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STATUT STOWARZYSZENIA 

SOPOCKI KLUB 

TATERNICTWA JASKINIOWEGO 
 

ROZDZIAŁ I 
Przepisy ogólne 

§1 

1. Stowarzyszenie działa pod nazwą Sopocki Klub Taternictwa Jaskiniowego. 
Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy SKTJ oraz nazw 
obcojęzycznych: Sopot Caving Club, Höhlenkletterclub Sopot. 

2. SKTJ posiada osobowość prawną, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym 
zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które działa na podstawie Ustawy Prawo 
o Stowarzyszeniach z dnia 7.04.1989 r. Dz. U. nr 20 poz. 104, późn. zm.  
oraz niniejszego statutu. 

3. Siedzibą SKTJ jest miasto Sopot. 

4. Terenem działania SKTJ jest teren Rzeczpospolitej Polski i innych państw 
zgodnie z prawem miejscowym. 

5. Zarząd SKTJ posługuje się dwiema pieczątkami: podłużną i okrągłą. 

ROZDZIAŁ II 
Cel i zadania SKTJ 

§2 

1. Celem SKTJ jest szeroko pojęte poznawanie jaskiń, rejonów krasowych oraz gór, 
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. 

§3 

1. SKTJ realizuje swoje cele poprzez: 

1) organizowanie wypraw i obozów eksploracyjnych, naukowych, sportowych 
oraz turystyczno-krajoznawczych i innych przedsięwzięć, 

2) prowadzenie szkoleń, kursów specjalistycznych i obozów szkoleniowych, 

3) współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym 
profilu działania lub zainteresowanych celami SKTJ, 
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4) podejmowanie współpracy z organami organizacji państwowej  
i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi a także osobami 
fizycznymi i prywatnymi w zakresie realizacji celów SKTJ, 

5) działalność publicystyczną i wydawniczą w zakresie zagadnień związanych 
z jaskiniami, górami oraz przedsięwzięciami tam prowadzonymi, 

6) podejmowanie i organizowanie akcji edukacyjnych, promocyjnych oraz 
wydarzeń artystycznych i spotkań mających na celu upowszechnienie 
działalności SKTJ, 

7) organizowanie i prowadzenie spotkań, wykładów i konferencji naukowych, 
sympozjów lub innych akcji popularyzujących cele SKTJ, 

8) prowadzenie działalności poznawczej, rekreacyjnej, 

9) prowadzenie klubowej biblioteki oraz magazynu, 

10) prowadzenie działalności naukowej, 

11) prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu, 

12) prowadzenie działalności w zakresie ekologii i ochrony zwierząt  
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

13) prowadzenie działalności w zakresie turystyki i krajoznawstwa, 

14) prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa, 

15) prowadzenie działalności badawczej. 

§4 

1. SKTJ może realizować swoje cele pod kierunkiem Zarządu w oparciu  
o działalność statutową odpłatną i nieodpłatną. 

§5 

1. SKTJ może być członkiem związków lub federacji krajowych i międzynarodowych 
o podobnym profilu działania. 

ROZDZIAŁ III 
Członkowie SKTJ, ich prawa i obowiązki 

§6 

1. Członkowie SKTJ dzielą się na: 

1) zwyczajnych, 

2) honorowych. 

2. Członkiem zwyczajnym SKTJ może zostać osoba, która ukończyła 16. rok życia, 
złożyła pisemną deklarację o przyjęcie do SKTJ oraz zdała egzamin z technik  
i wiedzy niezbędnych w taternictwie jaskiniowym określony wewnętrznym 
regulaminem. Aby osoba niepełnoletnia została członkiem zwyczajnym 
dodatkowo musi dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. 
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Członkostwo zwyczajne SKTJ nadaje Zarząd SKTJ. Osoby niepełnoletnie nie 
mają biernego prawa wyborczego. 

