STATUT
KLUBU WYSOKOGÓRSKIGO W TORUNIU

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny
§1
Stowarzyszenie nosi nazw „Klub Wysokogórski w Toruniu” i zwane jest w dalszym ci gu
„Klubem”.
§2
Klub prowadzi działalno

w kraju i za granic , a siedzib władz jest miasto Toru .
§3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowo

prawn .

§4
Klub jest członkiem Polskiego Zwi zku Alpinizmu i działa zgodnie z jego statutem,
uchwałami i wytycznymi.
§5
Klub mo e posiada odznaki organizacyjne i u ywa piecz ci z nazw stowarzyszenia
zgodnie z obowi zuj cymi w tym zakresie przepisami.
§6
Klub opiera swoj działalno

na aktywno ci społecznej ogółu członków.
Rozdział 2
Cele i rodki działania
§7

Celem Klubu jest prowadzenie i rozwijanie działalno ci alpinistycznej
(alpinistyczno–jaskiniowej).
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§8
Klub realizuje swoje cele przez:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

zrzeszenie osób fizycznych zajmuj cych si działalno ci alpinistyczn ,
popieranie, ułatwianie i organizowanie działalno ci sportowej, szkoleniowej i
wyprawowej członków Klubu w kraju i zagranic ,
organizowanie wewn trznego ycia klubowego, zebra i odczytów,
współdziałanie z instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi sprawami
alpinizmu,
czuwanie nad etycznym post powaniem członków, instruktorów i trenerów,
współpraca z placówkami naukowymi na polu zagadnie zwi zanych z górami,
propagowanie i popularyzowanie alpinizmu,
inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowi zuj cych przepisów innej
działalno ci zmierzaj cej do realizowania statutowych celów i zada Klubu.
Rozdział 3
Członkowie Klubu
§9

Członkowie Klubu dziel si na:
1/
2/
3/

zwyczajnych,
honorowych,
uczestników.
§ 10

Członkiem zwyczajnym mo e by osoba, która uko czyła 16 lat i została przyj ta przez
Zarz d Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 11
Członek zwyczajny ma prawo:
1/
2/
3/

czynnego i biernego wyboru do władz Klubu,
uczestnictwa w imprezach alpinistycznych za pisemn zgod przedstawicieli
ustawowych dla osób poni ej 18 roku ycia oraz korzystania ze sprz tu i pomocy
Klubu,
noszenia odznaki członkowskiej Klubu.
§ 12

1. Uczestnikiem Klubu mo e zosta osoba, która nie uko czyła 16 lat i została przyj ta za
pisemna zgod rodziców lub prawnych opiekunów przez Zarz d Klubu.
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2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy maj ograniczon zdolno do czynno ci
prawnych, mog nale e do Klubu i korzysta z czynnego i biernego prawa wyborczego,
z tym, e w składzie Zarz du Klubu wi kszo musz stanowi osoby o pełnej zdolno ci
do czynno ci prawnych.
3. Małoletni poni ej 16 lat mog , za zgod przedstawicieli ustawowych, nale e do Klubu
bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z
czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.
§ 13
Członek honorowy posiada wszystkie prawa członków zwyczajnych, a ponadto zwolniony
jest od obowi zku płacenia składek członkowskich.
§ 14

Członkowie Klubu obowi zani s do:
1/
2/
3/

czynnego udziału w realizacji statutowych zada Klubu,
przestrzegania statutu Klubu oraz przepisów dotycz cych działalno ci
alpinistycznej,
regularnego opłacania składek członkowskich w wysoko ci uchwalonej przez
Walne Zebranie członków.
§ 15

1. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:
1/
2/
3/

wyst pienia zgłoszonego na pi mie do Zarz du,
skre lenia przez Zarz d z listy członków w przypadku niezapłacenia składek za
okres co najmniej pół roku mimo pisemnego wezwania przez Zarz d,
wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarz du Klubu, je li członek
Kluby w sposób istotny naruszył interesy Klubu lub postanowienia niniejszego
Statutu lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem S du Powszechnego
na dodatkow kar utraty praw publicznych.

