STATUT STOWARZYSZENIA ZIELONOGÓRSKI KLUB FANTASTYKI AD ASTRA
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę "Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra", w skrócie "ZKF Ad
Astra", zwany dalej Klubem.
§2
Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto
Zielona Góra.
§3
Dla realizacji celów statutowych Klub może również prowadzić działania poza granicami
kraju.
§4
1. Klub jest stowarzyszeniem działającym na podstawie obowiązującego prawa o
stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
2. Podstawą działania Klubu są:
a) Statut
b) Uchwały Władz Klubu
§5
Klub może powoływać swoje Kluby Lokalne, zwane dalej Filiami, na zasadach określonych w
dalszych postanowieniach Statutu.
§6
Klub posługuje się znakiem graficznym zatwierdzonym uchwałą Zarządu. Filie mogą używać
odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych Klubu. Odznaki Filii
muszą zawierać elementy identyfikujące je z Klubem.
§7
1. Klub opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2. Klub może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
3. Cały dochód z działalności Klubu przeznaczony będzie na realizację celów statutowych
oraz na rozwój Klubu.
ROZDZIAŁ II
MISJA, CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§1
Misja Klubu:
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Misją Klubu jest stwarzanie możliwości odbioru szeroko pojętej kultury ze szczególnym
naciskiem na fantastykę oraz rozwój kulturalny społeczeństwa. Klub poprzez swoją
działalność chce umożliwić integrację i rozwój kulturalny miłośników fantastyki. Poprzez
fantastykę chcemy aktywizować społeczeństwo, kształtować postawy zarówno świadomego
odbiorcy jak i zachęcać do podejmowania aktywności na płaszczyźnie twórczej, naukowej i
społecznej. Misja Klubu zawiera się w haśle: “Kultura-Sztuka-Fantastyka”.
§2
1. Celem Klubu jest działanie na rzecz:
a) rozwoju społeczeństwa w zakresie kultury, edukacji i wychowania,
b) aktywizacji dzieci, młodzieży i dorosłych do udziału w życiu społecznym i kulturalnym,
c) działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, w tym również polegającej
na kształceniu studentów,
d) integracji członków stowarzyszenia wokół takich wartości jak: uczciwość, solidarność,
patriotyzm, szacunek dla tradycji, kultury narodowej, rodziny, wspólnoty i innych
wartości europejskich oraz ich propagowania w społeczeństwie,
e) rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez dialog społeczny na płaszczyźnie
kulturalnej,
f) wspierania idei „małych ojczyzn” oraz umacniania ich tożsamości i tradycji lokalnej,
g) tworzenia warunków do twórczości amatorskiej w zakresie szeroko pojętej kultury,
h) integracji środowisk młodzieżowych,
i) propagowania wśród społeczeństwa wszelkich form twórczości kulturalnej,
artystycznej i naukowej, ze szczególnym naciskiem na szeroko pojętą fantastykę,
j) integracji i nadania ram organizacyjnych działalności miłośników fantastyki,
k) tworzenia oferty spędzania wolnego czasu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
l) propagowania literatury i wspierania czytelnictwa,
m) integracji europejskiej poprzez rozwój kontaktów między organizacjami kulturalnymi,
w tym między organizacjami zrzeszającymi miłośników fantastyki,
n) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
o) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
p) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
q) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
r) działalności charytatywnej, dobroczynnej oraz pomocy społecznej,
s) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym również rehabilitacji zawodowej
i społecznej inwalidów oraz ochrony zdrowia,
t) ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony
środowiska,
u) turystyki, krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu,
v) promocji i organizacji wolontariatu.
2. Klub prowadzi działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:
a) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
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b) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
c) promocji i organizacji wolontariatu;
§3
Klub realizuje swe cele poprzez:
1. organizowanie zebrań, dyskusji, odczytów, prelekcji, szkoleń, wystaw, warsztatów,
seansów filmowych oraz spotkań z twórcami, tłumaczami, krytykami, wydawcami z
Polski i zagranicy,
2. prowadzenie działalności wydawniczej, internetowej, prasowej i kolportażowej zgodnie z
obowiązującymi w tym względzie przepisami,
3. produkcję programów radiowych, telewizyjnych i internetowych, słuchowisk i
audiobooków, organizowanie koncertów i przedstawień teatralnych,
4. organizowanie ogólnokrajowych oraz międzynarodowych imprez kulturalnych, festiwali
miłośników fantastyki,
5. prowadzenie działalności zmierzającej do odkrywania młodych talentów i wspieranie
debiutów poprzez konkursy, warsztaty twórcze, plenery,
6. wspieranie twórczości i propagowanie dorobku artystycznego oraz naukowego członków
Klubu,
7. przyznawanie nagród autorom wyróżniających się dzieł,
8. prowadzenie działalności bibliotecznej,
9. współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami, instytucjami i stowarzyszeniami
zajmującymi się kulturą, nauką, edukacją i działalnością prospołeczną,
10. współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami miłośników fantastyki,
11. umożliwienie swobodnej wymiany poglądów w ramach otwartego forum dyskusyjnego
dotyczącego szeroko rozumianej sztuki, kultury i nauki,
12. ułatwianie udziału członków Klubu w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w kraju
i za granicą,
13. wszelką inną działalność kulturalną i edukacyjną.
