
 

 Statut stowarzyszenia Speleoclub Wrocław 
  

 

Rozdział 1  

 

Nazwa, siedziba, charakter prawny. 

 

§ 1  

 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Speleoclub Wrocław, zwany dalej Klubem.  

 

§ 2  

 

Siedzibą Klubu jest miasto Wrocław.  

 

§ 3 

 

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego powodu posiada osobowość prawną.  

 

§ 4 

 

Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych.  

 

§ 5 

 

Klub może być członkiem organizacji o podobnym charakterze.  

 

 

Rozdział 2 

 

Cele i środki działania.  

 

§ 6 

 

Celem Klubu jest:  

 

a) skupianie osób zainteresowanych uprawianiem taternictwa jaskiniowego, taternictwa, alpinizmu, 

wspinaczki, kanioningu, narciarstwa oraz in. sportów związanych z działalnością górską  

i jaskiniową;  

b) propagowanie dyscyplin wymienionych w ppkt. a); 

c) organizowanie i ułatwianie zainteresowanym uprawiania dyscyplin wymienionych w ppkt. a);  

d) podnoszenie kwalifikacji poprzez organizowanie szkoleń i kursów, uczestnictwo w zewnętrznych 

szkoleniach i kursach;  

e) szerzenie wiedzy i podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa, ratownictwa oraz 

autoratownictwa związanego z uprawianiem dyscyplin wymienionych w ppkt. a); 

f) działalność naukowa - wkład w rozwój światowej speleologii; 

g) popularyzacja turystyki górskiej i jaskiniowej oraz krajoznawstwa; 

h) ochrona dziedzictwa przyrodniczego gór i jaskiń, kształtowanie postaw proekologicznych; 

i) szeroko pojęta edukacja miłośników gór i jaskiń; 

j) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie aktywnego wypoczynku, 

promocja zdrowego trybu życia; 

k) organizacja i promocja wolontariatu. 

  



Istotnym celem działalności Klubu jest pomoc w rozwoju osobowości członków i innych osób 

zainteresowanych poprzez rozszerzanie ich wiedzy, doświadczenia i sprawności fizycznej, wzbogacanie 

cech umysłowości i charakteru. 

  

§ 7 

 

Klub swoje cele realizuje poprzez:  

 

- organizowanie wyjazdów, obozów i imprez w górach, wypraw zagranicznych oraz uczestnictwo  

w podobnych imprezach organizowanych np. przez inne kluby;  

- współpracę z Polskim Związkiem Alpinizmu oraz innymi klubami górskimi i speleologicznymi – 

krajowymi i zagranicznymi; 

- typowanie kandydatów na kursy i obozy szkoleniowe organizowane centralnie;  

- organizowanie kursów szkoleniowych, sympozjów, prelekcji, zebrań towarzyskich i dyskusyjnych;  

- organizowanie wystaw i imprez propagujących taternictwo jaskiniowe i taternictwo;  

- opracowywanie i wydawanie materiałów szkoleniowych;  

- prowadzenie biblioteki klubowej i magazynu sprzętu; 

- ułatwianie i umożliwianie członkom Klubu oraz osobom zainteresowanym nabywania sprzętu 

turystycznego i alpinistycznego oraz wydawnictw górskich; 

- prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej; 

- współpracę z administracją państwową, samorządową, osobami prawnymi i fizycznymi dla realizacji 

celów statutowych. 

 

Wybór zadań i form działania zależnie od możliwości, środków i zainteresowań członków – należy do 

Klubu.  

 

§ 8 

 

Zakres prowadzonej nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 

 

- organizowanie wyjazdów, obozów i imprez w górach, wypraw zagranicznych oraz uczestnictwo  

w podobnych imprezach organizowanych przez inne kluby; 

- organizowanie kursów szkoleniowych, sympozjów, prelekcji, zebrań towarzyskich i dyskusyjnych; 

- organizowanie wystaw i imprez propagujących taternictwo jaskiniowe i taternictwo; 

- opracowywanie i wydawanie materiałów szkoleniowych; 

- prowadzenie biblioteki klubowej i magazynu sprzętu; 

- ułatwianie i umożliwianie członkom Klubu oraz osobom zainteresowanym nabywania sprzętu 

turystycznego i alpinistycznego oraz wydawnictw górskich. 

