Olkusz, dn. 22 stycznia 2021

STATUT
Stowarzyszenia „Speleoklub Olkusz”

I. PRZEPISY OGÓLNE.
§ 1.
Stowarzyszenie "SPELEOKLUB OLKUSZ" zwane dalej stowarzyszeniem, działa na
podstawie Ustawy z 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach" ( Dz. Ustaw nr 20,
poz. 104 z późniejszymi zmianami - Dz.U. z 1990 nr 14 poz.86 oraz Dz.U. z 1996r. nr 27 poz.
118). Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych i
międzynarodowych organizacji o zbliżonym profilu.
§ 2.
1. Stowarzyszenie działa na terenie całego kraju oraz poza nim i współpracuje z
organizacjami o podobnym charakterze w jego granicach i poza nimi.
2. Siedzibą stowarzyszenia jest Olkusz.
3. Stowarzyszenie stawia sobie za cel realizację swych statutowych zadań.
§ 3.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci wg wzorów zatwierdzonych przez Zarząd
Stowarzyszenia.
§ 4.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy swych członków, do
prowadzenia swych prac może zatrudnić pracowników.
2. Członkowie Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności związane
z pełnieniem funkcji .
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II. CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA.
§ 5.
Celami stowarzyszenia są:
1. Uprawianie alpinizmu i speleologii oraz innych sportów górskich.
2. Propagowanie sportu wspinaczkowego, alpinizmu i speleologii wśród społeczeństwa ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
3. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportów górskich.
4. Ochrona przyrody ze szczególnym uwzględnieniem jaskiń i terenów górskich.
5. Odkrywanie, penetrowanie i kartowanie nowoodkrytych jaskiń.
6. Organizacja i uczestnictwo w imprezach i zawodach sportowych w kraju i za granicą.
7. Organizacja i uczestnictwo w wyprawach górskich i jaskiniowych w kraju i za granicą.
8. Udział w budowie obiektów sportowych związanych ze sportami górskimi.
9. Prowadzenie działalności informacyjnej, odczytów oraz innej działalności związanej z
popularyzacją sportów górskich.
10. Zrzeszanie osób zainteresowanych sportami górskimi.
11. Krzewienie zasad prawidłowego uprawiania sportów górskich
12. Propagowanie, szkolenie, oraz bezpośrednie działanie na rzecz bezpieczeństwa osób
przebywających w górach, oraz prowadzących działalność sportową, turystyczną, naukową,
eksploracyjną czy poznawczą w terenach górskich, jaskiniach i terenach krasowych.
13. Gromadzenie sprzętu do prowadzenia działalności statutowej
14 Ochrona i promocja zdrowia
15 Ratownictwo i ochrona ludności
16. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
17. Działania na rzecz turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
18. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
§ 6.
Zdobywanie środków na prowadzenie działalności statutowej określone jest w §28.
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III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.
§ 7.
Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§ 8.
1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia mogą być:
- Obywatele polscy mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw
publicznych.
- Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa
wyborczego z tym, że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o
pełnej zdolności do czynności prawnych.
- Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do
stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez
korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
- Cudzoziemcy.
2. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być osoba, akceptująca cele i zadania
stowarzyszenia i taka, która przez złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz
stowarzyszenia i przestrzegania postanowień jego statutu.
3. Członkiem zwyczajnym zostaje się po akceptacji pisemnej deklaracji członkowskiej przez
Zarząd stowarzyszenia. W przypadku odmowy przyjęcia do stowarzyszenia kandydatowi
przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
§ 9.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, jak również osoba prawna, która
akceptuje cele stowarzyszenia i deklaruje pomoc na jego rzecz.
2. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd stowarzyszenia na podstawie jego
pisemnej deklaracji.
§ 10.
Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zebranie Członków osobom, które
wniosły znaczny wkład w działalność stowarzyszenia i urzeczywistnienie jego zadań
statutowych.
§ 11.
Członkowie zwyczajni mają prawo:
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- wybierać i być wybieranymi do władz stowarzyszenia,
- brać czynny udział w pracach stowarzyszenia,
- korzystać z pomocy stowarzyszenia w zakresie jego działalności,
- odwoływać się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków.
§ 12.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
- budowania życzliwej, przyjaznej atmosfery współpracy i współodpowiedzialności za
osiągnięcie celów Stowarzyszenia,
- podejmowania inicjatyw w celu zdobywania funduszy na działalność statutową
stowarzyszenia,
- przestrzeganie postanowień Statutu i władz Stowarzyszenia,
- opłacanie wpisowego oraz składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne
Zebranie Członków.
§ 13.
Członkom wspierającym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych z
wyjątkiem prawa do wybierania władz i kandydowania do władz stowarzyszenia.
Członkom honorowym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych.
§ 14.
1. Członkostwo wygasa na skutek śmierci członka i z jej datą.
2. Wykluczenie członka ze stowarzyszenia następuje na skutek utraty praw publicznych.
3. Wykreślenie członka ze stowarzyszenia następuje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
b) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
c) działania pozostającego w rażącej niezgodności z celami stowarzyszenia,
d) niepłacenia składek członkowskich przez 12 miesięcy.
4. Wykluczenie lub wykreślenie członka przez Zarząd następuje z datą podjęcia stosownej
uchwały z prawem odwołania się wykreślonego do Walnego Zebrania Członków w terminie
14 dni od daty doręczenia wykluczającej decyzji Zarządu.
§ 15.
Godności członka honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu w
przypadku sprzeniewierzenia się celom i zadaniom stowarzyszenia lub rażącego naruszenia
postanowień statutu.
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IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA.
§ 16.
Władzami stowarzyszenia są:
- Walne Zebranie Członków,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna.
§ 17.
Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku, a do jego
kompetencji należy:
1. Wybór i zwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Podejmowanie uchwał w sprawach działalności statutowej, organizacyjnej i finansowej
stowarzyszenia.
4. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalanie statutu stowarzyszenia i wprowadzanie w nim zmian.
6. Rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu.
7. Rozwiązanie stowarzyszenia.
8. Wytyczanie kierunków działania stowarzyszenia w okresie między Zebraniami Walnymi i
określanie zadań dla zarządu w tym okresie.
9. Ewentualne powoływanie rad, komisji i sekcji specjalistycznych.
§ 18.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.
Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek
1/3 liczby członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie członków obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
§ 19.
1. Walne Zebranie Członków stowarzyszenia obraduje w oparciu o uchwalony przez siebie
regulamin.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej 1/2 liczby członków, a w sprawach uchwalenia zmian statutu
większością 2/3 głosów.
Stowarzyszenie Speleoklub Olkusz
32-300 Olkusz, Rynek 20

