
STATUT 
PŁOCKI  KLUB WYSOKOGÓRSKI 
(statut zarejestrowany 29-02-2008 w KRS, sygn. 25379/07/549) 
 
ROZDZIAŁ 1.  Postanowienia ogólne 
 
§1 Nazwa 
PKW PŁOCKI  KLUB WYSOKOGÓRSKI, zwanym dalej w skrócie PKW, jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby 
zainteresowane szeroko rozumianą działalnością górską. 
 
§2 Siedziba 
Siedzibą PKW jest miasto Płock, 09-402, ul. Słoneczna 17. 
 
§3 Obszar działania 
PKW działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Do realizacji swych celów PKW może prowadzić działalność poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
§4 Podstawa prawna działania 
PKW działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 z 1989 r. poz. 104 z późn. zm.) 
oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.  
 
§5. Członkostwo w innych organizacjach 
PKW może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania,  
a w szczególności może być członkiem związków sportowych. 
 
§6. Czas działania 
Czas działania PKW jest nieograniczony. 
 
 
ROZDZIAŁ 2. Cele oraz ich realizacja. 
 
§7 Cele działania 
PKW jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu: 
1. działanie na rzecz propagowania i rozwoju sportów górskich, przez które rozumie się ogólnie pojętą turystykę 
górską i krajoznawstwo, wspinaczkę na sztucznych ściankach, wspinaczkę skałkową, wspinaczkę górską  
i jaskiniową, nurkowanie jaskiniowe, ski-alpinizm, narciarstwo i inne sporty górskie oraz upowszechnianie zasad tych 
sportów, 
2. przyczynianie się do poszerzania kręgu osób uprawiających sporty górskie oraz wspieranie organizacyjne  
i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania wśród społeczeństwa, przede 
wszystkim wśród mieszkańców Płocka, 
3. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi osobami i instytucjami / 
urzędami, 
4. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 
5. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 
 
§8 Sposób realizacji celów 
PKW realizuje swoje cele poprzez:  
1. propagowanie zasad sportów górskich, 
2. współpracę i wzajemną pomoc członków stowarzyszenia, 
3. organizację lub pomoc w organizacji sekcji, treningów, obozów, wypraw i szkoleń w zakresie sportów górskich, 
4. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji, wymiany doświadczeń oraz podejmowanie 
przedsięwzięć sportowych w zakresie uprawiania sportów górskich, 
5. prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, edukacyjną  
i towarzyską, 
6. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, pokazów, zawodów sportowych oraz innych przedsięwzięć, 
7. prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej, 
8. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w kwestiach dotyczących 
realizowania celów statutowych PKW 
 
  
 
 



§9 Praca członków PKW 
PKW realizuje powyższe cele poprzez społeczną pracę członków. 
 
 
ROZDZIAŁ 3. Członkowie PKW, ich prawa i obowiązki. 
 
§10. Członkostwo 
1. Członkowie PKW dzielą się na: 
• Kandydatów, 
• Zwyczajnych, 
• Wspierających, 
• Honorowych. 
2. Członkiem kandydatem PKW może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim, osobą pełnoletnią i nie 
pozbawioną praw publicznych,  zainteresowana realizowaniem celów PKW.   
3. Członkiem zwyczajnym PKW może zostać każdy członek kandydat po odbyciu 6 miesięcznego stażu w PKW,  
w którym wykazał się odpowiednim zaangażowaniem. 
4. Członkiem wspierającym PKW może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wspieranie działalności 
PKW. 
5. Członkiem honorowym PKW może zostać każda osoba, która poczyniła znaczne zasługi na rzecz PKW. 
6. Założyciele PKW stają się automatycznie członkami zwyczajnymi. 
 
§ 11. Wstąpienie do PKW 
1. Przyjęcie w poczet członków kandydatów dokonuje Zarząd PKW, uchwałą, zwykłą większością głosów, na 
podstawie pisemnej deklaracji przystępującego (według wzoru), zawierającej: 
• imię i nazwisko 
• miejsce zamieszkania 
• datę urodzenia 
• oświadczenie o przystąpieniu 
• podpis członka wprowadzającego 
• pisemną zgodę prawnych opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich. 
2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych dokonują władze PKW, uchwałą, zwykłą większością głosów po 
okresie 6 miesięcznego stażu lub Walne Zgromadzenie w terminie wcześniejszym. 
3. Przyjęcie w poczet członków honorowych dokonuje władze PKW, uchwałą, zwykłą większością głosów. 
4. Przyjęcie w poczet członków wspierających dokonuje władze PKW, uchwałą, zwykłą większością głosów na 
podstawie pisemnej deklaracji przystępującego (według wzoru), zawierającej dodatkowo zakres deklarowanej pomocy 
na rzecz PKW. 
 