 

 

Zakres prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego: 

 

- organizowanie wyjazdów, obozów i imprez w górach, wypraw zagranicznych oraz uczestnictwo  

w podobnych imprezach organizowanych przez inne kluby; 

- organizowanie kursów szkoleniowych, sympozjów, prelekcji, zebrań towarzyskich i dyskusyjnych; 

- organizowanie wystaw i imprez propagujących taternictwo jaskiniowe i taternictwo; 

- opracowywanie i wydawanie materiałów szkoleniowych. 

 

 

Klub opiera swą działalność na aktywności ogółu swych członków i ich społecznej pracy. Zasady tej nie 

narusza angażowanie osób fizycznych w celu pełnienia obowiązków wymagających umiejętności 

fachowych oraz wykonywania czasochłonnych prac, które przekraczają możliwości społecznego działania.  

 

 

 



Rozdział 3 

 

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.  

 

§ 9 

 

Członkami Klubu są:  

- członkowie zwyczajni;  

- członkowie sympatycy;  

- członkowie honorowi.  

 

Nowych członków przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej opinii dwóch członków 

wprowadzających.  

 

§ 10 

 

Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać decyzją Zarządu osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje 

do uprawiania działalności taternickiej i jaskiniowej oraz ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do 

czynności prawnych. 

 

 

  

§ 11 

 

W uzasadnionych przypadkach uchwałą Walnego Zebrania, członkiem zwyczajnym może zostać inna 

osoba, nieposiadająca odpowiednich kwalifikacji, ale czynnie zaangażowana w pracę Klubu, której 

obecność może wpłynąć na podniesienie poziomu działalności Klubu.  

 

§ 12 

 

Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego i członka sympatyka jest złożenie deklaracji członkowskiej, 

opłacenie składek członkowskich oraz wpisowego. Deklaracja powinna być poparta przez dwóch 

zwyczajnych członków wprowadzających i w formie pisemnej złożona w Zarządzie.  

 

§ 13 

 

Członek zwyczajny ma prawo:  

- wybierać i być wybieranym do władz Klubu;  

- składać wnioski i odwoływać się od decyzji władz Klubu do Walnego Zebrania;  

- uczestniczyć we wszystkich formach działalności Klubu oraz korzystać z pomocy Klubu na zasadach 

określonych przez jego władze;  

- posiadać legitymację i nosić odznakę Klubu. 

  

§ 14 

 

Obowiązkiem członka zwyczajnego jest: 

- dbanie o dobre imię Klubu;  

- czynne uczestnictwo w pracach Klubu;  

- kształtowanie i realizowanie programu i uchwał władz Klubu;  

- dbanie o majątek Klubu;  

- przestrzeganie Statutu i postanowień władz Klubu;  

- przestrzeganie etyki, dyscypliny i przyjętych w taternictwie zwyczajów;  

- stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji;  

- systematyczne opłacanie składek członkowskich. 

  



§ 15 

 

Członkiem sympatykiem może zostać każda osoba fizyczna akceptująca Statut, która ukończyła 16 lat.  

 

§ 16 

 

Członkowie sympatycy posiadają wszelkie prawa i obowiązki takie jak członkowie zwyczajni, z wyjątkiem 

czynnego i biernego prawa wyborczego.  

Warunki uczestnictwa członków sympatyków w imprezach o charakterze górskim określa kierownik danej 

imprezy w porozumieniu z Zarządem Klubu. 

