Statut Klubu Wysokogórskieg o Zielona

Góra

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter
prawny
s1
Stowarzyszenie nosi nazwę ''Klub Wysokogórski Zielona Góral' i zwane jest
dalej "Klubem".

s2
Terenem dzialania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej PoIskiej i całego Świata, a
siedzibą wladz miasto Zielona Góra.

$3
Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądorrym i
posiada osobowośćprawną.

s4
Klub może posiadać odznaki organizacyjne i używać pieczęci z nazwą
stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi w Ęm zakresie przepisami.

$s
Klub opiera swą dzialalnośćna aktywności spolecznej ogółu członków.

s6
Klub może należeć do krajowych lub międrynarodowych organizacji
podobnym profi lu działania.

o

Rozdział2
Cele i środkidziałania
$7
Celem Klubu jest prowadzenie i rozwijanie działalnościalpinisĘcznej
(alpin istyczno-j askiniowej).

s8
Klub realizuje

swoje cele przez:
1.Zrzeszanie osób fizycznych zajmujących się dzialaInościąalpinistyczną'
2.Popieranie, ulatwianie i organizowanie dzialalności spońowej, szkoleniowej i
łyprawowej czlonków Klubu w kraju i zagranicą,
3.organizowanie wewnętrznego życia klubowego, zebrań i odczytów,
4.Współdziałanie z insĘtucjami oraz organizacjami zainteresowanymi sprawami
alpinizmu,
5.Czuwanie nad zachowaniem nalełtego poziomu moraInego wśród czlonków,
6.Współpraca z placówkami naukowymi na polu zagadnień związanych z
górami,
T,Propagowanie i popularyzowanie alpinizmu,
8.Inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej
działalnościzmierzającej do realizowania statutowych celów i zadań Klubu"

Rozdział 3
Członkowie Klubu
se
Członkowie Klubu dzielą się na:
l.zwyczajnych,
2.honorowych,
3.wspierających
4.kandydatów.

s10
Czlonkiem zrłyczajnym Klubu jest osoba, która ukońcryla 16 rok Ęcia, pżyjęta
przez Zarząd Klubu na podstawie prawidlowo wypelnionej pisemnej deklaracji.
W przypadku nie ukończenia 18 roku życia, czlonek może zostać przyjęty
jedynie za pisemną zgodą prawnych opiekunów, złożonąosobiście w obecności
czlonka zarządu. Aby osoba niepelnoletnia stala się czlonkiem nłyczajnym musi
ponadto ukońcryć kurs skałkołyprowadzony przez licencjonowanego
instruktora PZA. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet czlonków, podając
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

$11
Czlonek zwyczajny ma prawo:
1.Czynnego i biernego wyboru do wladz Klubu, gdy ma ukończone 18lat,
2.Uczestnictwa w imprezach aIpinisĘcznych organizowanych przez Klub oraz
korrystania ze sprzętu i pomocy Klubu,
3.Noszenia odznaki czlonkowskiej Klubu.

$12
1.Czlonkostwo honorowe nadaje Walne 7.ebranie członków na wniosek Zarządu
Klubu osobom szczególnie zaslużonym dla rozwoju alpinizmu.
2.Czlonek honorowy posiada wszystkie prawa czlonków zrvyczajnych' a ponadto
zwolniony jest od obowiązku płacenia skladek czlonkowskich.

s13
Członkiem wspierającym jest osoba fwyczna lub prawna, która opłaca skladki
lub w inny sposób wspiera działalnośćKlubu. Status czlonka wspierającego
nadaje Zarząd Klubu.

s14
Czlonkiem kandydatem jest osoba niepelnoletnia powyżej 1ó roku życia' która
nie ukońcryla kursu skalkowego, przyjęta w poczet czlonków za pisemną zgodą
rodziców Iub prawnego opiekuna w obecności członka zarządu. Czlonek
kandydat może nosić odznaki klubowe, uczestniczyć w spotkaniach klubowych.
Jego uczestnictwo w imprezach i wyjazdach organizowanych przez Klub
ograniczone jest jednak do udziału biernego, tj. nie może prowadzić dzialalności
wspinaczkowej do czasu ukończenia kursu skalkowego; zasady tego udzialu
określi zarząd w odrębnych regulaminach.

sls
Czlonkowie Klubu obowiązani są do:
1.Czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Klubu,
2.P rzestrzegania statutu Klu bu oraz p rzepisów doĘczących działalności
alpinisĘcznej'
3.Przestrzegania zasad etyki taternickiej oraz dyscypllny organizacyjnej,
regularnego oplacania składek członkowskich w wysokościuchwalonei przez
Zarząd Klubu.

s16
l.Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:

1) rvystąpienia zgloszonego na piśmie do

Zarząrlu,

2) skreślenia przez Zarząd z lisĘ czlonków w przypadku niezaplacenia
składek za okres co najmniej pól roku mimo pisemnego wezwania przez Zarząd,
3) wykluczenia na podstawie prawomocnej

uchwaĘ Sądu Koleżeńskiego, jeśli

czlonek w sposób istotny narusrył interesy Klubu lub postanowienia niniejszego
statutu lub w przypadku skazania prawomocnym rryrokiem Sądu Powszechnego
na dodatkową karę utraty praw publicznych.
2'od uchwaĘ Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Klubu prrysluguje członkowi
prawo odwolania się do Walnego Zebrania członków w terminie 30 dni.
odwołanie skladane jest na ręce Zarządu.

