Statut Stowarzyszenia
Gdyński Klub Eksploracji Podziemnej
(tekst jednolity z dnia 26.02.2017 r.)
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
Art. 1.
§ 1. Tworzy się na czas nieokreślony stowarzyszenie pod nazwą „Gdyński Klub Eksploracji Podziemnej”,
zwane dalej Stowarzyszeniem.
§ 2. Stowarzyszenie działa na podstawie statutu oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
§ 3. Stowarzyszenie kontynuuje tradycje stowarzyszenia zwykłego pod nazwą „Gdyński Klub Eksploracji
Podziemnej”.
Art. 2.
§ 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest obszar administracyjny gminy miasta Gdynia.
§ 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem Gdyni i województwa pomorskiego.
Art. 3.
Stowarzyszenie ma prawo używać znaków, pieczęci oraz identyfikatorów organizacyjnych, które określają
odrębne uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
Rozdział II.
Cele i sposoby działania
Art. 4.
§ 1. Działalność stowarzyszenia ma charakter niezarobkowy i jest oparta na pracy społecznej członków.
§ 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie dla realizacji celów statutowych
i całość środków przeznacza na ten cel.
Art. 5.
Celem stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego polegająca na ochronie zabytków i obiektów
o wartości historycznej, zwłaszcza związanych z obronnością, zwanych dalej obiektami, a także
popularyzowanie wiedzy z zakresu architektury fortyfikacyjnej, historii i kultury oraz wykonywanie zadań
związanych z edukacją dla bezpieczeństwa, ochroną ludności i obroną cywilną.
Art. 6.
§ 1. Stowarzyszenie realizuje cele związane z ochroną obiektów poprzez:
1) badanie oraz inwentaryzowanie obiektów,
2) zabezpieczanie obiektów i ich wyposażenia przed dewastacją poprzez działania doraźne lub
stałą opiekę,
3) organizowanie społecznych akcji sprzątania i rewitalizacji obiektów,
4) występowanie do właściwych organów administracji publicznej o zwiększenie zakresu ochrony,
§ 2. Stowarzyszenie realizuje cele związane z popularyzowaniem wiedzy z zakresu architektury
fortyfikacyjnej, historii i kultury, poprzez:
1) organizowanie wypraw badawczych,
2) organizowanie, spotkań, prelekcji i prezentacji o tematyce historycznej, eksploracyjnej i
fortyfikacyjnej oraz imprez kulturalnych,
3) wydawanie publikacji w formie papierowej i elektronicznej,
4) organizowanie przez Sekcją Historyczną imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i
turystycznych z elementami wiedzy o obiektach militarnych,
5) promowanie Szlaku Fortyfikacji Gdyni oraz mapy turystycznej „Szlak fortyfikacji Gdyni i okolic”.
§ 3. Stowarzyszenie realizuje cele związane z edukacją dla bezpieczeństwa, ochroną ludności i obroną
cywilną, poprzez:
1) kierowanie wystąpień do organów administracji publicznej,
2) współpracę z organami administracji publicznej,
3) współpracę z właściwymi organami ochrony ludności w zakresie ochrony istniejącego zasobu
budowli ochronnych (schronów i ukryć),
4) społeczną opiekę nad budowlami ochronnymi,
5) współpracę z organizacjami społecznymi,
6) wydawanie publikacji edukacyjnych w formie papierowej, elektronicznej lub multimedialnej,

