STATUT
Stowarzyszenia Sportowego
Polski Klub Alpejski

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1
1. Polski Klub Alpejski zwany dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
Art. 2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedziba władz mieści się w Lędzinach.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

Art. 3
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Popularyzacja sportów wysokogórskich.
2. Krzewienie kultury górskiej.
3. Rozwijanie szeroko rozumianej samodzielności członków stowarzyszenia.
4. Doskonalenie technik alpinistycznych.
5. Rozwijanie kultury ekologicznej.
6. Rozbudowa własnej bazy sprzętowej.
7. Krzewienie kultury fizycznej oraz turystyki.
Art. 4
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie wypraw i ekspedycji górskich.
2. Organizowanie imprez kulturalnych i turystycznych.
3. Nabywanie sprzętu biwakowego, turystycznego, wspinaczkowego.
4. Współpracę z innymi organizacjami o podobnym profilu działalności.
5. Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej.
6. Organizowanie zawodów sportowych, imprez sportowych i rekreacyjnych.
7. Organizowanie kursów szkoleniowych.
8. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury
fizycznej.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 5
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
Art. 6
1. Członkiem zwyczajnych może być osoba, która ukończyła 16 lat oraz:
a) Wyraża chęć przystąpienia do Stowarzyszenia
b)Akceptuje cele statutowe oraz zasady działalności Stowarzyszenia
c)Uiści wpisowe
2. Członkiem wspierającym może być osobna prawna lub fizyczna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jej rzecz pomoc finansową lub
rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu, na
podstawie pisemnej deklaracji.
4. Członkiem może być cudzoziemiec nie zamieszkały na terytorium Polski, z
zastrzeżeniem postanowienia ust. 1.
Art. 7
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie
Zarządowi
b) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
c) Skreślenia przez zarząd z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego
zalegania z opłata składek członkowskich lub utraty innych zobowiązań, przez okres
przekraczający 6 miesięcy
d) Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Zarządu, w
przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania
postanowień, uchwał i regulaminów
2. W przypadku określonych w ust. 1 lit. c) i d) Zarząd zobowiązany jest zawiadomić
pisemnie członka o skreśleniu lub wykluczeniu podając przyczyny skreślenia lub
wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
Członków w terminie 14 dni, od daty doręczenia uchwały lub orzeczenia.
Art.8
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia

b)
c)
d)
e)
f)

Uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
Korzystania ze sprzętu Stowarzyszenia
Inicjowania działań Stowarzyszenia
Składania wniosków na Walnym Zebraniu
Wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz jego
władz
g) Przejawiania własnej aktywności w realizowaniu celów statutowych
h) Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o
skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Zarządu o wykluczeniu ze
Stowarzyszenia

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenie jest zobligowany do:
a) Wnoszenia składek członkowskich, ustalonych w drodze uchwały Walnego
Zebrania
b) Pracy na rzecz Stowarzyszenia- wg zasad ustalonych przez Walne Zebranie w
drodze uchwały,
c) Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
d) Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia
e) Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
f) Troszczenia się o majątek Stowarzyszenia
g) Postępowania zgodnie z dobrem Stowarzyszenia, dbania o honor i tradycję
3. Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada
prawa ustalone w ust. 1. Może tez brać udział- z głosem doradczym- w Walnym
Zebraniu Członków.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się
zdeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna
Art. 9
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
Art. 10
1. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat, ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeśli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie
tajne.