2. Od uchwały Zarz du Klubu o wykluczenie z Klubu przysługuje członkowi prawo
odwołania si do Walnego Zebrania członków w terminie 30 dni.
Rozdział 4
Władze Klubu
§ 16
Władzami Klubu s :
1/

Walne Zebranie Członków,
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2/
3/
4/

Zarz d Klubu,
Komisja Rewizyjna,
S d Kole e ski.
§ 17

Kadencja władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa si w głosowaniu tajnym przez Walne
Zebranie Członków.
§18
Walne Zebranie Członków jest najwy sz władz Klubu i mo e by zwyczajne i
nadzwyczajne.
§ 19
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków nale y:
1/
2/

uchwalenie kierunków i programu działania Klubu,
rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozda z działalno ci ust puj cych władz
Klubu,
3/ udzielanie absolutorium ust puj cemu Zarz dowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4/ wybór Prezesa Klubu, pozostałych członków Zarz du, członków Komisji
Rewizyjnej i S du Kole e skiego,
5/ uchwalanie zmian w statucie,
6/ wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Polskiego Zwi zku Alpinizmu,
7/ uchwalenie wysoko ci składki członkowskiej i innych obci e finansowych
Klubu,
8/ rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania przez
władze Klubu lub członków,
9/ rozpatrywanie odwoła od uchwał Zarz du Klubu o wykluczenie,
10/ podj cie uchwały o rozwi zaniu si Klubu,
11/ podj cie uchwały w sprawie zbycia nieruchomo ci,
12/ nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarz du Klubu osobom
szczególnie zasłu onym dla rozwoju alpinizmu.
§ 20
1. W Walnym zebraniu członków bior udział z głosem stanowi cym członkowie
posiadaj cy czynne i bierne prawo wyborcze.
2. W Walnym Zebraniu Członków mog bra udział bez prawa głosowania:
1/
2/
3/

przedstawiciele władz PZA,
zaproszeni go cie,
uczestnicy.
§ 21

O terminie, miejscu i porz dku obrad Walnego Zebrania Zarz d zawiadamia członków, co
najmniej na 15 dni przed terminem zebrania.
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§ 22
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadaj zwykł wi kszo ci głosów.
§ 23
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków mo e by zwołane:
1/
2/
3/
4/

na wniosek Zarz du Polskiego Zwi zku Alpinizmu,
z inicjatywy Zarz du Klubu,
na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Klubu,
na wniosek Komisji Rewizyjnej.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno by zwołane przez Zarz d w terminie
dwóch miesi cy od dnia podj cia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
§ 24
1. Zarz d składa si z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka zarz du.
2. W przypadku ust pienia członków, Zarz dowi przysługuje prawo kooptacji w
ilo ci nie przekraczaj cej 1/3 liczby członków Zarz du pochodz cych z wyboru.
3. Zarz d działa na podstawie regulaminu, okre laj cego jego organizacj i tryb pracy.
§ 25
Do kompetencji Zarz du nale y:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

kierowanie działalno ci Klubu i reprezentowanie jego na zewn trz,
zarz dzanie maj tkiem i funduszami Klubu w ramach zatwierdzonego bud etu,
zwoływanie Walnych Zebra Członków,
przyjmowanie, skre lanie, zawieszanie i wykluczanie członków Klubu,
ustalenie planów działania i bud etów rocznych Klubu,
powoływanie komisji specjalistycznych stanowi cych organy doradcze i
pomocnicze Zarz du,
powoływanie, nadzorowanie i odwoływanie sekcji grupuj cych członków o
wspólnych zainteresowanych,
uchwalenie regulaminów wewn trznych,
podejmowanie uchwał nie zastrze onych do wył cznej kompetencji innych władz
Klubu.
§ 26

1. Posiedzenia Zarz du odbywaj si w miar potrzeby, nie rzadziej jednak ni raz w
miesi cu.
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2. Uchwały Zarz du zapadaj zwykł wi kszo ci głosów przy obecno ci przynajmniej
połowy członków Zarz du w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów. W razie równo ci
głosów decyduje głos przewodnicz cego zebrania.
§ 27
1. Zarz d ma prawo nakładania kar na członków Klubu w przypadku:
1/
2/
3/
4/

naruszenia obowi zków wynikaj cych z niniejszego statutu, uchwał lub
postanowie władz Klubu albo uchwał lub postanowie władz Polskiego
Zwi zku Alpinizmu,
lekkomy lnego uprawiania sportu wysokogórskiego,
zachowania si niezgodnego z etyk taternick lub godno ci członka Klubu,
naruszania przepisów Tatrza skiego Parku Narodowego o ochronie przyrody.

