Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich
w Warszawie
ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa
www.skpb.waw.pl zarzad@skpb.waw.pl

STATUT
STOWARZYSZENIA

STUDENCKIE KOŁO PRZEWODNIKÓW
BESKIDZKICH
W WARSZAWIE

Uchwalony dnia 18 grudnia 1991r.

z poprawkami z dnia:

Warszawa, listopad 2007

20 marca 2001r.
11 grudnia 2001r.
08 marca 2005r.
20 listopada 2007r.
08 marca 2011r.
13 marca 2012r.
04 czerwca 2013 r.

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w
Warszawie" i zwane jest dalej Kołem. Koło może używać nazwy skróconej "Stowarzyszenie
SKPB Warszawa".
1a. Koło działa na mocy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U.
z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
2. Terenem działania Koła jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz wszystkie kraje świata,
zgodnie z obowiązującym tam prawem.
3. Koło działa głównie w środowisku akademickim.
4. Siedzibą Koła jest Warszawa.
5. Koło posiada pieczęć o wzorze zatwierdzonym przez Zarząd.
6. Koło prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.
7. Działalność określona w ust. 6 jest wyłączną działalnością Statutową Koła.
Art. 2. 1. Celem Koła jest:
1/ szkolenie kadr przewodnickich,
2/ ochrona środowiska naturalnego w górach Polski i świata,
3/ propagowanie krajoznawstwa,
4/ popularyzowanie różnych form turystyki górskiej,
5/ działalność na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
6/ działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego,
7/ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży
oraz w środowisku akademickim.
8/ działalność na rzecz kultury, sztuki, muzyki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a
także nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
9/ wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
10/ podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społecznościami.
11/ pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
i zdrowotnej.
12/ upowszechnianie piosenki turystycznej
2. Koło realizuje swoje cele poprzez:
1/ organizację i prowadzenie kursów przewodnickich;
2/ organizację i obsługę górskich imprez turystycznych w kraju i za granicą, w tym
zwłaszcza dla dzieci i młodzieży oraz środowisk akademickich;
3/ organizację różnego rodzaju przedsięwzięć w zakresie szkolenia turystycznego;
turystyki górskiej, krajoznawstwa i ochrony przyrody;
4/ organizację imprez kulturalnych, w tym koncertów, pokazów filmów, spotkań
autorskich, wystaw;
5/ publikowanie i promowanie wydawnictw o tematyce krajoznawczej, szczególnie
górskiej;
6/ przeprowadzanie zbiórek publicznych oraz udzielanie pomocy materialnej i
finansowej osobom i instytucjom tego potrzebującym.
3. Koło opiera swą działalność na społecznej pracy swoich członków.
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4. Koło prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, w rozumieniu ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt
1-10 i pkt 12 oraz art. 2 ust. 2 pkt 1-5 , Koło prowadzi zarówno działalność odpłatną pożytku
publicznego jak również działalność nieodpłatną pożytku publicznego. W zakresie określonym
w art. 2 ust. 1 pkt 11 oraz art. 2 ust. 2 pkt 6, Koło prowadzi wyłącznie działalność nieodpłatną
pożytku publicznego. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie
realizacji działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.

