Statut Klubu Strefa Wspinania

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.
1.Stowarzyszenie nosi nazwę: Strefa Wspinania, zwane dalej Klubem.
2.Klub działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia
1989r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca
2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
3.Czas trwania Klubu jest nieograniczony.
4.Nazwa Klubu jest prawnie zastrzeżona.

§2.
1. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą miasto Kraków.
2. Aby właściwie realizować swoje cele Klub, może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3.
Klub opiera swoją działalność na pracy członków. Do prowadzenia swych spraw może także
zatrudniać pracowników.
§4.
1. Klub posiada odznaki organizacyjne i używa pieczęci z nazwą stowarzyszenia zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Klub prowadzi rejestr członków Klubu, którego zapisy potwierdzają status członka
Klubu.

§5.
1.Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub
podobnym profilu działania.
2.O przystąpieniu bądź wystąpieniu z organizacji, o których mowa w ust. 1, decyduje Walne
Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; w drugim terminie bez względu na
liczbę obecnych członków.

Rozdział II
Cele i sposoby działania.
§6.
Celem Klubu jest:
1. Popularyzowanie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
2. Umożliwienie rywalizacji sportowej w zakresie wspinania sportowego dzieci i
młodzieży,
3. Umożliwienie podnoszenia kwalifikacji wspinaczkowych przez członków klubu,
4. Popularyzowanie różnych form aktywności górskiej wśród szerszego grona dzieci,
młodzieży i dorosłych jako formy rekreacji,
5. Upowszechnianie zasad wspinania sportowego włącznie z upowszechnianiem zasad
bezpiecznego wspinania,
6. Integrację dzieci i młodzieży z różnych środowisk,
7. Przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia, w tym wynikających z
niepełnosprawności lub środowiskowym,
8. Promocja Klubu, Zawodników, wspinania sportowego i sportu,
9. Prowadzenie działalności szkoleniowej i wychowawczej,
10. Propagowanie idei zdrowego stylu życia i zdrowego, odżywiania się,
11. Umożliwienie podnoszenia kwalifikacji trenerskich

§7.
Klub realizuje swoje cele przez:
1. Prowadzenie sekcji dziecięcych i młodzieżowych wspinaczki sportowej – sportowych,
2. Prowadzenie działań umożliwiających zawodnikom uzyskanie licencji zawodniczej
PZA i powołania do Kadry Narodowej,
3. Otaczanie zawodników opieką trenerską i profesjonalną w porozumieniu z
Opiekunami zawodników,
4. Prowadzenie zajęć wspinaczki dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
5. Organizowanie zajęć przeznaczonych na poznawanie zasad bezpieczeństwa w sporcie,
6. Organizację spotkań, warsztatów i prelekcji o tematyce wspinaczkowej i górskie
7. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
8. Organizowanie zajęć integracyjnych,
9. Prowadzenie Klubu poprzez dostępne środki komunikacji,
10. Współorganizowanie i uczestnictwo w wydarzeniach promujących wspinanie i inne
sporty górskie,
11. Współpracę z instytucjami, pokrewnymi klubami, organizacjami krajowymi i
zagranicznymi zainteresowanymi działalnością Klubu.

§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.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§9.
1.Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne.
2.Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klub.

§10.
Członkowie Klubu dzielą się na:
1.członków zwyczajnych
2.członków kandydatów
3.członków wspierających

§11.
1.Członkiem kandydatem może być osoba fizyczna niepozbawiona praw publicznych, w
wieku do 18 lat, za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, akceptująca statutowe cele
Klubu.
2.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Klubu.
3.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Klubu. Osoba prawna działa w Klubie poprzez swojego przedstawiciela
zaakceptowanego przez Zarząd Klubu.
4.Członków kandydatów, zwyczajnych i wspierających przyjmuje się po spełnieniu
warunków, które określa Zarząd w drodze uchwały.