2. Tryb post powania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar okre laj postanowienia
dyscyplinarne Polskiego Zwi zku Alpinizmu.
§ 28
1. Komisja Rewizyjna składa si z 3 członków: przewodnicz cego, zast pcy
przewodnicz cego i sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli
działalno ci Klubu ze szczególnym uwzgl dnieniem działalno ci finansowo –
gospodarczej pod wzgl dem celowo ci, rzetelno ci, gospodarno ci.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie oraz posiada
wył czne prawo stawiania wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium ust puj cemu
Zarz dowi.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo wyst powania do Zarz du z wnioskami wynikaj cymi z
ustale kontroli i dania wyja nie .
5. Przewodnicz cy Komisji mo e bra udział w posiedzeniach zarz du.
6. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej okre la regulamin zatwierdzony przez
Komisj Rewizyjn Polskiego Zwi zku Alpinizmu.
§ 29
1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem nadzoru Klubu, odr bnym od Zarz du i nie
podlegaj cym mu w zakresie wykonywania nadzoru.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1/
2/

nie mog by członkami Zarz du ani pozostawa z nimi w stosunku
pokrewie stwa, powinowactwa lub podległo ci z tytułu zatrudnienia,
nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przest pstwo z winy umy lnej,
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3/

mog otrzymywa z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych
kosztów b d wynagrodzenia w wysoko ci nie wy szej ani eli okre lonego w
art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kieruj cych
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. 26, poz.306 ze zm.).
§ 30

1. S d Kole e ski Klubu składa si z 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu
wybieraj przewodnicz cego.
2. S d Kole e ski orzeka w składzie co najmniej 3-osobowym pod przewodnictwem
przewodnicz cego lub wyznaczonego przez niego zast pcy.
3. Szczegółowy zakres działania S du Kole e skiego oraz tryb post powania w sprawach
dyscyplinarnych okre laj odpowiednio "Zasady Post powania Dyscyplinarnego
Polskiego Zwi zku Alpinizmu".
Rozdział 5
Maj tek i fundusze Klubu
§ 31
Maj tek Klubu stanowi ruchomo ci, nieruchomo ci i fundusze.
§ 32
1. Na fundusz Klubu składaj si :
1/
2/
3/
4/

składki członków Klubu,
dotacje i darowizny,
inne wpływy uzyskane ze statutowej działalno ci Klubu,
wpływy z najmu lokali w nieruchomo ci b d cej własno ci Klubu.

2. Do reprezentowania Klubu, zaci gania i realizacji zobowi za maj tkowych
uprawnionych jest 2 członków zarz du w tym prezes lub wiceprezes oraz skarbnik b d
upowa niony członek Zarz du na podstawie uchwały Zarz du.
3. Wszelkie postanowienia władz Klubu zmierzaj ce do uszczuplenia maj tku Klubu
wymagaj zgody władzy rejestracyjnej.
4. Wszystkie dochody Klubu uzyskane z jakichkolwiek ródeł przeznaczone s w cało ci na
realizacj celów statutowych.
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Rozdział 6
Zmiana statutu i rozwi zanie si Klubu
§ 33
1. Wył czone jest udzielanie po yczek, zabezpieczanie zobowi za maj tkiem Klubu w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostaj w zwi zku mał e skim albo w stosunku pokrewie stwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewie stwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo s zwi zani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
dalej “osobami bliskimi”.
2. Wył czone jest przekazywanie maj tku Klubu na rzecz jego członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do
osób trzecich, w szczególno ci, je eli przekazanie nast puje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.
3. Wył czone jest wykorzystywanie maj tku na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do osób trzecich,
chyba, e to wykorzystanie bezpo rednio wynika ze statutowego celu Klubu.
4. Wył czone jest dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestnicz członkowie Klubu, członkowie jego organów lub
pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§ 34
1. Uchwały w sprawie zmiany statutu, rozwi zania si Klubu lub zbycia nieruchomo ci
podejmuje Walne Zebranie Członków wi kszo ci co najmniej 2/3 głosów członków
obecnych, uprawnionych do głosowania w obecno ci co najmniej 1/3 członków
uprawnionych do głosowania.
2. Zmiana statutu wymaga uprzedniego uzgodnienia z Polskim Zwi zkiem Alpinizmu.

§ 35
Uchwała o rozwi zaniu si Klubu okre li sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony
zostanie maj tek Klubu.
§ 36
Uchwała o przeznaczeniu maj tku Klubu wymaga zatwierdzenia przez władz rejestracyjn .
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