Członków jest spisywany przez Protokolanta.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów. W pierwszym
terminie przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W
drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
6. W przypadku niezebrania się w pierwszym terminie wymaganej do podjęcia uchwał liczby
osób, powinien zostać niezwłocznie ustalony drugi termin.

§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalanie kierunków i programu działania Klubu.
2. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu.
4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalanie zmian w statucie.
6. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.
7. Wybór delegatów na zjazdy organizacji w których Klub jest zrzeszony.
8. Nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego Klubu.
9. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków przez
władze Klubu lub członków.
10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Sądu Koleżeńskiego Klubu o wykluczenie.
11. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Klubu.
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§ 23
Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1. Na wniosek co najmniej 1/3 członków Klubu.
2. Z własnej inicjatywy.
3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały i obraduje w sprawach dla których zostało zwołane.
W wypadku wyszczególnionym w § 27 pkt. 2e Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja
Rewizyjna.
Zarząd

§ 24
1. Zarząd składa się z 5-10 osób, w tym z prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
2. W przypadku ustąpienia członków Zarządu, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji w ilości
nie przekraczającej połowy liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.
3. Członkami pierwszego Zarządu są osoby powołane przez założycieli, a jego kadencja trwa
zgodnie z niniejszym statutem.
4. Zarząd działa na podstawie Regulaminu Zarządu.

§ 25
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie działalnością Klubu i reprezentowanie go na zewnątrz.
2. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu.
3. Ustalanie planów działania i budżetów rocznych Klubu.
4. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego i nieruchomego.
5. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich i innych obciążeń finansowych członków
Klubu.
7. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
8. Przyjmowanie, skreślanie z listy członków i wykluczanie członków z Klubu.
9. Powoływanie komisji specjalistycznych stanowiących organy doradcze i pomocnicze Zarządu.
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10. Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie sekcji grupujących członków o wspólnych
zainteresowaniach.
11. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
12. Podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych
władz Klubu.

§ 26
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy
członków Zarządu, w tym Prezesa lub jednego z wiceprezesów. W razie równości głosów
decyduje głos Prezesa.
3. Każdy z członków Zarządu jest umocowany do samodzielnego i nieograniczonego
reprezentowania stowarzyszenia wobec osób trzecich, z zastrzeżeniem § 30 pkt. 3.

Komisja Rewizyjna

§ 27
1. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, składa się z 3 członków w tym z przewodniczącego,
zastępcy przewodniczącego i sekretarza wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Do kompetencji i obowiązków Komisji należy:
a. Kontrola bieżącej pracy Zarządu Klubu, a zwłaszcza działalności finansowo –
gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
b. Składanie sprawozdań z prac Komisji na Walnym Zebraniu.
c. Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu.
d. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
e. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie
lub trybie ustalonym Statutem.
3. W przypadku ustąpienia członków, Komisji przysługuje prawo kooptacji w ilości nie
przekraczającej połowy liczby członków Komisji pochodzących z wyboru.
4. Członkami pierwszej Komisji Rewizyjnej są osoby powołane przez założycieli, a jej kadencja
trwa zgodnie ze statutem.
5. Komisja działa na podstawie regulaminu Komisji Rewizyjnej.
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Sąd Koleżeński

§ 28
1.

Sąd Koleżeński składa się z 3-5 osób.

2.

Członkami pierwszego Sądu Koleżeńskiego są osoby powołane przez założycieli, a jego
kadencja trwa zgodnie z niniejszym statutem.

3.

W przypadku ustąpienia członków Sądowi Koleżeńskiemu przysługuje prawo kooptacji w
ilości nie przekraczającej połowy liczby członków Sądu Koleżeńskiego pochodzących z
wyboru.
§ 29

2.

Sąd Koleżeński ma prawo nakładania kar na członków Klubu w przypadku:
a. Niedopełnienia obowiązków wynikających z niniejszego statutu oraz innych
uchwał i postanowień władz Klubu.
b. Lekkomyślnego uprawiania sportów wspinaczkowych.
c. Zachowania niegodnego członka Klubu.

3.

W przypadkach wymienionych w ust. 1, po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności zdarzenia,
oraz dotychczasowej postawy członka Klubu, Sąd Koleżeński w drodze orzeczenia, może
nałożyć na niego jedną z następujących kar:
a. Upomnienie.
b. Nagana.
c. Zawieszenie w prawach członka.
d. Wykluczenie z Klubu.

4.

Od kar określonych w ust. 2, członek Klubu może się odwołać od orzeczenia do Walnego
Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia o nałożeniu kary.
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Rozdział V
Majątek i fundusze Klubu

§ 30
1. Majątek Klubu pochodzi ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, ofiarności
publicznej, umów sponsorskich, dotacji i subwencji oraz innych wpływów uzyskanych ze
statutowej działalności Klubu.
2.

Funduszami i majątkiem Klubu zarządza Zarząd.

3.

Ważne oświadczenia woli dotyczące praw i obowiązków majątkowych, w imieniu
Stowarzyszenia, składa Prezes samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających
łącznie.

4.

Wysokość wpisowego i składek członkowskich określa uchwała Zarządu. Wysokości te
mogą być zmienione uchwałą Zarządu nie wcześniej niż po upływie jednego roku od daty
podjęcia ostatniej uchwały w tym przedmiocie.

5.

Uchwały Zarządu zmieniające wysokość wpisowego i składek członkowskich zaczynają
obowiązywać od następnego roku kalendarzowego.

6.

Wpisowe i uiszczone składki członkowskie nie podlegają zwrotowi w przypadku
wykluczenia członka z Klubu.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 31
1.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie
Członków większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby
członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; w drugim terminie bez
względu na liczbę obecnych członków.

2.

Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie
majątek Klubu.

3.

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Klubu, nieuregulowanych niniejszym
Statutem, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.
U. z 1989r. nr 20 poz. 104 z późn. zmianami).

10