DZIAŁ II. WŁADZE KOŁA
Rozdział I. Postanowienia ogólne
Art. 3.Władzami Koła są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd
Koleżeński.
Art. 4. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków.
Art. 5. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 1 rok.
Art. 6. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mogą uzupełnić w trakcie kadencji swój
skład w ilości nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
Art. 7. Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego podejmowane są zwykłą
większością głosów przy obecności więcej niż połowy ich członków.
Art. 8. Rozpoznawanie spraw personalnych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd
Koleżeński ma charakter jawny, chyba że osoba bezpośrednio zainteresowana wnosi o
wyłączenie jawności. Natomiast podejmowanie decyzji ma charakter tajny.
Art. 8¹. Zabrania się:
1/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Koła w stosunku do jego
członków, członków organów Koła lub pracowników Koła oraz osób, z którymi członkowie
Koła, członkowie organów Koła oraz pracownicy Koła 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 majątku Koła na rzecz członków Koła, członków organów Koła lub
pracowników Koła 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 Koła na rzecz członków Koła, członków organów Koła lub
pracowników Koła oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4/ zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Koła,
członkowie organów Koła lub pracownicy Koła oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział II. Walne Zebranie
Art. 9. 1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Koła. Wszyscy członkowie zwyczajni
muszą być powiadomieni o jego terminie i celu na 2 tygodnie przed Zebraniem.
2. Za skuteczne powiadomienie członka zwyczajnego o Walnym Zebraniu uważa się:
1/ powiadomienie pocztą elektroniczną, albo
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2/ powiadomienie przesyłką pocztową
wysłane na adres wskazany przez członka zwyczajnego zgodnie z obowiązkiem wynikającym
z art. 35 pkt. 3.
3. Zarząd ogłasza w widocznym miejscu na stronie internetowej Koła o zwołaniu Walnego
Zebrania, w tym o jego terminie i celu, na 2 tygodnie przed Zebraniem.
4. Jeżeli członek zwyczajny nie poda danych zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 35
pkt. 3 lub jego dane okażą się nieaktualne, za skuteczne powiadomienie członka
zwyczajnego o Walnym Zebraniu uważa się powiadomienie go pocztą elektroniczną lub
przesyłką pocztową wysłane na jego ostatnio znany Zarządowi adres lub powiadomienie za
pomocą ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
Art. 10. Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności ponad
połowy członków zwyczajnych Koła, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych
zwyczajnych członków Koła.
Art. 11. 1. Uchwały Walnego Zebrania co do zasady zapadają zwykłą większością. Wyjątek
od zasady zwykłej większości stanowi wybór władz Koła, uchwalanie statutu i poprawek do
niego oraz uchwała o rozwiązaniu Koła.
2. Za wybranego do władz Koła uważa się kandydata, który uzyskał więcej niż połowę
oddanych głosów..
3. Uchwała Walnego Zebrania rozwiązująca Koło musi być podjęta większością 2/3 głosów.
4. Statut i jego zmiany uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów.
Art. 12.1. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należy:
1/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
2/ udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu;
3/ wybór i odwołanie władz Koła;
4/ rozpatrywanie i uchwalanie wniosków, które obowiązują władze Koła;
5/ ustalanie wysokości składek członkowskich,
6/ nadawanie członkostwa honorowego,
7/ ustalanie wzoru odznaki i bluzy Koła.
2. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.
Art. 13. Coroczne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd.
Art. 14. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane z inicjatywy Zarządu lub na
pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1 /5 zwyczajnych członków Koła.
2. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 4 tygodni zajęć akademickich od
daty złożenia wniosku.
Art. 15. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Nie ogranicza to jednak jego kompetencji, jako Walnego Zebrania.

Rozdział III. Zarząd
Art. 16. Zarząd składa się z 3-7 osób, w tym prezesa, sekretarza i skarbnika.
Art. 161. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Art. 17.1. Obowiązkiem Zarządu jest :
1/ kierowanie realizacją uchwał Walnego Zebrania,
2/ rozpatrywanie wniosków członków Koła,
3/ prowadzenie ewidencji członków Koła i "Sympatyków SKPB" ,
4/ zarządzanie majątkiem i funduszami Koła,
5/ organizacja Walnych Zebrań w przypadkach i trybie przewidzianym w statucie,
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6/ odbywanie zebrań (z możliwością przerwy podczas ferii i wakacji studenckich)
co najmniej jeden raz na miesiąc,
2. Prawem Zarządu jest:
1/ kontrolowanie organizacji, prowadzenia i rozliczania, jak też dokumentacji i
finansów wszystkich przedsięwzięć firmowanych przez Koło,
2/ przyznawanie nagród członkom Koła,
3/ udzielanie kar statutowych,
4/ zajmowanie stanowiska w imieniu Koła,
5/ w przypadku wpłynięcia do Zarządu skargi na członka Koła zbadanie jej i
wyciągnięcie konsekwencji, nawet gdyby dotyczyła przedsięwzięcia nie
firmowanego przez Koło.
6/ uchwalanie regulaminu organizacyjnego, regulaminu działalności gospodarczej
oraz regulaminu gospodarki finansowej Koła.

