STATUT STOWARZYSZENIA
WIELKOPOLSKI KLUB TATERNICTWA JASKINIOWEGO

Stowarzyszenie „Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego” jest Stowarzyszeniem zrzeszającym
osoby zainteresowane poznawaniem jaskiń poprzez działalność turystyczno - krajoznawczą, sportową,
eksploracyjną i naukową.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenia działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę „Wielkopolski Klub
Taternictwa Jaskiniowego”. Może również używać skróconej nazwy WKTJ.
§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o
celach niezarobkowych, które działa na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia
7.04.1989r. Dz. U. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami, oraz niniejszego statutu.
§3
Siedzibą „Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego” jest miasto Poznań.
§4
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA WIELKOPOLSKIEGO
KLUBU TATERNICTWA JASKINIOWEGO
§1
Celem Stowarzyszenia jest szeroko pojęte poznawanie jaskiń, rejonów krasowych oraz gór, jak
również innych rejonów turystycznych w Polsce i na świecie, a także popularyzacja wiedzy o
jaskiniach, górach i alpinizmie, propagowanie zarówno kultury uprawiania turystyki, jak też zasad
ochrony środowiska naturalnego.
§2
Cele Stowarzyszenia realizowane są przez:
1. Uprawianie, rozwijanie i propagowanie taternictwa jaskiniowego i szeroko pojętego alpinizmu,
również wśród dzieci i młodzieży.
2. Działalność o charakterze sportowym, eksploracyjnym, turystyczno-krajoznawczym i naukowym.
3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
4. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
5. Organizowanie kursów specjalistycznych, wypraw i obozów szkoleniowych.
6. Współpracę z innymi organizacjami.
7. Popularyzację wiedzy o jaskiniach, górach i alpinizmie oraz propagowanie kultury uprawiania
turystyki i zasad ochrony przyrody poprzez wydawanie biuletynu Stowarzyszenia WKTJ oraz
organizowanie spotkań poświęconych tej problematyce.

§3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele pod kierunkiem Zarządu, w oparciu o pracę społeczną swoich
członków.
§4
Stowarzyszenie jest członkiem Polskiego Związku Alpinizmu oraz może być członkiem innych
związków lub federacji o podobnym profilu działania.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§1
Członkowie Stowarzyszenia WKTJ dzielą się na:
a. z wyczajnych;
b. s ympatyków ;
c. h onorowych;
d. w
 spierających.
§2
Członkiem sympatykiem Stowarzyszenia WKTJ może zostać każda osoba zainteresowana
realizowaniem celów Stowarzyszenia, po złożeniu do Zarządu Stowarzyszenia WKTJ pisemnej
deklaracji z podpisami dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§3
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia WKTJ może zostać każdy członek sympatyk Stowarzyszenia
posiadający minimum 12 miesięczny staż w Stowarzyszeniu oraz kartę taternika jaskiniowego, który
wykazał się odpowiednim zaangażowaniem w działalności programowej Stowarzyszenia lub pracą na
rzecz Stowarzyszenia. Członkostwo zwyczajne nadaje Zarząd Stowarzyszenia.
§4
Członkiem honorowym Stowarzyszenia WKTJ może zostać każda osoba fizyczna, która położyła
znaczne zasługi na rzecz Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie.

§5
Osoba prawna lub fizyczna, która jest zainteresowana współdziałaniem ze Stowarzyszeniem lub
wspierająca jego działalność może zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia WKTJ. Status
członka wspierającego nadaje Zarząd Stowarzyszenia.
§6
Na potwierdzenie członkostwa Stowarzyszenia WKTJ sympatykom, członkom zwyczajnym i
honorowym wydaje się legitymacje członkowskie.