  

§ 17 

 

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek władz Klubu. Członek honorowy: 

- jest zwolniony z opłat składek członkowskich; 

- nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego; 

-  poza tym posiada wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze Statutu. 

  

§ 18 

 

W stosunku do osób nieprzestrzegających Statutu i zarządzeń władz Klubu, Zarząd Klubu będzie stosował 

sankcje wynikające ze Statutu. 

§ 19 

 

Członkostwo Klubu ustaje z chwilą:  

 - rozwiązania Klubu;  

- dobrowolnego wystąpienia z Klubu;  

- wykluczenia z Klubu uchwałą Zarządu Klubu przy 2/3 głosów; 

- śmierci członka Klubu; 

- nieopłacenia składek za poprzedni rok kalendarzowy. 

 

§ 20 

 

Członek występujący lub wykluczony z Klubu zostaje skreślony z ewidencji członków i nie może żądać 

zwrotu wpłaconych składek i wpisowego. 

  

§ 21 

 

Wykluczenie członka z Klubu może nastąpić w przypadku:  

- działania na szkodę Klubu;  

- popełnienia czynu nieetycznego w rozumieniu zasad i zwyczajów taternickich;  

- nieprzestrzegania Statutu. 

 

Wykluczenie następuje na podstawie decyzji 2/3 głosów członków Zarządu – na wniosek Sądu 

Koleżeńskiego. 

  

§ 22 

 

Od decyzji o wykluczeniu przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni.  

 

 

 

 

 

 



Rozdział 4 

 

Władze Klubu. 

  

§ 23 

 

Władzami Klubu są:  

- Walne Zebranie;  

- Zarząd Klubu;  

- Komisja Rewizyjna. 

  

§ 24 

 

Wybory do władz Klubu są dokonywane w tajnym i bezpośrednim głosowaniu za zgodą zgłoszonych 

kandydatów.  

Uchwały i postanowienia władz Klubu podejmowane są - za wyjątkiem przypadków zastrzeżonych - zwykłą 

większością głosów przy obecności 50% uprawnionych. 

  

§ 25 

 

Kadencja władz Klubu trwa 3 lata. 

  

 

 

 

§ 26 

 

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie, które zwołuje Zarząd Klubu nie rzadziej niż raz na trzy lata.  

 

Walne Zebranie może być :  

- sprawozdawcze – zwoływane raz na rok; 

- sprawozdawczo-wyborcze - zwoływane raz na trzy lata. 

  

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:  

- uchwalanie programu działania Klubu;  

- rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej;  

- udzielanie lub odmawianie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi;  

- wybór Prezesa, Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej;  

- uchwalanie Statutu i zmian w nim;  

- podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do innych organizacji lub występowania z nich;  

- nadawanie tytułu członka honorowego;  

- podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu;  

- ustalenie wysokości składek członkowskich i wpisowego;  

- rozpatrywanie odwołań od decyzji o wykluczeniach członków. 

  

O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania członkowie powinni być powiadomieni przynajmniej 

na tydzień przed planowanym terminem. 

 

§ 27 

 

1. Zarząd Klubu zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie na wniosek:  

1.1 1/3 członków Klubu;  

1.2 Komisji Rewizyjnej;  

1.3 Zarządu Klubu; 

1.4 osoby wykluczonej. 



 

2. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinno być złożone do Zarządu Klubu w formie 

pisemnej z podaniem celu (przedmiotu obrad).  

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku. 

Nadzwyczajne Walne Zebranie jest prawomocne w przypadku obecności w pierwszym terminie co najmniej 

połowy członków Klubu, w drugim zaś uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów bez względu 

na liczbę obecnych członków Klubu.  

Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których zostało powołane. 

  

§ 28 

 

Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu w okresach między Walnymi Zebraniami.  

Zarząd Klubu odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem.  

Zarząd Klubu składa się z 3-5 osób, które wybiera Walne Zebranie.  