Rozdział 4
Władze Klubu
$17
Wadzami Klubu

są:

1.Walne Zebranie Członków,

2.Zarząd Klubu,
3.Komisja Rewizyj na,
4.Sąd KoIeżeński'

s18
Kadencja wladz trwa 3 lata' a ich rrybór odbywa się w glosowaniu tajnym lub
jawnym w zależnościod uchwaĘ Walnego Zebrania Członków. Jawne
głosowanie możliwe jest Ęlko w przypadku jednomyślnościwszystkich
uczestników Walnego Zebrania w stosunku do tego trybu glosowania.

$le
Walne Zebranie Członków jest n ajwyższą władzą Klubu. Może byó zwoĘrł'ane w
trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

$20
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
l.Uchwalanie Statutu Klubu i dokony.wanie w nim zmian,
2.Uchwalanie kierunków i programu działania Klubu,
3.Rozpatrywanie i przyjrnowanie kadencyjnych sprawozdań z dzialatności wladz
Klu bu,
4.Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji

RewĘjnej'

5'Wybór Zarządu i Komisji RewĘjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
6.Rozpatryłvanie innych spraw wniesionych pod obrady WaInego Z.ebrania
przez władze Klubu lub członków,
7.Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie,
8.Podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Klubu.

s21
l.W Walnym Zebraniu Czlonków mogą brać udzial

z głosem doradczym:

1.Zaproszeni goście,
2.Przedstawiciele wladz Polskię o Zlv iązkll Alpinizm u,
3.Członkowie wspierający.

s22
Walne Zrbranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd. O terminie,
miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków co
najmniej na 15 dni przed terminem zebrania.

s23
UchwaĘ Walnego 7'ebrania Członków zapadają zrvykłą większościąglosów prry
obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do glosowania w
pierwsrym terminie - w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych
czlonków.

s24
Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonków zrvo}ywane jest na wniosek:
1.Zarządu Klubu,
2.co najmniej ll3 liczby czlonków Klubu,
3.Komisji Rewizyjnej w prrypadku rażącęo naruszenia statutu przez Zarząd'
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zarząd zobowiązany jest zwołać w
terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

s2s
|,Zarząd składa się z 4-10 czlonków, w tym: prezesa' 1-2 wiceprezesów'
sekretarza i skarbnika.
2.W przypadku ustąpienia czlonków Zatządu, Zarządowi prrysluguje prawo
kooptacji w ilościnie przekraczającej ll3 liczby czlonków Zarządu
pochodzących z wyboru.

s2ó
Do kompetencji Zarządu naleĘ:
1.Kierowanie działalnościąKlubu i reprezentowanie jego na zewnątrz,
Ż.Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
3.ZwoĘrłanie Walnych Zebrań Czlonków,
4.Prryjmowanie i skreślaniez IisĘ czlonków Klubu,
5.Ustalanie planów działania i budżetów rocznych Klubu,
6.PowoĘwanie komisji specjalistycznych' stanowiących organy doradcze i
pomocnicze Zarządu,
7.PowoĘwanie, nadzorowanie i odwoły.wanie sekcji grupujących czlonków o

wspólnych zainteresowaniach'
8.Uchwalanie regulaminów wewnętrznych'
9'Podejmowanie uchwal nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych
władz Klubu'
10.Opracowanie harrnonogramu prac Zarząda, ze szczególnym uwzględnieniem
zadań wice- prezesa' sekretarza i skarbnika.

s27
l.Posiedzenia Zarząrlu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
raz na kwartał.
2.UchwaĘ Zarządu zapadają złykIą większościąglosów przy obecności
przynajmniej połorvy członków Zarządtl, w Ęm prezesa lub jednego z
wiceprezesów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego
zebrania.

