STATUT
Łódzkiego Klubu Wysokogórskiego w Łodzi

Rozdział I
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „ Łódzki Klub Wysokogórski" i zwane jest w dalszej części
Statutu „Klubem".
2. Klub działa na podstawie ustawy „ Prawo o stowarzyszeniach ".

§2
1. Terenem działania organizacyjnego Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Klub prowadzi działalność statutową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.
3. Siedzibą Klubu jest miasto Łódź.

§3
1. Klub posiada osobowość prawną.
2. Uzyskanie osobowości prawnej następuje z chwilą wpisania Klubu do rejestru stowarzyszeń
przez organ rejestrowy.

§4
1. Klub jest członkiem Polskiego Związku Alpinizmu, działa zgodnie z jego statutem,
uchwałami i wytycznymi.
2. Klub może być członkiem innych związków krajowych i zagranicznych, związanych z
profilem działalności Klubu, o ile nie narusza to obowiązujących przepisów prawa.

§5
1. Klub może posiadać odznakę organizacyjną i używać pieczęci z nazwą stowarzyszenia
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
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§6
1. Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu członków. Dla prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele statutowe działalności Klubu.
§7
Celem Klubu jest prowadzenie i rozwijanie działalności związanej ze sportami
wspinaczkowymi.

§8
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Zrzeszanie osób zajmujących się działalnością wspinaczkową,
2. Organizowanie, popieranie i ułatwianie działalności sportowej, szkoleniowej i wyprawowej
członków Klubu w kraju i za granicą,
3. Organizowanie wewnętrznego życia klubowego, spotkań, zebrań, odczytów etc,
4. Współdziałanie z instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi problematyką
wspinaczkową,
5. Propagowanie i utrwalanie tradycji związanej z przestrzeganiem etyki uprawiania sportu
wspinaczkowego,
6. Współpracę z organizacjami naukowymi na polu zagadnie związanych z problematyką gór i
wspinania,
7. Propagowanie i popularyzację wspinania,
8. Inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, wszelkiej
innej działalności zmierzającej do realizacji statutowych celów i działań Klubu,
9. Prowadzenie działalności gospodarczej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
dochód z której przeznaczony będzie na realizację celów statutowych Klubu.
10. Organizowanie wszelkich form doskonalenia i współzawodnictwa wspinaczkowego członków
Klubu oraz osób niezrzeszonych
11. Propagowanie i wspieranie inicjatyw proekologicznych związanych z obszarami działania
członków Klubu
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Rozdział III
Członkowie Klubu
§9
1. Członkiem Klubu może być każdy obywatel polski, jak również cudzoziemiec niemający
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Członkowie Klubu dzielą się na:
a)

członków honorowych,

b)

członków seniorów,

c)

członków juniorów.

§10
1. Członkiem seniorem może być każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, złożyła pisemną
deklarację członkowską, opłaciła opłatę wpisową oraz składkę roczną i została przyjęta w
poczet członków przez Zarząd Klubu.

§11
Członek senior ma prawo:
1. Czynnego i biernego wyboru władz Klubu,
2. Do uczestniczenia w imprezach wspinaczkowych organizowanych przez Klub oraz do
korzystania z pomocy Klubu przy uprawianiu wszelkich form aktywności wspinaczkowej,
3. Do noszenia odznaki członkowskiej Klubu.

§12
1. Członkiem juniorem maże być osoba w wieku do 18 lat, która przedstawi pisemną zgodę
rodziców lub opiekunów prawnych na uczestniczenie w działalności Klubu, opłaci opłatę
wpisową oraz składkę roczną i zostanie przyjęta w poczet członków Klubu przez Zarząd Klubu.

§13
1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Klubu, na wniosek Zarządu Klubu,
osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju wspinania.
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2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka seniora, a ponadto zwolniony jest od
obowiązku płacenia składki rocznej.

§14
Członkowie Klubu zobowiązani są do:
1. Czynnego udziału w realizowaniu zadań statutowych Klubu,
2. Przestrzegania statutu Klubu oraz obowiązujących przepisów dotyczących działalności
wspinaczkowej,
3. Przestrzegania zasad etyki uprawiania sportu wspinaczkowego oraz dyscypliny
organizacyjnej Klubu
4. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie
Członków Klubu.

§15
Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:
1. Wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Zarządu Klubu,
2. Skreślenia przez zarząd Klubu z listy członków w przypadku niezapłacenia składek za okres,
co najmniej jednego roku,
3. Wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Klubu podjętej na wniosek Sądu
Koleżeńskiego,
4. W sytuacji, kiedy członek Klubu w sposób rażący naruszył interes Klubu lub postanowienia
niniejszego Statutu.
Od uchwały Zarządu Klubu o wykluczeniu z grona członków Klubu osobie zainteresowanej
przysługuje odwołanie do Walnego Zabrania Członków w terminie 30 dni.

Rozdział IV
Władze Klubu
§16
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków Klubu,
2. Zarząd Klubu,
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3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.

§17
Kadencja władz Klubu trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§18
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków Klubu.
2. Walne Zebrania Członków Klubu mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§19
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:
1. Uchwalanie kierunków i programu działania Klubu,
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu,
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. Wybór Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
5. Uchwalanie zmian w statucie,
6. Wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu,
7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich i innych obciążeń finansowych członków
Klubu,
8. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania przez władze Klubu
lub jego członków.
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu w przedmiocie wykluczenia z grona
członków,
10. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu.

