
STATUT 
KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO W BYDGOSZCZY 

 
/tekst jednolity/ 

 
 
 
Stowarzyszenie nosi nazwę KLUB WYSKOGÓRSKI w Bydgoszczy i zwane jest w 
dalszej części Statutu „Klubem”. 
 

Rozdział 1 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

Klub działa na podstawie art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy 
„Prawo o stowarzyszeniach” oraz odpowiednich przepisów ustawy o kulturze 
fizycznej, a także postanowień niniejszego statutu i innych aktów wewnętrznych 
Klubu. 
 

§ 2 
 

Klub posiada osobowość prawną i działa przez organy ustanowione na podstawie 
niniejszego statutu.  
 

§ 3 
 
1. Siedzibą Klubu jest miasto Bydgoszcz. 
2. Terenem działania Klubu jest region kujawsko-pomorski. 
 

§ 4 
 
Klub jest zrzeszony w Polskim Związku Alpinizmu i działa zgodnie z jego statutem i 
wytycznymi.  
 

§ 5 
 
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Ma prawo zatrudniać 
pracowników.  
 

§ 6 
 

1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą związaną z realizacją celów 
statutowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 -1-



2. Ewentualny dochód z działalności gospodarczej Klubu służyć może wyłącznie 
realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między 
jego członków. 

 
§ 7 

 
Klub ma prawo do posiadania i używania pieczęci i odznak zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
 
 

 
Rozdział 2 

 
Cele i zasady działanie 

 
§ 8 

 
Celem Klubu jest prowadzenie i rozwijanie działalności alpinistycznej w tym: 
taternictwa powierzchniowego, taternictwa jaskiniowego, wspinaczki sportowej 
oraz narciarstwa wysokogórskiego.  
 

§ 9 
 
Klub realizuje swoje cele przez: 

1. zrzeszanie osób fizycznych zajmujących się działalnością alpinistyczną i 
wspinaczkową, 

2. organizowanie, popieranie i ułatwianie działalności szkoleniowej, sportowej i 
wyprawowej, w kraju i za granicą,  

3. współdziałanie z instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi 
sprawami alpinizmu,  

4. współpracę z placówkami naukowymi na polu zagadnień związanych z 
górami,  

5. propagowanie alpinizmu i wspinaczki na sztucznych ściankach,  
6. organizowanie wewnętrznego życia klubowego,  
7. czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego wśród członków 

i trenerów,  
8. inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, 

innej działalności zmierzającej do realizowania statutowych celów Klubu.  
 

§ 9a 
 
Do realizacji celów statutowych Klub prowadzi działalność statutową odpłatną w 
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności zgodnie z 
Polską Klasyfikacją Działalności, Klub może prowadzić: 

1. działalność sztucznej ścianki wspinaczkowej (PKD 92.61.Z), 
2. pozostałą działalność związaną ze sportem alpinistycznym, w tym 

organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych na powietrzu i w 
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halach dla sportowców zawodowych lub amatorów, z wykorzystaniem 
obiektów sportowych własnych lub niebędących własnością organizatora 
imprezy oraz działalność związaną z promocją i organizacją imprez 
sportowych (PKD 92.62.Z), 

3. działalność związana z poprawą kondycji fizycznej w tym 
przeprowadzanie szkoleń i kursów wspinaczki sportowej i 
wysokogórskiej  (PKD 93.04.Z),  

4. wypożyczanie sprzętu sportowego (PKD 71.40.Z).  
  

§ 9b 
 
1. Klub zamierza współpracować z organizacjami społecznymi  

i samorządu terytorialnego, w zakresie krzewienia kultury fizycznej w 
społeczności lokalnej. 

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. l lub też wystąpieniu z 
nich,  decyduje Walne Zgromadzenie Członków Klubu.  

 
 

Rozdział 3 
 

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki 
 

§ 10 
 
Członkowie Klubu dzielą się na: 

1. honorowych, 
2. rzeczywistych,  
3. sympatyków. 

 
§ 11 

 
1. Członkiem sympatykiem Klubu może być pełnoletnia osoba fizyczna, 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw 
publicznych oraz akceptująca cele statutowe Klubu. 

2. Członkiem sympatykiem Klubu może być też osoba małoletnia w wieku od 15 
do 18 lat, po uzyskaniu pisemnej zgody opiekunów prawnych. 

 
§ 12 

 
Członkiem rzeczywistym Klubu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca 
pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz 
akceptująca cele statutowe Klubu., a ponadto: 

- posiadająca Kartę Taternika, 
- lub która uzyskała poparcie co najmniej dwóch członków rzeczywistych 

Klubu,   
- lub która przez co najmniej jeden rok, posiadała status członka sympatyka 

Klubu. 
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§ 13 
 

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Klubu osobom 
szczególnie zasłużonym dla realizacji celów Klubu. 
 

§ 14 
 
1. Członkom rzeczywistym Klubu przysługują następujące prawa: 

1) uczestniczenie z prawem głosu w Walnych Zebraniach Członków Klubu, w 
tym do korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego,  

2) korzystania z bazy i sprzętu należącego do Klubu, poradnictwa i szkoleń, 
które Klub zaoferuje członkom,  

3) ubiegania się o legitymację Klubu,  
4) wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów  

i funkcjonowania Klubu,  
5) korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Klubu w swojej 

działalności,  
6) korzystania z innych możliwości, jakie Klub stwarza swoim członkom.  