Rozdział IV. Prezes
Art. 18. Prezes Koła kieruje pracą Zarządu i przewodniczy jego posiedzeniom. Reprezentuje
Koło na zewnątrz. Może upoważnić innego członka Koła do reprezentowania Koła na
zewnątrz w określonym zakresie i czasie.

Rozdział V. Komisja Rewizyjna
Art. 19. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób w tym przewodniczącego.
Art. 19¹. Komisja Rewizyjna jest odrębnym od Zarządu kolegialnym organem kontroli i nie
podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
Art. 19². Członkami Komisji Rewizyjnej:
1/ nie mogą być osoby, które są członkami Zarządu albo które pozostają z członkami Zarządu
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
2/ nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Art. 20.1. Obowiązkiem Komisji Rewizyjnej jest:
1/ kontrola pracy i decyzji Zarządu co do zgodności ze statutem Koła i
regulaminami: organizacyjnym, działalności gospodarczej i gospodarki finansowej,
co najmniej raz w roku,
2/ przedstawianie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu na
Walnym Zebraniu,
3/ rozpatrywanie spraw zgłaszanych Komisji przez członków i władze Koła.
2. Prawem Komisji Rewizyjnej jest:
1 / udział we wszystkich zebraniach Zarządu, podczas których podejmowane są
decyzje,
2/ dostęp do dokumentacji prowadzonej przez Zarząd,
3/ kontrola przedsięwzięć firmowanych przez Koło w zakresie jaki przysługuje
Zarządowi Koła,
4/ przedstawianie Zarządowi i członkom Koła swojego stanowiska we wszystkich
sprawach dotyczących Koła.

Rozdział VI. Sąd Koleżeński
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Art. 21. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 osób, w tym przewodniczącego.
Art. 22. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1/ rozpoznawanie i rozstrzyganie spraw personalnych w pierwszej instancji na
wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, członków Koła, lub z własnej inicjatywy,
2/ rozpatrywanie w drugiej instancji odwołań od kar i innych decyzji personalnych
Zarządu (z wyjątkiem kwalifikacji na imprezy).
Art. 23. Sąd Koleżeński orzeka na podstawie ustalonego w Kole zwyczaju.
Art. 24. Sąd Koleżeński ma prawo udzielania kar statutowych.
Art. 25. 1. W przypadkach, gdy Sąd Koleżeński orzeka w pierwszej instancji, od orzeczenia
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, które w drodze uchwały określi sposób
rozpoznania sprawy oraz wydania orzeczenia.
2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są ostateczne w przypadku, gdy występuje on jako druga
instancja (odwoławcza).

Rozdział VII. Kary statutowe
Art. 26. 1. Do kar statutowych należą:
1/ upomnienie,
2/ nagana,
3/ zawieszenie w prawach członka,
4/ dyscyplinarne skreślenie z listy członków.
2. Zawieszenie w prawach członka następuje na okres od 3 miesięcy do 5 lat.
3. Przed dyscyplinarnym skreśleniem z listy członków przez Zarząd konieczna jest opinia
Komisji Rewizyjnej.
Art. 27. Uchwały o udzieleniu kary statutowej podejmowane są bezwzględną większością
głosów.
Art. 28. Zarówno Zarząd jak i Sąd Koleżeński ogłaszają o udzieleniu kary wraz z
uzasadnieniem na najbliższym zebraniu Koła.