s28
Czlonkowie Zarządu dokonują między sobą podziału zadań, w ramach którego
poszczegóIne osoby sprawują crynności im zlecone, a w szczególności:
1.Prezes a w czasie jego nieobecności wiceprezes: kieruje caloksztaltem
dzialalności Klubu, czuwa nad czynnościami pozostaĘch czlonków Zarządu i
realizacją planów pracy Klubu, zwołuje zebranie Zarządu Klubu, podpisuje z
sekretarzem lu b skarbnikiem korespondencję.
2.Sekretan: redaguje i przechowuje korespondencję Klubu, podpisuj e wraz z
prezesem pisma wychodzące, prowadzi ,,Książkę Pracy Klubu'', prowadzi
sprawozdawczośćKlubu oraz wykonuje inne czynności zlecone przez Zarząd.
3.Skarbnik: zbiera skladki członkowskie i rozlicza je, prowadzi ewidencję wpłat i
rrypłat kasolłych oraz bankowych, reguluje wsrystkie rachunki zgodnie z
uchwałami Zarządll Klubu i zatwierdzonym preliminarzem' podpisuje wraz z
preześemwszystkie dokumenĘ dotyczące spraw finansołych, nadzoruje i czuwa
wraz z prezesem Klubu nad należyĘm zabezpieczeniem majątku Klubu i
majątku obcego, powierzonego Klubowi.
4.W prrypadku niemożnościpełnienia funkcji przez sekretarza lub skarbnika,
czynnościte wykonują upoważnieni przez Zarząd Klubu członkowie Klubu.
5'Każdy czlonek Zarządu powinien mieć przydzielone konkretne zadanie.

s2e
l.Komisja Rewizyjna sklada się z 3-5 czlonków' w tym przewodniczącego,
zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
2'Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrotę działalnościKlubu ze
szczególnym uwzględnieniem działalnościfinansowo-gospodarczej pod względem
celowości, rzete|ności i gospodarności.
3.Komisja Rewizyjna przedklada Walnemu Zebraniu Czlonków sprawozdanie
oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w przedmiocie udzielania
absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4.Komisja Rewiryjna ma prawo rłTstępowania do Zarządu z wnioskami
wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania rryjaśnień.
5.Przewodniczący Komisji może brać udzial w posiedzeniach Zarządu z głosem

doradcrym.
6.Członkowie Komisji nie mogą być członkami Zarządu Klubu.
7.UchwaĘ Komisji Rewizyjnej zapadają większościąglosów w obecności co
najmniej połołyjej czlonków.

$30
1.Władzę dyscyplinarną w Klubie Wysokogórskim sprawuje Sąd Koleżeński
wybierany przez Yt/ alne Zgromadzenie na okres 3 lat.
2.Sąd ma prawo nakladania kar na członków Klubu w prrypadku:
1) zachowania niezgodnego z etyką taternicką,
2) naruszenia zasad współżycia koleżeńskiego obowiązującego alpinistów,
3) naruszenia postanowień statutu klubu albo uchwał Iub postanowień klubu,
4) dzialania naruszającego interes lub dobre imię polskiego alpinizmu,
5) naruszenia zasad bezpieczeństwa w górach lub zasad dobrej prakĘki
taternickiej,
ó) naruszenia przepisów o ochronie przyrody w górach.
3.Sąd Koleżeński ma prawo do nagradzania szczególnie zaslużonych dla Klubu
czlonków.
4.Sąd Koleżeński Klubu Wysokogórskiego w składzie 3-5 osób wybierany jest
przez Walne Zebranie Członków Klubu. Pomiędzy Walnymi Zebraniami jest on
najwyższą wladzą dyscyplinarną Klubu, a za swoją działalnośćodpowiada
jedynie przed Walnym Zebraniem.
5.Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary organizacyjne:
l) upomnienia,
2) nagany,

3) zawieszenia w prawach czlonkowskich na okres od

I roku do 3 lat,
rrykluczenia z Klubu.
6.od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego prrysluguje odwołanie do Walnego Zebrania.
7.Wszczęcie postępowania Sądu Koleżeńskiego następuje na wniosek:
1) członka Klubu,
2) zainteresowanego organu Klubu.
8.Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie w przeciągu 1 miesiąca od daty
wpłynięcia wniosku. Jeżeli rozpatrywana sprawa doĘczy czlonka Sądu
koleżeńskiego' jest on łylączony na czas postępowania z jego pracy.
4)

Rozdział 5

Majątek i fundusze Klubu
$31
Majątek Klubu stanowią ruchomości' nieruchomości i fundusze. Na fundusze
klubu składają się:
l.Składki czlonków Klubu, ustalane na każdy nowy rok kalendarzorry,
2.Dotacje i darowizny,
3.Inne wpłyłvyuzyskane ze statutowej dzialalności Klubu.
W sprawach majątkowych' do składania oświadczeń z zakresu praw i

obowiązków Klubu, wymagana jest jednomyślnośćSkarbnika z Prezesem bądźz
Wiceprezesem.

Rozdział 6
Postanowienia Końcowe
s32
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne
Zebranie większościąco najmniej 2/3 glosów w obecności co najmniej połorry
liczby członków uprawnionych do głosowania.

s33
Uchwala o rozwiązaniu się Klubu określi sposób Likwidacji i cel na jaki
przeznacŻony zostanie majątek Klubu.

$34
Uchwala o przeznaczenil majątku Klubu wymaga zatwierdzenia przez wladzę
rejestracyjną.
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