2. Członek sympatyk Klubu posiada wszystkie prawa członka rzeczywistego za 
wyjątkiem praw wyszczególnionych w punkcie 1 ust.1.  

3. Członek honorowy Klubu posiada wszystkie prawa członka rzeczywistego, a 
ponadto jest zwolniony od obowiązku opłacania składek członkowskich.  

 
§ 15 

 
Członkowie Klubu obowiązani są do: 

1. Prowadzenia aktywnej działalności w pracach Klubu i realizacji jego 
statutowych celów, 

2. Przestrzegania statutu Klubu, regulaminów klubowych oraz innych 
przepisów i uchwał władz Klubu dotyczących działalności statutowej, 

3. Przestrzegania zasad etyki taternickiej oraz dyscypliny organizacyjnej, 
4. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez 

Walne Zebranie Członków. 
 

§ 16 
 
Przynależność klubowa:  

1. Klub zrzesza członków uznających Klub Wysokogórski w Bydgoszczy za 
swoje stowarzyszenie macierzyste, 

2. Członkowie Klubu mają prawo jednocześnie należeć do innych 
stowarzyszeń i organizacji  zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu. 

 
§ 17 

 
1. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku: 

1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Klubu, 
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2) wykreślenia na mocy uchwały Zarządu Klubu z listy członków w 
przypadku nie zapłacenia przez członka składek członkowskich, za okres 
co najmniej pół roku, po uprzednim poinformowaniu członka o tym fakcie, 
w jakiejkolwiek formie przez Zarząd Klubu, 

3) wykluczenia na podstawie uchwały Sądu Koleżeńskiego Klubu w 
przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia Statutu Klubu,  
nieprzestrzegania postanowień, uchwał lub regulaminów obowiązujących 
w Klubie, działań lub zaniechań  sprzecznych z zasadami współżycia  na 
terenie obiektów Klubu lub w związku z działalnością Klubu, 

4) śmierci członka Klubu. 
2. Od uchwały o wykreśleniu lub wykluczeniu z Klubu przysługuje członkowi 

odwołanie do Walnego Zebrania Członów w terminie 30 dni od daty podjęcia 
odpowiedniej uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu. Odwołanie wnosi się 
za pośrednictwem Zarządu Klubu. 

3. Od uchwały o odmowie przyjęcia na listę członków Klubu przysługuje 
wnioskodawcy, odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni 
od daty podjęcia uchwały o odmowie przyjęcia na listę członków Klubu. 
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Klubu. 

4. Informację o podjętych w powyższych sprawach uchwałach wywiesza się na 
tablicy ogłoszeń klubowych. 
 

 
Rozdział 4 

 
Władze Klubu 

 
 

§18 
 

Władzami Klubu są: 
1. Walne Zebranie Członków,  
2. Zarząd, 
3. Komisja rewizyjna, 
4. Sąd Koleżeński. 
 

§19 
 

Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata od chwili ich powołania, a ich wybór 
odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego 
Zebrania Członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów.  

§ 20 
 

Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem władzy Klubu. 
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§ 21 
 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
1. uchwalanie kierunków i programu działania Klubu, 
2. uchwalanie rocznych planów działania i budżetu Klubu, 
3. rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności 

statutowej i finansowej Klubu oraz sprawozdań za okres kadencji 
ustępujących władz Klubu, 

4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji 
rewizyjnej, 

5. odwoływanie Zarządu Klubu lub poszczególnych jego członków przed 
upływem kadencji na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

6. wybór składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 
7. uchwalanie zmian w statucie, 
8. zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Klubu,  
9. wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu, 
10. uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych obciążeń finansowych 

członków Klubu, 
11. rozpatrywanie odwołań od decyzji Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z 

Klubu, 
12. rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania 

przez władze Klubu lub członków, 
13. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 
14. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,  
15. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. 

 
§ 22 

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

 
§ 23 

 
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd Klubu 
powiadamia członków na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania 
za pomocą przesyłek pocztowych, jak i również za pomocą faxu lub poczty 
elektronicznej z potwierdzeniem odbioru. 

 
§ 24 

 
1. W Walnym Zebraniu udział biorą: 

1. członkowie rzeczywiści i honorowi z głosem stanowiącym, 
2. członkowie sympatycy, przedstawiciele władz Polskiego Związku Alpinizmu 

i zaproszeni goście z głosem doradczym. 

 -6-



2. Każdemu członkowi rzeczywistemu i honorowemu Klubu na Walnym 
Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.  
 
 

§ 25 
 

Walne zebranie Członków Klubu może być: 
1. Zwyczajne,  
2. Nadzwyczajne. 
 

§ 26 
 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się: 
1. sprawozdawczo – wyborcze  –  raz na trzy lata,  
2. sprawozdawcze – raz na rok.  
 

