
STATUT

KLUBU WSPINACZKOWEGO

KOTŁOWNIA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie  jest  stowarzyszeniem  kultury  fizycznej,  nosi  nazwę  Klub  Wspinaczkowy
Kotłownia, w skrócie KW Kotłownia, zwane dalej Klubem.

2. Klub działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1998r. nr 20
poz. 104 z późn. zmianami), ustawy o kulturze fizycznej (Dz. U. z 1996r. nr 25 poz. 113 z
późn. zmianami) oraz niniejszego statutu.

3. Czas trwania Klubu nie jest ograniczony.

§2

1. Terenem działania Klubu jest Polska, a siedzibą władz Miasto Lublin. 

2. Klub może prowadzić działalność poza granicami Polski o ile jest to niezbędne do właściwego
realizowania swych celów.

§3

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może
zatrudniać pracowników.

§4

1. Klub  może  być  członkiem  krajowych  i  międzynarodowych  organizacji  o  podobnym  celu
działania, a w szczególności może być członkiem związków sportowych.

2. W celu właściwej realizacji celów statutowych Klub może przystępować do innych organizacji
w granicach dopuszczonych prawem.

§5

Klub używa pieczęci z nazwą stowarzyszenia i może posiadać odznaki organizacyjne oraz wydawać
legitymacje członkowskie.

Rozdział II

Cele i sposoby działania.

§6

Celem Klubu jest rozwijanie i propagowanie sportów wspinaczkowych, a w szczególności: wspinaczki
na sztucznych ścianach, wspinaczki  skałkowej,  taternictwa, alpinizmu, himalaizmu oraz wspinaczki
jaskiniowej,  upowszechnianie  zasad  tych  sportów,  przyczynianie  się  do  poszerzenia  kręgu  osób
uprawiających  sporty  wspinaczkowe  oraz  wspieranie  organizacyjne  i  rzeczowe  osób  fizycznych  i
jednostek organizacyjnych,  podejmujących takie działania. 
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§7

1. Klub realizuje swoje cele przez:

1) propagowanie i popularyzowanie zasad sportów wspinaczkowych

2) zrzeszanie osób fizycznych zajmujących się sportami wspinaczkowymi

3) popieranie,  ułatwianie  i  organizowanie  działalności  sportowej,  szkoleniowej,  treningowej  i
wyprawowej członków Klubu w kraju i za granicą

4) organizowanie  wewnętrznego  życia  klubowego  oraz  prowadzenie  działalności  integrującej
członków Klubu

5) współpracę z instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi sportami wspinaczkowymi w
zakresie  wymiany  doświadczeń,  wymiany  informacji  oraz  podejmowania  przedsięwzięć
sportowych 

6) podejmowanie  innej  działalności  zmierzającej  do  realizowania  celów  statutowych  i  zadań
Klubu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

7) rozwój i modernizacja obiektów pozostających pod zarządem AKW Kotłownia na zasadach
określonych przez Zarząd.

2.  Dla  realizacji  powyższych  celów  Stowarzyszenie  prowadzi  działalność  pożytku  publicznego  w
formie odpłatnej i nieodpłatnej, której przedmiotem przy uwzględnieniu kodów i opisów zgodnych z
PKD jest:

Działalność nieodpłatna: 

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.12.Z Działalność Klubów Sportowych

Działalność odpłatna i nieodpłatna:

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

3.  Przychód  z  działalności  odpłatnej pożytku  publicznego służy  wyłącznie  prowadzeniu
działalności pożytku publicznego i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie Klubu
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§8

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. zwyczajnych

2. uczestników

3. honorowych

§9

Członkiem zwyczajnym może być każdy członek uczestnik, który ukończył 18 lat i ma trzech członków
zwyczajnych wprowadzających, za zgodą zarządu podjętą zwykłą większością głosów.

§10

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. czynnego i  biernego wyboru do władz Klubu

2. wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i metod funkcjonowania Klubu

3. korzystania  z rekomendacji  i  opieki  Klubu oraz wszelkich  możliwości  jakie  stwarza swoim
członkom Klub

4. posiadania legitymacji członkowskiej Klubu i noszenia oznak Klubowych

5. uprawiania  wspinaczki  na  obiektach  pozostających  pod  zarządem  AKW  Kotłownia  na
zasadach określonych przez Zarząd.