7) organizowanie wykładów, prelekcji i szkoleń,
8) organizowanie społecznych akcji mających na celu popularyzowanie bezpieczeństwa i
powszechnej samoobrony.
Art. 7.
§ 1. Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej właściwymi w sprawach ochrony
zabytków, w szczególności z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku,
Prezydentem Miasta Gdyni i Miejskim Konserwatorem Zabytków w Gdyni.
§ 2. Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej właściwymi w sprawach obrony
cywilnej oraz właściwymi władzami wojskowymi.
§ 3. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
oraz instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może być członkiem tych organizacji.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Art. 8.
Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych oraz członków honorowych.
Art. 9.
§ 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, będąca obywatelem polskim.
§ 2. Przyjęcia nowego członka zwyczajnego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą w ciągu
miesiąca od daty złożenia deklaracji członkowskiej.
§ 3. Członkowie - założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu
Stowarzyszenia.
Art. 10.
§ 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna zasłużona dla realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia, w tym również osoba mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
będąca obywatelem polskim, która ukończyła 16 rok życia, na zasadach określonych w art. 3. pkt. 2
ustawy, lub członek zwyczajny, który wyrazi taką wolę rezygnując jednocześnie z bycia członkiem
zwyczajnym.
§ 2. Przyjęcia nowego członka honorowego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą w ciągu
miesiąca od daty złożenia deklaracji członkowskiej, a w przypadku dotychczasowego członka
zwyczajnego, po uzyskaniu ustnej zgody i zaprotokołowaniu tego faktu na deklaracji członkowskiej.
Art. 11.
§ 1. Członek stowarzyszenia może:
1) wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia,
2) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
3) korzystać z pomocy i sprzętu Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego
celami statutowymi,
4) brać udział w wyprawach badawczych, a także zebraniach i innych przedsięwzięciach
Stowarzyszenia z prawem głosu.
§ 2. Członek stowarzyszenia obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
3) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
4) uczestniczenia w pozostałych spotkaniach oraz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
w miarę czasu i możliwości ,
5) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.
§ 3. Do członków honorowych nie stosuje się § 1. pkt 1 i 4 oraz § 2. pkt. 2-4.
Art. 12.
§ 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie, w formie
ustnej lub elektronicznej Zarządowi Stowarzyszenia,
2) śmierci członka,
3) wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia,
4) nie opłacenia przez okres 24 miesięcy składek członkowskich o łącznej wysokości równej co
najmniej rocznej składce.
§ 2. Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o wykluczeniu członka w przypadku:
1) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez
okres przekraczający 12 miesięcy,

2) rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz
Stowarzyszenia,
3) brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez okres przekraczający 12
miesięcy.
§ 3. Do członków honorowych nie stosuje się § 1. pkt 4 oraz § 2. pkt 1 i 3.
§ 4. Uchwałę Zarządu w sprawie wykluczenia członka Zarząd doręcza wykluczonemu w formie pisemnej
lub elektronicznej niezwłocznie po podjęciu uchwały.
§ 5. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka, wykluczonemu przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków, wnoszone w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem Zarządu,
w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
§ 6. Odwołanie od uchwały Zarządu rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, a
podjęta decyzja jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
Art. 13.
Władzami Stowarzyszenia są Zarząd, Komisja Rewizyjna i Walne Zebranie Członków.
Art. 14.
§ 1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów na kadencję trwającą 4 lata.
§ 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu o liczbę osób, która uległa zmniejszeniu może nastąpić na pozostały okres
kadencji w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
Art. 15.
§ 1. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w
drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu
stanowią inaczej.
§ 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej 1/4 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w
drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu
stanowią inaczej.
Art. 16.
§ 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
§ 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezesa i
Zastępcę Prezesa (Wiceprezesa).
§ 3. Posiedzenia Zarządu, w formie spotkań lub telekonferencji zwołuje Prezes w miarę potrzeb.
§ 4. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
6) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8) ustalanie wysokości składek członkowskich.
§ 5. Zarząd może powierzyć uchwałą wykonywanie kompetencji określonych w § 4. pkt 1-2 osobom
funkcyjnym i udzielić w tym zakresie pełnomocnictwa.
§ 6. Zarząd może powierzyć uchwałą wykonywanie kompetencji określonych w § 4. pkt 3-4 skarbnikowi
wybranemu spośród członków zwyczajnych stowarzyszenia i udzielić w tym zakresie pełnomocnictwa.
Art. 17.
§ 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
§ 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera
Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
§ 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub Prezes Zarządu w
miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
§ 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia i bieżące informowanie o jej wynikach
Zarządu,

2) przedstawianie Zarządowi postulatów dotyczących usprawnienia działalności stowarzyszenia,
3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
4) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu
w razie ich bezczynności.
Art. 18.
§ 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
§ 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co cztery lata, jako
sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku
obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
§ 4. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, jednak nie
później niż w ciągu miesiąca,
§ 5. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
§ 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia, przed upływem miesiąca
od daty zgłoszenia żądania, celem obradowania nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 7. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian statutu,
3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
7) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
8) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia.
Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa
Art. 19.
§ 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy, spadki i środki pochodzące z ofiarności publicznej,
3) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
§ 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia oraz w
sejfie,
§ 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
Rozdział VI. Sposób reprezentacji
Art. 20.
Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony
jest każdy z członków zarządu działający samodzielnie.
Rozdział VII. Postanowienia końcowe
Art. 21.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą
większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Art. 22.
§ 1. Uchwałę o rozwiązaniu, zmianie nazwy, podziale Stowarzyszenia lub połączeniu z innym
stowarzyszeniem podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