ROZDZIAŁ IV
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
§1
1. Członkowie Stowarzyszenia WKTJ mają prawo do brania udziału w imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie.
2. Członkowie Stowarzyszenia WKTJ mają prawo do brania udziału w Walnym Zebraniu. Członkowie
zwyczajni mają prawo głosu przy podejmowaniu uchwał Walnego Zebrania. Członek zwyczajny ma
prawo jednego głosu przy głosowaniu nad podejmowaniem uchwał.
3. Członek zwyczajny ma bierne i czynne prawo wyborcze.
4. Członek honorowy Stowarzyszenia WKTJ zachowuje wszelkie prawa statutowe jakie posiadał w
momencie nadania mu członkostwa honorowego i jest zwolniony z płacenia składek.
5. Ustępy 2 i 3 mają zastosowanie jedynie do członków Stowarzyszenia z bieżąco opłaconymi
składkami.
§2
Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
a). przestrzegania statutu i Regulaminów Stowarzyszenia WKTJ;
b). stosowania się do uchwał władz Stowarzyszenia;
c). regularnego opłacania składek członkowskich;
d). udziału w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia WKTJ.
§3
Zarząd podejmuje uchwałę o wykluczeniu ze Stowarzyszenia WKTJ w następujących przypadkach:
a). oświadczenia o dobrowolnym wystąpieniu ze Stowarzyszenia złożonego wobec Zarządu;
b). zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 12 miesięcy
(skreślenie z listy członków). W przypadku uregulowania zaległych składek Zarząd uchwala
przywrócenie członkostwa, o ile członek wypełnia pozostałe obowiązki wobec Stowarzyszenia;
Zarząd zobowiązany jest poinformować zainteresowanego w przyjęty zwyczajowo sposób o utracie
członkostwa;
c). Walne Zebranie decyduje o wykluczeniu członka Stowarzyszenia w trybie
dyscyplinarnym;
d). uchwała Walnego Zebrania, o wykluczeniu członka Stowarzyszenia w trybie
dyscyplinarnym, podejmowana jest większością trzech czwartych głosów.
ROZDZIAŁ V
WŁADZE STOWARZYSZENIA WKTJ
§1
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. W
 alne Zebranie;
b. Z
 arząd;
c. K
 omisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa dwa lata.
3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia, a członkowie Zarządu – członkami Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia;
b) nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, podległości z tytułu zatrudnienia,
w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu Stowarzyszenia;
c) mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
‘
§2
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia WKTJ raz w roku dla przyjęcia
sprawozdania Zarządu, oraz raz na dwa lata dla dokonania wyboru władz Stowarzyszenia i ustalenia
kierunków działania na okres kadencji.
3. Do wyłącznej uchwały Walnego Zebrania należy zmiana statutu Stowarzyszenia WKTJ, uchwalenie
głównych kierunków działania, ustalenie wysokości wpisowego
i składek członkowskich, podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu i
Komisji Rewizyjnej oraz przeprowadzenie wyborów władz Stowarzyszenia.
4. Walne Zebranie nadaje i pozbawia godności członka honorowego, oraz rozpatruje odwołania
członków Stowarzyszenia od spornych uchwał Zarządu Stowarzyszenia WKTJ. Podejmuje również
uchwały we wszelkich innych sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz
zatwierdza Regulaminy wewnętrzne Stowarzyszenia.
5. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia WKTJ. Członkowie
wspierający mają głos doradczy.
6. Walne Zebranie Stowarzyszenia WKTJ, również nadzwyczajne, zwoływane jest na podstawie
uchwały Zarządu i z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub na wniosek co najmniej
jednej trzeciej liczby członków zwyczajnych.
7. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 21 dni od daty podjęcia uchwały lub
otrzymania wniosku.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje jedynie nad sprawami dla których zostało zwołane.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się na zasadach określonych w § 3 i 4.
§3
Termin, miejsce i porządek dzienny Walnego Zebrania należy podać do wiadomości wszystkich
członków poprzez ogłoszenie na stronie klubowej lub w formie elektronicznej (e-mail) przynajmniej na
14 dni przed planowanym terminem.
§4
1. Walne Zebranie Stowarzyszenia WKTJ może podejmować uchwały jeżeli zostało zwołane zgodnie z
§ 2 (ustępy 6,7,8,9) i § 3 niniejszego rozdziału.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych
uprawnionych do głosowania, co stanowi quorum Walnego Zebrania. Uchwały Walnego Zebrania
zapadają zwykłą większością głosów, jednakże w przypadku członków honorowych uprawnionych do
głosowania, ich obecność bez uchybienia dla prawa głosu nie jest uwzględniona przy obliczaniu
quorum.
3. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie zarządza się drugi termin Walnego Zebrania 1
godzinę po pierwszym terminie. Po sprawdzeniu prawidłowości sposobu zawiadomienia członków o