§ 27 
 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może być zwołane:  
a. na wniosek Polskiego Związku Alpinizmu, 
b. z inicjatywy Zarządu Klubu, 
c. na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rzeczywistych i honorowych 

Klubu, 
d. na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu winno być zwołane przez 
Zarząd Klubu w terminie dwóch miesięcy od daty podjęcie uchwały lub złożenia 
wniosku przez uprawnione organy i obraduje nad sprawami, dla których zostało 
zwołane. 
 

§ 28 
 

1. Zarząd składa się z 4-6 członków w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i 
Skarbnika.  

2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub skreślenia członka Zarządu w 
trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany do końca kadencji 
(kooptacja) przez pozostałych członków. Liczba uzupełnionych w ten sposób 
członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.  

3. Ewentualne kooptacje muszą uzyskać akceptację na najbliższym Walnym 
Zebraniu Członków Klubu lub należy przeprowadzić wybory uzupełniające. 

 
 

§ 29 
 

Do kompetencji Zarządu należy: 
1. kierowanie działalnością Klubu i reprezentowanie go na zewnątrz, 
2. ustalanie planów działania i budżetów rocznych Klubu, 
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3. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu w ramach zatwierdzonego 
budżetu, 

4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Klubu, 
5. przyjmowanie i skreślanie z listy członków, 
6. powoływanie komisji stanowiących organy doradcze i pomocnicze Zarządu 

Klubu, 
7. powoływanie, nadzorowanie i odwoływanie sekcji grupujących członków o 

wspólnych zainteresowaniach, 
8. nakładanie na członków sankcji w trybie administracyjnym wyłącznie za 

wykroczenia porządkowe, 
9. opracowywanie regulaminów wewnętrznych, 
10. podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych 

władz Klubu. 
 

§ 30 
 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 
raz na 2 miesiące. 

2. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 
co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W 
razie równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa a w razie jego nieobecności 
Wiceprezesa. 

 
 

§ 31 
 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego i 

sekretarza. 
2. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku 

kontroli działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności 
finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności. 

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie oraz 
posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w przedmiocie udzielania 
absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu. 

4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami 
wynikającymi z ustaleń i żądania wyjaśnień. 

5. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu. 
6. Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym. 
7. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej może określać regulamin 

zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Klubu. 
8. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub skreślenia członka Komisji w 

trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany do końca kadencji 
(kooptacja) przez pozostałych członków. Liczba uzupełnionych w ten sposób 
członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.  

 
 

 -8-



§ 32 
 
1. Sąd Koleżeński Klubu składa się z 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu 

wybierają Przewodniczącego. 
2. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej 3-osobowym pod przewodnictwem 

Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego zastępcy. 
3. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Klubu może brać udział w posiedzeniach 

Zarządu Klubu z głosem doradczym 
4. Szczegółowy zakres działania Sądu Koleżeńskiego oraz tryb postępowania w 

sprawach dyscyplinarnych określają „Zasady Postępowania Dyscyplinarnego 
Polskiego Związku Alpinizmu”. 

5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub skreślenia członka Sądu 
Koleżeńskiego w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany do końca 
kadencji (kooptacja) przez pozostałych członków. Liczba uzupełnionych w ten 
sposób członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z 
wyborów.  
 
 

Rozdział 5. 
 

Majątek i  fundusze Klubu 
 

§ 33 
 

1. Majątek  Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. 
2. Na fundusze Klubu składają się: 

a. składki członków Klubu, 
b. dotacje i darowizny, 
c. inne wpływy uzyskane z działalności statutowej i gospodarczej Klubu. 

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego kwartału 
danego roku. Nowo przyjęci członkowie wypłacają składki według zasad 
określanych przez Zarząd w chwili otrzymania powiadomienia o przyjęciu na 
członka Klubu.  

4. Dla ważności oświadczeń w sprawach majątkowych i innych rodzących 
zobowiązania dla Klubu wymagane jest współdziałanie 2 osób: Prezesa lub 
Wiceprezesa Zarządu lub upoważnionego Członka Zarządu oraz Skarbnika.  

5. Zabronione jest: 
a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Klubu 

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz 
osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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", 

b. przekazywanie majątku Klubu na rzecz ich członków, członków 
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych 
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niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to 
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c. wykorzystywanie majątku Klubu 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 ze statutowego celu Klubu, 

d. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w 
których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jej organów lub 
pracownicy oraz ich osób bliskich.  

  
 

Rozdział 6 
 

Odwołanie zarządu, zmiana statutu i rozwiązanie Klubu 
 

§ 34 
 
1. Uchwałę w sprawie odwołania Zarządu, zmiany statutu lub rozwiązania się 

Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu większością co najmniej 
2/3 głosów „za”. 

2. Zmiana statutu wymaga uprzedniego uzgodnienia z Polskim Związkiem 
Alpinizmu. 

3. Zmiany statutu wchodzą w życie z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego. 

 
 

§ 35 
 

Uchwała o rozwiązaniu Klubu ureguluje równocześnie powołanie likwidatora, 
sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przekazany majątek Klubu. 
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	1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą związaną z realizacją celów statutowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
	2. Ewentualny dochód z działalności gospodarczej Klubu służyć może wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