Art. 11
W przypadku ustąpienia, wykluczenia, skreślenia z listy lub śmierci członka władz
Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany
spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów.
Art. 12
1. Walne Zebranie Członów może odwołać przed upływem kadencji członka władz
Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów.
2. Gdy, któryś z członków władz Stowarzyszenia trwale nie może pełnić swoich funkcji,
Walne Zebranie Członków powołuje inną osobę na jego miejsce, odwołując
jednocześnie osobę, która jest niezdolna do pełnienia swoich funkcji.
3. Kadencja osoby wybranej w trakcie trwania kadencji kończy się wraz z upływem
okresu na jaki zostali wybrani pozostali członkowie władz Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków
Art. 13
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) Z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni
b) Z głosem doradczym- członkowie wspierający i zaproszeni goście
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7
dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
a) W pierwszym terminie- liczby członków określonej w Art. 10 ust. 2
b) W drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od
pierwszego terminu- bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania
Art. 14
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się dwa razy do roku,
sprawozdawczo- wyborcze co pięć lat.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad
4. Obradami walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Zebrania
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członów może się odbywać w każdym czasie, w
szczególnie uzasadnionych przypadkach
6. Walne Zebranie Członów zwołuje Zarząd:
a) Z własnej inicjatywy
b) Na żądanie Komisji Rewizyjnej
c) Na wniosek co najmniej 40% członków zwyczajnych
7. W przypadkach określonych w ust. 6 lit. b) i c) nadzwyczajne Walne Zebranie
Członów winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia
odpowiedniego żądania (wniosku) Zarządowi

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
Art. 15
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należą:
a) Określenie głównych kierunków zmian działania Stowarzyszenia
b) Uchwalanie statutu i jego zmian
c) Uchwalenie regulaminu działania Walnego Zebrania
d) Uchwalanie budżetu
e) Wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia
f) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
g) Ustalania wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i
zwolnień od tych składek lub świadczeń
h) Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze
i) Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał oraz orzeczeń
Zarządu
j) Podejmowanie uchwał o przynależności od innych organizacji
k) Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku
l) Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady

Zarząd
Art. 16
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność
przed Walnego Zebraniem Członków
2. Zarząd składa się z czterech członków, w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika i
sekretarza
3. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społeczne
4. Zasady działania Zarząd ustala regulamin uchwały przez Zarząd
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w
miesiącu
Art. 17
Do zakresu działania Zarządu należy:
a) Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków
b) Określenie szczegółowych kierunków działania
c) Ustalanie projektu budżetu
d) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
e) Uchwalanie regulaminu o którym mowa w art. 16 ust. 4
f) Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku
g) Zwołanie Walnego Zebrania Członków
h) Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

i)
j)
k)
l)

Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie i skreślanie)
Prowadzenie dokumentacji członkowskiej
Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
Orzekanie o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia, w przypadku stwierdzenia
rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i
regulaminów

Komisja Rewizyjna
Art. 18
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli
nad jego działalnością w szczególności sprawuje nadzór nad działalnością finansową
zarządu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków (przewodniczącego, jego zastępcy oraz
sekretarza).
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
Art. 19
Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, prawidłowości i
zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami
Walnego Zebrania Członków
b) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i
lustracji
c) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków lub
stwierdzenia nieprawidłowości w jego działalności
d) Prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu
e) Zwołanie Walnego Zebrania Członów, w razie nie zwołania go przez Zarząd w
terminie lub ustalonym statutem
f) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członów
g) Uchwalania regulaminu o którym mowa w art. 20 ust. 2
Art. 20
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w
posiedzeniach Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.
3. W przypadkach określonych w art. 19 lit. c) Walne Zebranie Członków winno być
zwołane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenia
Zarządu nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania.
Art. 21
1. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba Stowarzyszenie może powołać terenowe jednostki
organizacyjne.

2. Terenowe jednostki organizacyjne tworzone są przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Terenowe jednostki organizacyjną zarządza Przewodniczący, powoływany i
odwoływany przez Zarząd Stowarzyszenia.
4. Terenowa jednostka organizacyjna może posiadać osobowość prawną, jeśli jest to
niezbędne dla jej sprawnego funkcjonowania.

Rozdział V
Majątek i fundusze
Art. 22
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) Opłaty wpisowe i składki członkowskie
b) Darowizny, zapisy i spadki
c) Wpływy z działalności statutowej
d) Dochody z majątku Stowarzyszenia
e) Dotacje
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność na ogólnych zasadach określonych w
odpowiednich przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy
realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego
członków.

Art. 23
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i
obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy prezesa oraz
skarbnika.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymaganych jest podpis jednego z
członków Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Art. 24
1. Uchwalenia statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków Zarządu wymaga większości 2/3
głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków
wybiera likwidatora, określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia
majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Przepisy przejściowe
Art. 24
1. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia
Sądu Rejestrowego.