Rozdział VIII. Nagrody
Art. 29. Nagrody dla członków Koła mogą być przyznawane przez Zarząd.
Art. 30. 1. Najwyższą nagrodą Koła jest nadanie członkostwa honorowego.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Koła lub
turystyki.

DZIAŁ III. CZŁONKOWIE KOŁA,
ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Rozdział I. Postanowienia ogólne
Art. 31. Członkowie Koła dzielą się na:
1/ członków zwyczajnych,
2/ członków Klubu Seniora,
3/ członków honorowych,
4/ członków nie zweryfikowanych.
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Rozdział II. Członkowie zwyczajni
Art. 32. 1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy kto:
1/ ukończył 18 lat,
2/ ukończył kurs przewodnicki organizowany przez Koło,
3/ zna statut Koła, zgadza się go przestrzegać i złożył Zarządowi pisemną deklarację
członkowska.
Art. 33. 1. Zarząd może przyjąć do Koła w charakterze członka zwyczajnego osobę, która
spełnia warunki określone w Art. 32.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może przyjąć do Koła w charakterze
członka zwyczajnego osobę, która spełnia warunki określone w Art.32 ust.1 pkt.1 i 3 i opłaciła
składki członkowskie, jeżeli osoba ta:
1/ ukończyła kurs przewodnicki organizowany przez inne studenckie koło
przewodnickie, albo
2/ posiada uprawnienia Przewodnika Beskidzkiego PTTK co najmniej II klasy.
Art. 34. Członek zwyczajny ma prawo:
1/ wybierać i być wybieranym do władz Koła,
2/ uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu działalności Koła,
3/ być wyróżnianym i nagradzanym,
4/ posiadać i nosić odznakę, bluzę i legitymację Koła.
Art. 35. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1 / czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Koła,
2/ regularnego opłacania składek członkowskich,
3/ informowania Zarządu o aktualnym adresie poczty elektronicznej lub o aktualnym
adresie korespondencyjnym.
Art. 36. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1/ dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
2/ niepłacenia składek członkowskich w ciągu danego roku kalendarzowego, z
zastrzeżeniem postanowień Art. 36¹ statutu,
3/ dyscyplinarnego skreślenia z listy członków Koła.
Art. 36¹. 1. Od obowiązku opłacenia składki członkowskiej zwolnione są osoby, które odbyły
co najmniej 5 dniówek przewodnickich podczas imprez organizowanych w ramach Koła w
roku kalendarzowym, za który opłacona ma być składka.
2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd zwolnić może członka, który nie spełnia warunku
określonego w ust.1 od obowiązku opłacenia składki członkowskiej.
3. Dniówką przewodnicką w rozumieniu niniejszego statutu jest każdy dzień przepracowany
społecznie przez członka Koła w charakterze przewodnika lub instruktora na wycieczce
szkoleniowej. Równoznaczne jednej dniówce przewodnickiej jest poprowadzenie jednego
wykładu w ramach kursu przewodnickiego organizowanego przez Koło.

Rozdział III. Członkowie Klubu Seniorów
Art. 37. Członkiem Klubu Seniorów może zostać członek zwyczajny, który nie jest w stanie
nadal wywiązywać się z obowiązków, a pragnie zachować kontakt z Kołem.
Art. 38. Członek zwyczajny staje się członkiem Klubu Seniorów na własną prośbę za zgodą
Zarządu.
Art. 39. Członek Klubu Seniorów ma prawo:
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1/ uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu działalności Koła,
2/ być wyróżnianym i nagradzanym,
3/ posiadać i nosić bluzę, odznakę i legitymację Koła, .
4/ ubiegać się o przywrócenie statusu członka zwyczajnego.
Art. 40. Członek Klubu Seniorów posiada tylko bierne prawo wyborcze. Wybrany do władz
Koła staje się, po opłaceniu składek, członkiem zwyczajnym.
Art. 41. Członek Klubu Seniorów ma obowiązek:
1/ brania udziału w działalności Koła w miarę możliwości,
2/ służenia Kołu radą i pomocą,
Art. 42. Członkostwo w Klubie Seniorów ustaje na skutek:
1/ dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
2/ dyscyplinarnego skreślenia z listy członków Koła.