pierwszym terminie Walnego Zebrania, Zarząd nie ma obowiązku ponownego wysyłania zawiadomień.
Zebranie zwołane w drugim terminie jest prawomocne w przypadku obecności przynajmniej jednej
trzeciej członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.
4. Walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały
Walnego Zebrania.
5. W przypadku wniosków o charakterze personalnym głosowanie tajne przeprowadza się na wniosek
przynajmniej jednego członka Stowarzyszenia.
§5
Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie WKTJ na zewnątrz i działa w jego imieniu.
2. Zarząd Stowarzyszenia WKTJ jest wybierany przez Walne Zebranie i kieruje działalnością
Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami, ponosząc za nią odpowiedzialność przed
Walnym Zebraniem.
3. Zarząd liczy 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie. W skład Zarządu wchodzą:
a). Prezes, wybierany w oddzielnym głosowaniu;
b). Wiceprezes;
c). Skarbnik;
d). Członkowie Zarządu.
Podział funkcji w Zarządzie następuje w trakcie Walnego Zebrania. Zarząd może uzupełnić swój skład
drogą kooptacji nowych członków, ale w ilości nie przekraczającej jednej trzeciej liczby osób
wybranych przez Walne Zebranie.
4. Do zaciągania zobowiązań finansowych, składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu
Stowarzyszenia dokumentów uprawnione są dwuosobowo Prezes i Wiceprezes, lub Prezes i Członek
Zarządu, lub Wiceprezes i Członek Zarządu. Do dysponowania środkami na rachunku bankowym
uprawniony jest jednoosobowo Członek Zarządu posiadający pisemne upoważnienie Zarządu.
5. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia WKTJ zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
przynajmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego
zebrania.
6. Zarząd zobowiązany jest przedstawiać na posiedzeniach Walnego Zebrania zwołanego w trybie
zwyczajnym sprawozdanie z roku poprzedniego, oraz plan działalności na rok następny.
7. Rezygnacja z pełnienia funkcji więcej niż jednej trzeciej liczby członków Zarządu powoduje
rozwiązanie Zarządu i konieczność dokonania nowych wyborów.
8. Zarząd Stowarzyszenia może zostać odwołany jedynie uchwałą Walnego Zebrania.
§6
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia WKTJ jest wybierana przez Walne Zebranie
w składzie do 3 osób.
2. Komisja wybiera ze swojego grona:
a). Przewodniczącego;
b). Sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w zebraniach Zarządu, na których mają
prawo zabierania głosów o charakterze doradczym.
4. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

a). kontrolowanie działalności Stowarzyszenia WKTJ, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki
finansowej;
b). Składanie Walnemu Zebraniu Stowarzyszeniu WKTJ sprawozdań ze swej działalności oraz
stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu.
5. Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład drogą kooptacji nowych członków, jednak w ilości
nie przekraczającej jednej trzeciej liczby osób wybranych przez Walne Zebranie.
6. Komisja Rewizyjna powinna przeprowadzać kontrole nie rzadziej niż co 3 miesiące.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej 2
członków Komisji. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
ROZDZIAŁ VI
FINANSE I MAJĄTEK
§1
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
§2
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w oparciu o środki finansowe uzyskane z:
a). składek członkowskich;
b). wpisowego;
c). dotacji finansowych osób prawnych i fizycznych zainteresowanych popieraniem
działalności Stowarzyszenia;
d). odpłatnej działalności statutowej.
§3
Wysokość składek i innych obciążeń finansowych dotyczących członków Stowarzyszenia oraz terminy i
sposoby ich wpłacania określa uchwała Walnego Zebrania podjęta zwykłą większością głosów.
§4
Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia WKTJ.
§5
Zasady i organizację zaplecza sprzętowego, oraz zasady korzystania z bazy górskiej zostaną określone
w odrębnych Regulaminach.
§6
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników osób, z którymi pracownicy 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”.
2. 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.

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 wynika ze
statutowego celu organizacji.
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, 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.

ROZDZIAŁ VII
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§1
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić jedynie uchwałą Walnego Zebrania przyjętą
kwalifikowaną większością trzech czwartych głosów, przy obecności co najmniej jednej drugiej liczby
członków uprawnionych do głosowania.
§2
Walne Zebranie przyjmujące uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia jest zobowiązane do uchwalenia
postanowienia dotyczącego przeznaczenia majątku.
ROZDZIAŁ VIII
§1
Do zmiany niniejszego Statutu niezbędna jest uchwała Walnego Zebrania podjęta większością trzech
czwartych głosów, oddanych przy obecności co najmniej jednej drugiej liczby członków uprawnionych
do głosowania.
§2
Zarząd Stowarzyszenia WKTJ posługuje się podłużną i okrągłą pieczątką.