1) Członek zwyczajny SKTJ ma prawo: 

a) wybierać do władz SKTJ, 

b) być wybieranym do władz SKTJ, 

c) uczestniczyć w zebraniach oraz działalności statutowej, 

d) korzystać z zasobów magazynu i biblioteki na warunkach regulowanych 
odrębnymi przepisami tj. regulamin magazynu i regulamin biblioteki. 

2) Członek zwyczajny SKTJ jest zobowiązany do: 

a) przestrzegania postanowień statutu SKTJ, 

b) stosowania się do uchwał władz SKTJ, 

c) regularnego opłacania składek członkowskich, 

d) udziału w Walnych Zebraniach SKTJ, 

e) dbania o dobre imię SKTJ. 

3) Utrata członkostwa następuje przez skreślenie z listy członków mocą 
uchwały Zarządu SKTJ na skutek: 

a) oświadczenia o dobrowolnym wystąpieniu, 

b) zalegania w opłacaniu składek członkowskich dłużej niż 12 miesięcy, 

c) działalności na szkodę stowarzyszenia lub sprzecznej ze statutem. 

3. Członkiem honorowym SKTJ może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny 
wkład w działalność i rozwój SKTJ. Członkostwo honorowe nadaje Walne 
Zebranie. 

1) członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich, 

2) członek honorowy ma prawo do uczestniczenia w zebraniach Zarządu  
z głosem doradczym poza tym ma prawa członka zwyczajnego. 

4. Na potwierdzenie członkostwa SKTJ członkom wydaje się legitymacje 
członkowskie. 

ROZDZIAŁ IV 
Władze SKTJ  

§7 

1. Władzami SKTJ są: 

1) Walne Zebranie,  

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna.  

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej SKTJ trwa 2 lata. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej SKTJ w tym samym czasie nie mogą być 
członkami Zarządu SKTJ. Członkowie Zarządu SKTJ nie mogą być członkami 
Komisji Rewizyjnej.  
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Walne Zebranie SKTJ 

§8 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą SKTJ. 

2. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd SKTJ raz w roku dla przyjęcia 
sprawozdania Zarządu oraz raz na dwa lata dla dokonania wyboru władz SKTJ  
i ustalenia kierunków działania na okres kadencji władz. 

3. Do wyłącznych uchwał Walnego Zebrania należy: 

1) zmiana statutu SKTJ, 

2) określanie głównych kierunków działania, 

3) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

4) odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

5) przeprowadzanie wyborów władz SKTJ, 

6) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz SKTJ, 

7) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 

8) rozpatrywanie odwołań członków SKTJ od uchwał Zarządu SKTJ. 

4. Walne Zebranie podejmuje uchwały we wszelkich innych sprawach 
niezastrzeżonych dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

5. Walne Zebranie w drodze wyborów bezpośrednich wybiera prezesa oraz 4 
członków zarządu spośród osób, które otrzymały największą liczbę głosów.  
W trakcie Walnego Zebrania następuje rozdział funkcji członków zarządu 
zgodnie z §12 ustęp 2. 

6. Walne Zebranie w drodze wyborów bezpośrednich wybiera 3 członków Komisji 
Rewizyjnej. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów, zostaje 
przewodniczącym. 

§9 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie SKTJ zwoływane jest: 

1) z inicjatywy Zarządu, 

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

3) na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych SKTJ. 

2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania wniosku lub żądania Komisji. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje jedynie nad sprawami, dla których 
zostało zwołane. 

§10 

1. Termin, miejsce i porządek dzienny Walnego Zebrania należy podać  
do wiadomości wszystkich członków SKTJ ogólnie przyjętą drogą komunikacji 
przynajmniej na 14 dni przed planowanym terminem. 
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§11 

1. Walne Zebranie w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności  
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie 
liczba obecnych nie stanowi o ważności Walnego Zebrania. Uchwały Walnego 
Zebrania zapadają bezwzględną większością głosów. 

2. Walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym lub tajnym  
w zależności od decyzji członków w tej sprawie. 