NIP 637-15-44-186

Regon 273270742

www.speleoklub.olkusz.pl
Członek Polskiego Związku Alpinizmu

KRS 0000071324

§ 20.
W Walnym Zebraniu Członków stowarzyszenia biorą udział członkowie zwyczajni i
honorowi z głosem decydującym, zaś członkowie, wspierający i zaproszeni goście - z głosem
doradczym.
§ 21.
„Zarząd stowarzyszenia składa się z trzech do siedmiu członków - w tym Prezesa, Sekretarza
i Skarbnika. Kadencja zarządu trwa 2 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego zarządu
przez Walne Zebranie Członków
Do zadań Zarządu należy;
1. Kierowanie działalnością stowarzyszenia.
2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
3. Zwoływanie i organizowanie walnych zebrań członków.
4. Uchwalanie planów pracy i czuwanie nad ich realizacją.
5. Gospodarowanie funduszami stowarzyszenia i zarządzanie majątkiem.
6. Przyjmowanie i zwalnianie ewentualnych pracowników etatowych.
7. Przyjmowanie i wykluczanie członków.
8. Reprezentowanie Stowarzyszenia.”
§ 22.
1. Posiedzenia Zarządu stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby - nie rzadziej jednak
niż raz w miesiącu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członków. W
razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego zebrania.
§ 23.
Uchwały Zarządu sprzeczne ze statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Członków mogą
być uchylone przez Walne Zebrania.
§ 24.
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym zebraniu wybierają
ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie stowarzyszenia.
§ 25.
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym stowarzyszenia, a do jej zadań należy:
- kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształt działalności stowarzyszenia,
- przekazywanie Zarządowi wniosków pokontrolnych,
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- przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
- wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi,
- przeprowadzanie innych działań kontrolnych zleconych przez Walne Zebranie Członków,
- podejmowanie działań kontrolnych i wyjaśniających z własnej inicjatywy lub na wniosek
Zarządu lub członka stowarzyszenia.
Uchwały Komisji zapadają większością głosów. Stosuje się tu przepisy § 22 p.2.
§ 26.
Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej i Zarządu dokonuje się poprzez decyzję
samodzielną tych organów aż do 1/3 liczby ich członków.
V. FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA.
§ 27.
Na majątek stowarzyszenia składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze zebrane
przezeń na rzecz jego działalności.
§ 28.
Zdobywanie funduszy i środków na prowadzenie działalności statutowej realizowane jest z:
1) wpływów z kwot wpisowych i składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne
Zebranie Członków.
2) dochodów z imprez, zbiórek publicznych i ofiar pieniężnych,
3) darowizn, spadków i zapisów,
4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości,
5) dotacji od organów państwowych i samorządowych oraz innych jednostek,
zarówno w kraju, jak; za granicą według zasad prawnych ogólnie obowiązujących w tym
zakresie,
6) prowadzenia odpłatnej działalności statutowej.
§ 29.
1. Stowarzyszenie lokuje pieniądze na koncie bankowym, w udziałach, akcjach i innych
składnikach majątkowych zgodnie z przepisami prawa.
2. Operacje finansowe oraz majątek stowarzyszenia ewidencjonowane są w księgowości wg
obowiązujących przepisów.
3. Rok budżetowy i sprawozdawczy ustala się zgodnie z rokiem kalendarzowym.
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§ 30.
W imieniu stowarzyszenia dokumenty związane z zobowiązaniami finansowymi lub
oświadczenia woli podpisują dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes, Sekretarz lub Skarbnik.
VI. TRYB LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA.
§ 31.
1. Rozwiązanie stowarzyszenia może nastąpić na Walnym Zebraniu Członków specjalnie w
tym celu zwołanym poprzez uchwałę podjętą większością 3/4 głosów oddanych przy
obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
2. Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną.
3. O przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji stowarzyszenia decyduje Walne
Zebranie Członków, które podjęło uchwałę o jego likwidacji.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 32.
Pierwsze Walne Zebranie Członków stowarzyszenia odbędzie się w terminie 14 dni od
uzyskania postanowienia sądowego o jego rejestracji.
§ 33.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa
o Stowarzyszeniach.

Zmiany do Statutu:
przyjętego przez założycieli Stowarzyszenia "SPELEOKLUB OLKUSZ” na zebraniu
założycielskim dnia 26.04.1996. w siedzibie Oddziału PTTK w Olkuszu.
Zostały przegłosowane na Walnym Zebraniu Członków 12 marca 2010 w siedzibie Oddziału
PTTK w Olkuszu.
Zostały przegłosowane na Walnym Zebraniu Członków 22 stycznia 2021 w siedzibie
Stowarzyszenia
Przewodniczący Zebrania

Sekretarz
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