§12.
1.Członek zwyczajny ma prawo do:
a)czynnego i biernego prawa wyborczego
b)zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Klubu o skreśleniu z listy
członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Klubu
c)brania udziału w imprezach organizowanych przez Klub
d)uczestniczenia w zawodach, spotkaniach, warsztatach itp., organizowanych przez Klub
e)zgłaszania opinii, wniosków, postulatów dotyczących celów i działalności Klubu

f) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Klubu z prawem głosu
g) korzystać z pomocy i zaplecza Klubu
h)korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Klub
2.Członkowie Klubu zobowiązani są do:
a)aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji statutowych zadań Klubu
b)przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu
d)dbania o dobre imię Klubu
e) dbania o mienie Klubu
e)regularnego opłacania składek członkowskich
f) uaktualniania swoich danych kontaktowych
g) reprezentowania Klubu na zawodach sportowych, do których członka Klubu powoła trener

§13.
1.Członek kandydat oraz wspierający posiada prawa określone w §12 ust. 1, pkt b do pkt h,
oraz obowiązki określone w §12 ust. 2.
2.Członek

wspierający

jest

zobowiązany

do
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wywiązywania

się

z

zadeklarowanych form wspierania oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz
Klubu

§14.
1.Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
a)dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po
uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań
b)śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
c)skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu nieopłacenia w terminie składki
członkowskiej lub zalegania z opłatą innych zobowiązań za okres dłuższy niż 3 miesiące

Skreślenie może być uchylone na wniosek skreślonego członka, po uregulowaniu należnych
zaległych składek i opłat.
d)wykluczenia z Klubu na skutek prawomocnej uchwały Zarządu Klubu, w przypadku
stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i
regulaminów, zasad etyki górskiej
e)wykluczenia z Klubu na skutek prawomocnej uchwały Zarządu Klubu, w przypadku
prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci
pozbawienia praw publicznych
2.Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków, zgłoszonego co najmniej 30 dni przed terminem Walnego
Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
3.Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone
w ust 2.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§15.
Władzami i organami Klubu są:
1.Walne Zebranie Członków
2.Zarząd Klubu
3.Komisja Rewizyjna

§16
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu trwa 3 lata a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
§17.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji,
ich skład osobowy jest uzupełniany w drodze kooptacji. Liczba dokooptowanych ten sposób
członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru

§18.
1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a)z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
b)z głosem doradczym – członkowie kandydaci i wspierający oraz zaproszeni goście.
3.O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia
członków Klubu co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków
4.Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim
terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
§19.
1.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w miejscu i terminie określonym w
podjętej przez siebie uchwale, na podstawie §16 i §18 ust. 3 Statutu.
3.Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu i
porządku obrad.
4.Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący,
Sekretarz i Członkowie.
5.Członkowie ustępujących władz nie mogą wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania
Członków i powołanych na nim komisji.
6.Nadzwyczajne Walne Zebranie członków może być zwołane w każdym czasie, w
szczególnie uzasadnionych przypadkach i obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
7.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a)z własnej inicjatywy
b)na wniosek Komisji Rewizyjnej