3. Głosowania dotyczące spraw personalnych przeprowadzane są tajnie. 

Zarząd SKTJ 

§12 

1. Zarząd SKTJ jest wybierany przez Walne Zebranie. Kieruje działalnością bieżącą 
SKTJ, reprezentuje go na zewnątrz, działa w jego imieniu w okresie pomiędzy 
Walnymi Zebraniami. Ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.  
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: 

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 

2) przyjmowanie nowo wstępujących członków, 

3) skreślanie z listy członków SKTJ, 

4) zarządzanie majątkiem SKTJ, 

5) ustalanie wysokości składek i innych obciążeń finansowych dotyczących 
członków SKTJ oraz terminów i sposobów ich wpłacania, 

6) powoływanie oraz odwoływanie osób pełniących samodzielne funkcje  
w SKTJ, w tym ustalanie wielkości ewentualnego zatrudnienia, zasad 
wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia, 

7) powoływanie i odwoływanie pełnomocnika umocowanego do wykonywania 
określonych przez Zarząd czynności. Pełnomocnictwo udzielone przez 
Zarząd wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

8) podejmowanie decyzji w sprawie nabywania i zbywania składników 
majątkowych, 

9) przyjmowanie w imieniu SKTJ subwencji, darowizn, spadków i zapisów, 

10) wyróżnianie osób wnoszących istotny wkład w rozwój SKTJ. 

2. Zarząd liczy 5 osób wybranych przez Walne Zebranie. W skład Zarządu 
wchodzą: 

1) prezes,  

2) wiceprezes, 

3) sekretarz, 

4) skarbnik,  

5) członek zarządu. 

W przypadku zmniejszenia się w czasie trwania kadencji składu członków 
Zarządu, ulega on uzupełnieniu spośród kandydatów, którzy nie zostali wybrani 
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przez Walne Zebranie, zgodnie z liczbą uzyskanych głosów. W przypadku 
zmniejszenia liczby członków Zarządu do 3 osób i braku możliwości uzupełnienia 
spośród kandydatów zwołuje się Walne Zebranie, które wybiera nowych 
członków Zarządu, którzy uzupełniają jego skład. 

3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu SKTJ  
w sprawach zwykłego zarządu uprawniony jest każdy członek Zarządu działający 
samodzielnie. 

4. Do zaciągania zobowiązań finansowych, składania oświadczeń woli  
i podpisywania w imieniu SKTJ w sprawach innych niż określone w ust. 4, 
zgodnie z art. 10 Prawa o Stowarzyszeniach uprawnionych jest dwóch członków 
Zarządu działających łącznie, z zastrzeżeniem, że wśród nich jest prezes  
lub wiceprezes. 

5. Uchwały Zarządu SKTJ zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 
przynajmniej połowy członków Zarządu. W razie równowagi głosów rozstrzyga 
głos prezesa. 

6. Zarząd zobowiązany jest przedstawić na posiedzeniach Walnego Zebrania 
zwołanego w trybie zwyczajnym sprawozdanie z roku poprzedniego oraz plan 
działalności na rok następny. 

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 
na kwartał. Posiedzenia te są protokołowane. W posiedzeniach Zarządu na jego 
prośbę mogą brać udział, z głosem doradczym, członkowie SKTJ. 

8. Utrata członkostwa w Zarządzie SKTJ następuje w przypadku: 

1) dobrowolnej rezygnacji, 

2) utraty praw członkowskich, 

3) wykluczenia mocą uchwały Walnego Zebrania na wniosek członków 
Zarządu w przypadku rażącego uchylania się od powierzonych funkcji, 
działalności na szkodę stowarzyszenia, łamania zapisów statutu. 

9. Pracą Zarządu kieruje prezes. 

10. Wiceprezes zastępuje prezesa w przypadku jego nieobecności. 

11. Obecność prezesa bądź wiceprezesa jest wymagana na każdym posiedzeniu 
Zarządu. Inne posiedzenia Zarządu są nieważne. 