Rozdział IV. Członkowie honorowi
Art. 43. Członkowie honorowi Koła mają wszystkie prawa zwyczajnych członków Koła.

Rozdział V. Członkowie nie zweryfikowani
Art. 44. Członkiem nie zweryfikowanym staje się członek zwyczajny, który nie opłacił składek
członkowskich co najmniej przez rok.
Art. 45. Członek nie zweryfikowany ma prawo:
1/ uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu działalności Koła,
2/ być wyróżnianym i nagradzanym,
3/ posiadać i nosić odznakę, bluzę i legitymację Koła,
4/ ubiegać się o przywrócenie statusu zwyczajnego członka Koła.
Art. 46. Członek nie zweryfikowany nie może wybierać ani być wybierany do Zarządu,
Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
Art. 47. Członek nie zweryfikowany ma obowiązek:
1/ brać udziału w działalności Koła w miarę możliwości,
2/ służenia Kołu radą i pomocą.
Art. 48. Członkostwo członka nie zweryfikowanego ustaje na skutek:
1/ dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
2/ dyscyplinarnego skreślenia z listy członków Koła.

DZIAŁ IV. MAJĄTEK KOŁA
Art. 49. Majątek Koła stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Art. 50. Majątek Koła powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, zapisów,
spadków, odpłatnej działalności pożytku publicznego, działalności fundacji, dochodów z
majątku Koła oraz z ofiarności publicznej.
Art. 51. Koło nie prowadzi działalności gospodarczej.
Art. 511. Całość majątku Koła przeznaczone jest na realizacje celów określonych w art. 2 ust.
1 Statutu.
Art. 52. Sposób zaciągania zobowiązań finansowych określa regulamin gospodarki
finansowej Koła uchwalony przez Zarząd.
Art. 53. Do zaciągania zobowiązań finansowych wymagany jest podpis prezesa i skarbnika
Koła. Prezes może, na czas swojej nieobecności upoważnić do podpisywania zobowiązań
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finansowych innego członka Zarządu. Takie samo prawo przysługuje skarbnikowi. Prezes i
skarbnik nie mogą upoważnić jednocześnie tej samej osoby, nie mogą też upoważnić jeden
drugiego.

DZIAŁ V. POSIADACZE TYTUŁU
“SYMPATYK SKPB”
Art. 54. „Sympatyk SKPB” jest tytułem nadawanym osobom zaprzyjaźnionym z Kołem,
uczestniczącym w życiu Koła, imprezach organizowanych przez Koło, a także wspierającym
jego działalność, a nie spełniającym warunków członkostwa omówionych w Dziale III Statutu,
w celu związania ich z Kołem.
Art. 55. Tytuł „Sympatyk SKPB” jest nadawany przez Zarząd Koła na wniosek członka Koła.
Art. 56. Sympatyk SKPB ma prawo:
1/ uczestniczyć w działalności Koła
2/ być nagradzanym i wyróżnianym za działalność na rzecz Koła
3/ posiadać znaczek Sympatyka SKPB wg wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Koła
Art. 57. Sympatyk SKPB powinien:
1/ wspierać Koło w jego działalności
2/ służyć pomocą i radą przy kształtowaniu i realizacji celów statutowych Koła
Art. 58. Zarząd może odebrać tytuł „Sympatyka SKPB” jedynie w uzasadnionych
przypadkach na wniosek członka Koła.

DZIAŁ VI. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
Art. 59. Członkowie założyciele z chwilą rejestracji Koła stają się jego członkami
zwyczajnymi.
Art. 60. W razie rozwiązania się Koła decyzją Walnego Zebrania, ustala ono w drodze
uchwały:
1/ skład komisji likwidacyjnej,
2/ cel, na który przeznacza się majątek Koła.
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