 

Członkowie Zarządu Klubu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:  

- reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu;  

- wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;  

- opracowywanie regulaminu i wszelkich niezbędnych przepisów dotyczących wewnętrznych działań 

Klubu;  

- uchwalanie budżetów i przyjmowanie bilansów, zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu;  

- składanie sprawozdań przed Walnym Zebraniem;  

- zwoływanie Walnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;  

- podejmowanie uchwał o przyjmowanie w poczet członków zwyczajnych i członków sympatyków;  

- występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o nadanie członkostwa honorowego;  

- zawieszanie członków Klubu w ich prawach;  

- wykluczanie członków z Klubu;  

- prowadzenie kwalifikacji na obozy i wyprawy organizowane przez Klub;  

- podejmowanie innych uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz. 

  

Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb (nie rzadziej jednak niż raz na kwartał) i są 

protokołowane. 

  

§ 29 

 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.  

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie.  

Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.  

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

- nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani też pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej, w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu; 

- nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

- nie mogą pobierać wynagrodzenia za pełnienie funkcji w organie kontroli wewnętrznej. 

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu 

Klubu.  

Komisja Rewizyjna działa kierując się Statutem. 

  

 



Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

- przeprowadzanie okresowych kontroli statutowych i finansowych;  

- zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych; 

- wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określanie 

terminów oraz sposobów ich usunięcia;  

- składanie sprawozdań z całokształtu działalności przed Walnym Zebraniem oraz występowanie z 

wnioskiem o udzielenie bądź odmawianie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu;  

- występowanie z wnioskiem o zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 

  

§ 30 

 

Członek władz Klubu może być zawieszony w czynnościach, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, 

działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie wyborców. 

 

Zawieszenie może nastąpić na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego. 

 

Mandat członka władz wygasa w przypadku:  

- rezygnacji z mandatu;  

- uchwały Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej;  

- utraty praw obywatelskich;  

- wystąpienia lub wykluczenia z Klubu.  

 

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przysługuje tym władzom 

prawo uzupełnienia swego składu, jednak nie więcej niż o ½ liczbę członków pochodzących z wyboru.  

 

 

Rozdział 5 

 

Fundusze i majątek Klubu.  

 

§ 31 

 

Klub może posiadać:  

- nieruchomości;  

- ruchomości;  

- fundusze. 

 

§ 32 

 

Fundusze Klubu pochodzą z:  

- składek klubowych i opłaty wpisowej;  

- imprez organizowanych przez Klub;  

- dotacji, subwencji i darowizn;  

- prowadzenia działalności pożytku publicznego. 

 

§ 33 

 

Dochód uzyskany w wyniku prowadzenia działalności pożytku publicznego Stowarzyszenie przeznacza na 

rozwój tej działalności. 

 

 

 

 

 

 



§ 34 

 

Zabrania się: 

- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, 

członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz 

pracownicy organizacji 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”; 

- przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów 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; 

- wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków 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; 

- zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej 

organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po 

cenach wyższych niż rynkowe. 

 

§ 35 

 

1. Do występowania w imieniu Klubu jako osoby prawnej jest upoważniony Zarząd Klubu.  

 

2. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu oraz udzielania 

pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy Prezesa i Skarbnika lub dwóch członków Zarządu.  

 

 

Rozdział 6 

 

Postanowienia końcowe. 

  

§ 36 

 

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania i zatwierdzenia przez organ rejestracyjny. Uchwała 

Walnego Zebrania w sprawie zmian statutowych wymaga 2/3 głosów przy 50% obecności członków Klubu 

uprawnionych do głosowania.  

 

§ 37 

 

Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania, ilością 2/3 głosów przy 

obecności połowy członków Klubu uprawnionych do głosowania.  

Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa jednocześnie tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony 

majątek Klubu. 

Uchwała o przekazaniu majątku wymaga zgody władz rejestracyjnych. 

 

§ 38 

 

Uchwała o likwidacji Klubu wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny. 