§11

Członkiem uczestnikiem może zostać każda osoba fizyczna, uprawiająca sporty wspinaczkowe.

§12

Członek uczestnik korzysta z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w §10 pkt.
2-5.

§13

1. Członkiem  honorowym  Klubu  można  zostać  w  drodze  uchwały  Walnego  Zgromadzenia
podjętej na wniosek Zarządu. Jedynie w tym trybie można zostać pozbawionym członkostwa
honorowego.

2. Członek honorowy korzysta z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w
§10 pkt. 2-5.

3. Członkowi honorowemu przysługuje prawo głosu doradczego na Walnym Zebraniu członków.

4. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składki członkowskiej. 

§ 14

Członkowie Klubu zobowiązani są:

1. swoją postawą i działaniami przestrzegać etyki wspinaczkowej oraz dbać o dobre imię Klubu

2. czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Klubu

3. przestrzegać przepisów Statutu i innych przepisów wewnętrznych, regulujących życie Klubu
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4. regularnie opłacać składki

§ 15

Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:

1. rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu

2. wykluczenia przez Zarząd w drodze uchwały za:

2.1 działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Klubu

2.2 Niezapłacenia składki członkowskiej za okres jednego roku do dnia 30-tego grudnia, pomimo 
wezwania pisemnego lub drogą elektroniczną przez Zarząd do uregulowania zaległości 
dostarczonego do dnia 30-go listopada br.

2.3 z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu

§ 16

Od uchwały Zarządu wykluczającej  członka Klubu przysługuje  wykluczonemu członkowi  prawo do
odwołania  się  do  Walnego  Zebrania  w  terminie  30  dni  od  dnia  otrzymania  na  piśmie  uchwały
wykluczającej.

Rozdział IV

Władze Klubu

§ 17

Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie członków

2. Zarząd Klubu

3. Komisja Rewizyjna

§ 18

Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od
uchwały Walnego Zebrania członków.

§ 19

Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:

1. uchwalanie kierunków i programu działania Klubu

2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu

3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej

4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

5. uchwalanie zmian w statucie
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6. wybór delegatów na zjazdy organizacji z którymi Klub jest zrzeszony i w działalności których
jest obowiązany brać udział

7. uchwalanie wysokości składek członkowskich i innych obciążeń finansowych członków Klubu 
po za opłatami wymienionymi w §26 pkt.5

8. rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania przez władze Klubu
lub członków

9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu o wykluczenie

10.  podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Klubu

11.  podejmowanie uchwał  w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji  pozostałych
władz Klubu.

§ 21

1. W Walnym Zebraniu członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni.

2. W Walnym Zebraniu członków mogą brać udział z głosem doradczym:

a. zaproszeni goście

b. członkowie honorowi

§ 22

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków co najmniej na
14 dni przed terminem zebrania.

§ 23

Uchwały Walnego Zebrania członków w pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności  co  najmniej  połowy  liczby  osób  uprawnionych  do  głosowania.  W drugim  terminie  bez
względu na liczbę obecnych członków.

§ 24

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków może być zwołane:

1. z inicjatywy Zarządu Klubu

2. na wniosek co najmniej 1/3 członków Klubu

3. na wniosek Komisji Rewizyjnej

w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 25

1. Zarząd składa się z 3 – 5 osób, w tym prezesa, 1-2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. W
przypadku 3-osobowego Zarządu funkcje skarbnika i sekretarza są połączone. 

2. W  przypadku  ustąpienia  członków  Zarządowi  przysługuje  prawo  kooptacji  w  ilości  nie
przekraczającej 1/3 liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.

3. Zarząd działa na podstawie regulaminu, określającego jego organizację i tryb pracy.

4. Członkami pierwszego Zarządu są osoby powołane przez założycieli,  a jego kadencja trwa
zgodnie z niniejszym statutem.
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§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

1. kierowanie działalnością Klubu i reprezentowanie go za zewnątrz

2. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu

3. zwoływanie Walnych Zebrań członków

4. przyjmowanie, skreślanie z listy członków i wykluczanie członków z Klubu

5. ustalanie planów działania i budżetów rocznych Klubu

6. powoływanie komisji specjalistycznych stanowiących organy doradcze i pomocnicze Zarządu

7. powoływanie,  nadzorowanie  i  rozwiązywanie  sekcji  grupujących  członków  o  wspólnych
zainteresowaniach

8. uchwalanie regulaminów wewnętrznych

§ 27

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 1 rok.

2. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy
członków Zarządu, w tym Prezesa lub jednego z wiceprezesów.  W razie równości  głosów
decyduje  głos  przewodniczącego  zebrania,  którym  jest  przewodniczący  lub  w  razie
nieobecności przewodniczącego – wiceprzewodniczący lub w razie nieobecności żadnego z
nich osoba wyznaczona.

3. Każdy  z  członków  Zarządu  jest  umocowany  do  samodzielnego  i  nieograniczonego
reprezentowania stowarzyszenia wobec osób trzecich, z zastrzeżeniem § 30 pkt. 3.

§ 28

1. Zarząd ma prawo nakładania kar na członków Klubu w przypadku:

a. naruszenia  obowiązków  wynikających  z  niniejszego  statutu,  uchwał  lub  postanowień
władz Klubu

b. lekkomyślnego uprawiania sportów wspinaczkowych

c. zachowania niezgodnego z etyką wspinacza lub godnością członka Klubu

2. W  przypadkach  wymienionych  w  ust.  1,  po  rozpatrzeniu  okoliczności  zdarzenia,  stopnia
zawinienia oraz dotychczasowego postępowania członka Klubu, Zarząd w drodze uchwały, może
nałożyć na niego jedną z następujących kar:

a. upomnienie

b. nagana

c. wykluczenie z Klubu

3. Członek Klubu, na którego nałożono jedną z kar określonych w ust. 2, może odwołać się do
walnego zebrania członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały o nałożeniu kary.

§ 29

1. Komisja  Rewizyjna,  zwana  dalej  Komisją,  składa  się  z  3  członków  w  tym  z
przewodniczącego,  zastępcy  przewodniczącego  i  sekretarza  wybranych  przez  Walne
Zebranie.

2. Do kompetencji Komisji należy:
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a. kontrola  bieżącej  pracy  Zarządu  Klubu,  a  zwłaszcza  działalności  finansowo  –
gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności

b. składanie sprawozdań z prac Komisji Walnemu Zgromadzeniu

c. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na walnym Zgromadzeniu

d. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia

3. Komisja  działa na podstawie regulaminu prac Komisji.

4. W przypadku  ustąpienia  członków,  Komisji   przysługuje  prawo  kooptacji  w  ilości  nie
przekraczającej 1/3 liczby członków Komisji pochodzących z wyboru.

5. Członkami  pierwszej  Komisji  Rewizyjnej  są  osoby  powołane  przez  założycieli,  a  jej
kadencja trwa zgodnie ze statutem.

Rozdział V

Majątek i fundusze Klubu

§ 30

1. Majątek Klubu pochodzi ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, ofiarności
publicznej,  umów sponsorskich,  odpisów 1% podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych,
dotacji i subwencji oraz innych wpływów uzyskanych ze statutowej działalności Klubu, a także
z dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

2. Funduszami i majątkiem Klubu zarządza Zarząd.

3. Ważne oświadczenia woli  dotyczące praw i  obowiązków majątkowych Klubu składane są
przez Prezesa Zarządu lub osobę upoważnioną przez Zarząd. 

§31

Zabrania się:

1. 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 "osoba-
mi bliskimi", 
2. przekazywania majątku organizacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowni-
ków oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, je-
żeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. 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 bezpo-
średnio wynika z celu statutowego,

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, człon-
kowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu
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§ 32

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie
członków większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; w drugim terminie bez względu na liczbę
obecnych członków. 

2. Uchwała  o  rozwiązaniu  się  Klubu określi  sposób likwidacji  i  cel  na jaki  przeznaczony
zostanie majątek Klubu

3. W sprawach  dotyczących  rozwiązania  i  likwidacji  Klubu,  nieuregulowanych  niniejszym
Statutem, mają zastosowanie przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach
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