§20
1. W walnym Zebraniu Członków Klubu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie Klubu
posiadający czynne oraz bierne prawo wyborcze.
2. W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział z głosem doradczym:
a)

przedstawiciele władz Polskiego Związku Alpinizmu,

b)

zaproszeni goście.
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§21
O terminie, miejscu odbycia się oraz o porządku obrad Walnego Zebrania Członków Klubu,
Zarząd Klubu zawiadamia członków Klubu, co najmniej na 15 dni przed planowanym terminem
zebrania.

§22
Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
a w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem wypadków
objętych § 32 niniejszego Statutu.

§23
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może być zwołane:
1. Na wniosek Zarządu Polskiego Związku Alpinizmu,
2. Z inicjatywy Zarządu Klubu,
3. Na wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków Klubu,
4. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§24
1. Zarząd Klubu składa się z 7 do 9 osób w tym prezesa, do dwóch wiceprezesów oraz
skarbnika.
2. W przypadku ustąpienia członka Zarządu Klubu podczas trwania kadencji, Zarządowi
przysługuje prawo kooptacji w liczbie nieprzekraczającej 1/3 liczby członków Zarządu Klubu
pochodzących z wyboru.
3. Zarząd działa na podstawie „Regulaminu prac Zarządu Łódzkiego Klubu Wysokogórskiego"
określającego jego organizację i tryb pracy.
4. Regulamin uchwala Zarząd Klubu, natomiast zatwierdza Walne Zebranie Członków Klubu.

§25
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1. Kierowanie działalnością Klubu i reprezentowanie go na zewnątrz,
2. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
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3. Zwoływanie walnych Zebrań Członków Klubu,
4. Przyjmowanie nowych członków, dokonywanie skreśleń z listy członków Klubu oraz
wykluczanie członków Klubu,
5. Ustalanie planów działania oraz budżetów rocznych Klubu,
6. Powoływanie komisji specjalistycznych stanowiących organy doradcze i pomocnicze Zarządu
Klubu,
7. Powoływanie, nadzorowanie i odwoływanie sekcji członków Klubu grupujących członków o
wspólnych zainteresowaniach,
8. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
9. Podejmowanie uchwał we wszystkich innych kwestiach, niezastrzeżonych do wyłącznej
kompetencji pozostałych władz Klubu,
10. Zawiadamianie organu rejestrowego i nadzorującego, najpóźniej w terminie jednego
miesiąca od daty wyboru nowego zarządu, o składzie Zarządu Klubu, adresach zamieszkania
członków Zarządu oraz o adresie siedziby Klubu.
Zasada określona w zdaniu poprzednim znajduje zastosowanie w każdym przypadku dokonania
zmiany w składzie Zarządu Klubu oraz w adresie siedziby Klubu oraz w przypadku zmiany
statutu.

§26
Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w
miesiącu. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co
najmniej połowy liczby członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu Klubu lub jednego z
wiceprezesów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§27
Zarząd Klubu ma prawo nakładania na członków Klubu kar, na uprzedni wniosek Sądu
Koleżeńskiego, w następujących przypadkach:
1. Naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego Statutu, uchwał lub postanowień władz
Klubu oraz uchwał lub postanowień Polskiego Związku Alpinizmu,
2. Szczególnie lekkomyślnego uprawiania sportu wspinaczkowego,
3. Zachowania niezgodnego z etyką taternicką lub godnością członka Klubu,
Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określają postanowienia dyscyplinarne
Polskiego Związku Alpinizmu.

§28
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1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Klubu i odpowiada przed
Walnym Zebraniem Członków Klubu,
2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy
przewodniczącego i sekretarza,
3. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania, co najmniej jeden raz w roku,
kontroli działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowogospodarczej, pod względem zgodności z prawem, rzetelności i gospodarności,
4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdanie oraz
posiada wyłączne prawa stawiania wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium
ustępującemu Zarządowi Klubu,
5. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z
ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień ,
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem
doradczym,
7. Szczególny zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez
Komisję Rewizyjną Polskiego Związku Alpinizmu.

§29
1. Sąd Koleżeński jest niezależnym organem sądowniczym Klubu.
2. Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków, w tym przewodniczącego, zastępcy
przewodniczącego i sekretarza.
3. Sąd Koleżeński działa według zasad określonych w regulaminie zatwierdzonym przez Polski
Związek Alpinizmu.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Klubu.
§30
Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§31
1. Majątek Klubu powstaje:
- ze składek członkowskich,
- z darowizn, spadków, zapisów,
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- z dochodów z własnej działalności,
- z dochodów z majątku Klubu,
- z dochodów z ofiarności publicznej,
- z dotacji otrzymanych według zasad określonych w odrębnych przepisach.
- z innych wpływów osiągniętych przez Klub w efekcie prowadzenia działalności statutowej.
2. Klub może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych
przepisach. Dochód z prowadzonej działalności przeznaczany jest na realizację celów
statutowych Klubu. Do składania w imieniu Klubu oświadczeń dotyczących prawa i obowiązków
majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Klubu:
Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika lub upoważnionego członka Zarządu Klubu.

Rozdział VII
Zmiany Statutu i rozwiązanie Klubu
§32
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu albo rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie
Członków Klubu większością, co najmniej 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy
liczby członków uprawnionych do głosowania.

§33
1. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu musi wskazywać: osobę likwidatora lub likwidatorów,
sposób przeprowadzenia likwidacji, przeznaczenie majątku Klubu pozostałego po
przeprowadzeniu likwidacji.
2. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Klubu.
3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Statutu oraz treścią uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków Klubu o rozwiązaniu Klubu, do przeprowadzenia likwidacji stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy "Prawo o stowarzyszeniach"

§34
Interpretacja postanowień niniejszego Statutu należy do władz Klubu.
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