§ 12. Prawa i obowiązki 
1. Członkom kandydatom PKW przysługuje: 

1. prawo do składania wniosków we wszystkich sprawach PKW, 
2. prawo do korzystania z zasobów, które PKW pozostawia do dyspozycji członków, 
3. prawo do korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom PKW, z wyłączeniem praw 
wyborczych. 

 
2. Członkom zwyczajnym PKW przysługuje: 

1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz PKW; prawo to nie dotyczy członków poniżej 18 roku życia, 
2. prawo do składania wniosków we wszystkich sprawach PKW, 
3. prawo do korzystania z zasobów, które PKW pozostawia do dyspozycji członków, 
4. prawo do korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki PKW, 
5. prawo do poradnictwa i szkoleń, jakie PKW stawia do dyspozycji swoich członków, 
6. prawo do korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom PKW. 

 
3. Członkom wspierającym PKW przysługuje: 

1. prawo do składania wniosków we wszystkich sprawach PKW, 
2. prawo do korzystania z zasobów, które PKW pozostawia do dyspozycji członków, 
3. prawo do korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom PKW, z wyłączeniem praw 
wyborczych. 

 
4. Członkom honorowym PKW przysługuje: 

1. prawo do składania wniosków we wszystkich sprawach PKW, 
2. prawo do korzystania z zasobów, które PKW pozostawia do dyspozycji członków, 
3. prawo do korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom PKW, z wyłączeniem praw 
wyborczych. 



 
5. Ustępy 1-2 § 12 mają zastosowanie jedynie do członków PKW z nie zalegającymi składkami członkowskimi. 
 
6. Członkowie PKW zobowiązani są: 

1. przestrzegać Statutu PKW, uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu, 
2. popierać i czynnie realizować cele PKW, 
3. przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia PKW, 
4. dbać o dobre imię PKW, 
5. regularnie opłacać składki członkowskie; z opłacania składek członkowskich zwolnieni są członkowie 
honorowi i wspierający. 
 
 

§ 13. Ustanie członkostwa 
1. Ustanie członkostwa następuje w wyniku: 
a) zrzeczenia się członkostwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań 
 względem PKW, 
b) wykluczenia z PKW w związku z: 
• działalnością sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia i Zarządu, 
• zaleganiem z opłatą składki członkowskiej przynajmniej za 3 okresy, 
• utratą praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, 
• działaniem na szkodę innych członków PKW, 
c) śmierci członka. 
2. Wykluczenie członka następuje uchwałą Zarządu, zwykłą większością głosów. 
3. Od uchwały Zarządu wykluczającej członka PKW przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na 

co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 
 
 
ROZDZIAŁ 4. Władze Klubu oraz ich organizacja. 
 
§ 14. Władze 
Władzami Klubu są: 
1. Walne Zgromadzenie Członków, 
2. Zarząd, 
3. Komisja Rewizyjna. 
 
§ 15. Walne zgromadzenie 
1. Najwyższą władzą w PKW jest Walne Zgromadzenie Członków. 
2. Walne Zgromadzenie Członków zbiera się co najmniej raz w roku w terminie wskazanym uchwałą Zarządu, 
3. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 Członków Stowarzyszenia możliwe jest zwołanie 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków winno się odbyć w terminie 14 dni 
od przedstawienia Zarządowi wniosku. O terminie, miejscu i propozycji porządku obrad członkowie PKW winni  
zostać powiadomieni listami poleconymi, e-mail’em lub w inny skuteczny sposób. Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Członków obraduje tylko w sprawach w związku, z którymi zostało powołane. 
4. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w 
pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, może ono 
skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. 
5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni PKW oraz z głosem doradczym, członkowie 
kandydaci, wspierający i honorowi. 

 
§ 16. Kompetencje Walnego Zgromadzenia 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
1. uchwalanie programu działalności PKW; 
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej PKW, 
3. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
4. wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej PKW, 
5. uchwalanie zmian statutu, 
6. zmiana statusu członkostwa, 
7. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia przez PKW do innych organizacji, 
8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania PKW, 
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, o których mowa w punkcie 4, § 13, wniesionych przez członków 
PKW, 
10. rozpatrywanie skarg członków PKW na działalność Zarządu, 
11. ustalanie wysokości składek członkowskich. 