12. Zarząd SKTJ może być odwołany jedynie uchwałą Walnego Zebrania. 

Komisja Rewizyjna SKTJ 

§13 

1. Komisja Rewizyjna SKTJ jest wybierana przez Walne Zebranie w składzie 3 osób 
spośród członków zwyczajnych. 

2. Walne Zebranie decyduje o wyborze: 

1) przewodniczącego,  

2) 2 członków Komisji. 
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3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w zebraniach Zarządu, 
na których mają prawo do zabierania głosu o charakterze doradczym. 

4. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie działalności SKTJ ze szczególnym uwzględnieniem 
gospodarki finansowej, 

2) składanie Walnemu Zebraniu SKTJ sprawozdań ze swej działalności, 
stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu oraz opiniowanie 
różnych działań Stowarzyszenia. 

5. W przypadku zmniejszenia się w czasie trwania kadencji składu członków 
Komisji Rewizyjnej, ulega on uzupełnieniu spośród kandydatów, którzy nie zostali 
wybrani przez Walne Zebranie, zgodnie z liczbą uzyskanych głosów. 

6. Utrata członkostwa w Komisji Rewizyjnej następuje w przypadku: 

1) dobrowolnej rezygnacji, 

2) utraty praw członkowskich, 

3) wykluczenia mocą uchwały Walnego Zebrania na wniosek członków 
Zarządu w przypadku rażącego uchylania się od powierzonych funkcji, 
działalności na szkodę Stowarzyszenia, łamania zapisów Statutu. 

7. Komisja Rewizyjna powinna przeprowadzać kontrole w miarę zaistniałych 
potrzeb. 

8. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów SKTJ, 
protokołów, korespondencji oraz archiwum. 

9. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W razie 
równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji. 

ROZDZIAŁ V 
Finanse i majątek SKTJ  

§14 

1. SKTJ realizuje swoje cele w oparciu o środki finansowe uzyskane: 

1) ze składek członkowskich,  

2) przy pomocy finansowej organizacji i osób prywatnych zainteresowanych 
popieraniem i działalnością SKTJ, w tym darowizn, spadków, subwencji, 
dotacji, zbiórek publicznych i zapisów, 

3) za odpłatną działalność statutową. 

2. Dochody określone w §14, ustęp 1, pkt 2) mogą być użyte na realizację 
dowolnego z celów SKTJ, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. W przypadku 
powołania SKTJ do dziedziczenia, Zarząd jest powołany do składania 
oświadczeń w kwestii przyjęcia bądź odrzucenia spadku. 

3. Wysokość składek i innych obciążeń finansowych dotyczących członków SKTJ 
oraz terminy i sposoby ich wpłacania określa uchwała Zarządu SKTJ. 

4. Środki pieniężne SKTJ mogą być przechowywane na jego rachunku bankowym 
lub w depozycie. 
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5. Majątkiem SKTJ zarządza Zarząd SKTJ. 

6. SKTJ prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie 
 z obowiązującymi przepisami. 

7. Rokiem obrachunkowym SKTJ jest rok kalendarzowy. 

ROZDZIAŁ VI 
Rozwiązanie SKTJ i zmiana statutu 

§15 

1. Rozwiązanie SKTJ oraz uchwalenie lub zmiana statutu może nastąpić jedynie w 
wyniku podjęcia uchwały Walnego Zebrania przyjętej kwalifikowaną większością 
3/4 głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych  
do głosowania. 

2. Uchwała w przedmiocie zmiany statutu bądź rozwiązania SKTJ może zostać 
podjęta jedynie wówczas, gdy głosowanie nad nimi umieszczono w porządku 
obrad Walnego Zebrania. 

3. Do złożenia wniosku w przedmiocie zmiany statutu lub rozwiązania SKTJ 
uprawnieni są wyłącznie: Zarząd SKTJ, Komisja Rewizyjna bądź grupa 
przynajmniej 1/3 członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania. 

4. Walne Zebranie podejmujące uchwałę o rozwiązaniu SKTJ jest zobowiązane do 
uchwalenia postanowienia dotyczącego przeznaczenia majątku SKTJ. 

5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji SKTJ nieuregulowanych  
w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 
1989 roku, Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 roku, Nr 79, poz. 855 – 
tekst jednolity). 