c)na umotywowany, pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Klubu
8.W przypadku określonym w ust. 7 pkt b i c Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
winno być zwołane nie później niż w ciągu 60 dni od daty przedstawienia odpowiedniego
wniosku Zarządowi; chyba, że wnioskodawcy określą inny termin.
§20.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1.uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu
2.uchwalanie Statutu i jego zmian
3.wybieranie i odwoływanie: Prezesa oraz pozostałych członków władz Klubu
4.rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu
5.udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
6.wybór delegatów reprezentujących Klub w organizacjach, których jest członkiem
7.rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu
8.podejmowanie uchwał o przynależności lub wystąpieniu z innych organizacji
9.podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku
10.podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd
§21.
1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków.
2.O liczbie osób w Zarządzie decyduje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.
3.Zarząd składa się z 3-5 członków, w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika. Zarząd
konstytuuje się na pierwszym swym zebraniu, któremu przewodniczy Prezes.
4.Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5.Zarząd uchwala regulamin, który szczegółowo ustala organizację i tryb pracy.
6.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
7.Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów
decyduje głos przewodniczącego zebrania Zarządu. Zebrani mogą uchwalić głosowanie tajne.
§22.
Do kompetencji Zarządu należy:
1.realizacja celów statutowych Klubu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków
2.określanie szczegółowych kierunków działania Klubu
3.reprezentowanie Klubu na zewnątrz
4.uchwalanie planów działania, budżetu i preliminarzy, zatwierdzanie bilansu
5.sprawowanie zarządu nad majątkiem i finansami Klubu
6.ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych
składek i świadczeń
7.uchwalanie regulaminów wewnętrznych i innych przepisów dotyczących działalności Klubu
8.podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego
9.powoływanie komisji i zespołów specjalistycznych stanowiących organy doradcze i
pomocnicze Zarządu
10.powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie sekcji grupujących członków o wspólnych
zainteresowaniach
11.zwoływanie Walnego Zebrania Członków
12.organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
13.podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (tryb i warunki przyjęcia; skreślenia i
wykluczenia), prowadzenie dokumentacji członkowskiej
14.nakładanie kar na członków Klubu w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z
niniejszego Statutu, uchwał lub postanowień władz Klubu (upomnienia, nagany, zawieszenia
w prawach członka, itp.)
15.składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
16.podejmowanie uchwał niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz.

Komisja Rewizyjna
§23.
1.Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy
Przewodniczącego.
2.Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a)nie mogą być członkami Zarządu Klubu,
b)nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c)mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni.
3.Komisja Rewizyjna powołana jest do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, kontroli
działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo –gospodarczej,
pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
4.Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z
przeprowadzonych kontroli i żądania wyjaśnień.
5.Komisja Rewizyjna ma prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków, w razie stwierdzenia nie wywiązywania się Zarządu z jego statutowych
obowiązków; także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu
6.Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania
go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym Statutem.
7.Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie oraz posiada
wyłączne prawo stawiania wniosku na Walnym Zebraniu Członków o udzielenie lub nie
udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu.
8.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu.
9.Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie.

Rozdział V
Majątek i fundusze
§24.
Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§25.
1.Źródłem powstania majątku Klubu są:
a)Opłaty wpisowe i składki członkowskie
b)Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w
użytkowaniu Klubu
c)Dotacje, darowizny, zapisy i spadki
d)Wpływy z działalności statutowej i gospodarczej
2.Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§26.
1.Gospodarowanie i zarządzanie majątkiem Klubu odbywa się zgodnie z kierunkami
określonymi przez Walne Zebranie Członków i uchwały Zarządu Klubu.
2.Zabrania się
a)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego
członków, członków władz i organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie władz i organów oraz pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów i władz 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 władz i organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d)zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu,
członkowie władz i organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§27.
Wszystkie oświadczenia woli muszą mieć formę pisemną. Nie dopuszcza się składania
oświadczeń ustnych. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw
i obowiązków majątkowych Klubu oraz udzielania w tym zakresie pełnomocnictw wymagane
jest zgodne współdziałanie i podpisy dwóch osób: Prezesa oraz Wiceprezesa lub Skarbnika.
Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest jeden podpis: Prezesa.

Rozdział VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie Klubu
§28.
1.Uchwalenie Statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez
Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; w drugim terminie bez względu
na liczbę obecnych członków.
2.Uchwalenie Statutu lub jego zmiany oraz rozwiązanie Klubu mogą być przedmiotem
Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w
porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w §18, ust. 3
należy załączyć projekt stosownych uchwał.
3.Podejmując decyzję o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.

4.W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Klubu, nie uregulowanych w Statucie,
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.(Dz.
U. Nr 20, poz. 104 z późn. zmianami).