§ 17.  Podejmowanie uchwał i wybory do władz 
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Każdemu 
członkowi przysługuje jeden głos. 
2. Wybory do władz odbywają się w trybie tajnym, chyba że uprawnieni do głosowania jednogłośnie nie postanowią 
inaczej. 
 
§ 18.  
Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie PKW wymaga 
bezwzględnej większości przy obecności co najmniej połowy członków PKW w pierwszym terminie;  
w drugim terminie wymóg obecności połowy członków nie obowiązuje. 
 
§ 19. Kadencja 
1. Kadencje wszystkich władz wybieralnych PKW trwają 2 lata. 
2. Prezes PKW może sprawować swoją funkcję nieprzerwanie maksymalnie 5 kadencji. 
 
§ 20. Zarząd 
1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. 
2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz od 0 do 2 innych członków Zarządu. 
3. Zarząd podejmuje uchwały w obecności przynajmniej połowy członków zwykłą większością głosów. W razie 
równowagi głosów rozstrzygający jest głos Prezesa. 
4. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków zwyczajnych PKW, którzy wyrazili 
pisemna zgodę na kandydowanie. 
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes, w razie jego nieobecności kompetencje Prezesa przysługują Wiceprezesowi. 
6. Do kompetencji Zarządu należy: 
• kierowanie bieżącą pracą / działalnością PKW oraz zarządzanie majątkiem PKW, 
• przyjmowanie lub wykluczanie członków PKW na podstawie uchwały, 
• reprezentowanie PKW na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
• zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 
• udzielanie rekomendacji dla członków PKW. 
 
 
§ 21. Komisja rewizyjna 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków (przewodniczącego i dwóch członków) wybranych przez Walne 
Zgromadzenie. 
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
• kontrola bieżącej pracy Zarządu PKW, 
• składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu, 
• występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia. 
3. W zakresie wykonywania kontroli Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu i ma prawo wglądu do 
wszystkich dokumentów PKW oraz uzyskiwania wyjaśnień od członków Zarządu PKW i innych członków. 
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 
4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą zostać osoby, które: 
• są członkami Zarządu lub pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 
zatrudnienia, 
• były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 
5. Uchwały Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków 
komisji. W przypadku wystąpienia równowagi głosów, głos rozstrzygający przysługuje przewodniczącemu.  

 
 
§ 22. Uzupełnienie składu organów 
W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich 
składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ 
zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu. 
 
 
§ 23. Ustanie członkostwa w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej 
Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek: 
1. ustania członkostwa w PKW, 
2. zrzeczenia się udziału w tych organach, 
3. odwołania przez Walne Zgromadzenie PKW. 
 
 
 



§ 24. Majątek PKW 
1. Majątek PKW powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej i innych 
źródeł. 
2. Funduszami i majątkiem PKW zarządza Zarząd. 
3. PKW może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami. 
4. PKW:  
• nie udziela pożyczek ani nie zabezpiecza zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do swoich członków ani osób 
trzecich, 
• nie przekazuje swojego majątku na rzecz swoich członków, 
• nie wykorzystuje swojego majątku na rzecz swoich członków, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika  
z działalności statutowej PKW, 
• nie kupuje na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie PKW. 
5. PKW w swojej działalności przestrzega także innych ograniczeń, jakie wynikają z przepisów dotyczących 
organizacji pożytku publicznego. 
6. Dochody wymienione w punkcie 1, §24 przeznacza się na realizację celów statutowych PKW. 
7. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, PKW może nabywać prawa i zaciągać 
zobowiązania. 
 
 
§ 25. Sposób reprezentacji 
Do dokonywania czynności prawnych w imieniu PKW, w tym także zobowiązań, wymagane jest współdziałanie dwóch 
członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych  
w imieniu PKW wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd. 

 
§ 26. Rozwiązanie PKW 
1. PKW rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych  
w przepisach prawa. 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu PKW, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie 
jego majątku. Jeżeli w uchwale nie zostanie określone inne przeznaczenie majątku PKW, majątek będzie przekazany na 
rzecz Polskiego Związku Alpinizmu. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawo o Stowarzyszeniach  
i kodeksu cywilnego. 

 
§ 27. Ogłoszenia i zawiadomienia 
Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia skierowane do członków PKW mogą być dokonywane w formie listu 
poleconego, drogą poczty elektronicznej lub za pomocą strony Internetowej PKW. 
 