§4
1. Klub prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w zakresie realizowanych celów
określonych w Rozdziale II, par. 2 pkt.1 oraz par. 3.
2. Dochód z działalności odpłatnej Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów
statutowych należących do sfery zadań publicznych.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§1
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. rzeczywistych
2. honorowych
3. nomadów
§2
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Członkiem Klubu może zostać każdy miłośnik fantastyki, który popiera cele Klubu oraz
deklaruje i daje rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.
§3
O przyjęciu w poczet członków Klubu decyduje Zarząd drogą uchwały.
§4
Warunkami uzyskania członkostwa są:
1. posiadanie przez co najmniej 6 miesięcy statusu prospekta, o którym mowa w Rozdziale
III, par. 15.
2. wykazanie aktywności w realizowaniu celów Klubu w szczególności przez:
a) czynny udział w organizacji dużej imprezy klubowej lub
b) publikację własnej twórczości na łamach pisma klubowego lub,
c) przygotowanie prelekcji lub,
d) zorganizowanie spotkania integracyjnego dla wszystkich członków i prospektów
Klubu lub,
e) wykazanie się znajomością Statutu i regulaminu klubowego,
co jednak nie może stanowić wyłącznej przesłanki przyznania członkostwa.
3. utożsamianie się z wizją Klubu, pomaganie w realizacji misji i kierowanie się wartościami
Klubu.
4. ukończenie 18. roku życia.
§5
Wniosek o nadanie statusu członka składa osoba zainteresowana pisemnie do Zarządu
Klubu.
§6
Wniosek o nadanie statusu członka musi zostać podparty pisemnymi rekomendacjami co
najmniej 5 członków Klubu, w tym przynajmniej jednego członka Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego lub szefa sekcji po zakończeniu okresu próbnego.
§7
Zarząd zobowiązany jest poddać wniosek o nadanie statusu członka pod głosowanie w
przeciągu maksymalnie 3 miesięcy od daty wniesienia rekomendacji.
§8
W terminie do 14 dni od podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie nadania członkostwa,
grupa co najmniej 5 członków Klubu, Komisja Rewizyjna lub Sąd Koleżeński mogą złożyć do
Zarządu drogą pisemną odwołanie od uchwały. W tym przypadku Zarząd zwołuje Walne
Zebranie Klubu nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty podjęcia uchwały Zarządu w
sprawie nadania członkostwa. Złożenie odwołania zawiesza skuteczność uchwały Zarządu
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do czasu rozpatrzenia odwołania przez Zebranie. Zebranie może zwykłą większością głosów
podtrzymać lub uchylić uchwałę Zarządu.
§9
W przypadku niezłożenia odwołania od uchwały Zarządu w terminie, bądź nieuchylenia jej
przez Zebranie staje się ona skuteczna.
§ 10
Członkiem rzeczywistym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia i poprzez
złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz celów Klubu i przestrzegania
postanowień Statutu oraz regulaminów. Mianowania dokonuje Zarząd Klubu uchwałą.
§ 11
Członek rzeczywisty ma obowiązek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

przestrzegać postanowień Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,
aktywnie działać na rzecz Klubu,
sumiennie wykonywać zadania, które zostały mu powierzone przez władze Klubu,
ochraniać mienie Klubu, jako wspólne dobro wszystkich jego członków,
przestrzegać zasad współżycia społecznego,
opłacać regularnie składki członkowskie.

§ 12
Członek rzeczywisty ma prawo:
1. brać czynny udział w działalności Klubu,
2. wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Klubu na zasadach określonych w
niniejszym Statucie, w tym że nabiera biernego prawa wyborczego po upływie 1 roku od
daty przyjęcia, jeżeli nie utracił tego prawa w sposób przewidziany Statutem,
3. uczestniczyć w posiedzeniach władz wszystkich szczebli, jeżeli na danym zebraniu ma
być powzięta uchwała dotycząca jego działalności lub postępowania,
4. wysuwać postulaty do właściwych władz Klubu, oceniać ich działalność i wyrażać
poglądy na forum organizacji,
5. uzyskiwać od władz Klubu informacje o ich działalności oraz uzasadnienia
podejmowanych decyzji,
6. nosić odznaki i legitymacje zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami,
7. reprezentować Klub na imprezach krajowych i zagranicznych za zgodą Zarządu,
8. należeć do sekcji zawiązywanych w klubie,
9. korzystać z majątku Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10. do wystąpienia do Zarządu z wnioskiem o wsparcie (finansowe bądź rzeczowe) inicjatyw
realizowanych w ramach działalności Klubu.
§ 13
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1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu osobom
fizycznym szczególnie zasłużonym dla Klubu lub które położyły wybitne zasługi na polu
kultury, edukacji i wychowania.
2. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka rzeczywistego i zwolniony jest
od świadczeń członkowskich.
§ 14
1. Nomadem może być osoba fizyczna, która z powodu miejsca zamieszkania nie jest w
stanie czynnie wspierać klubu w jego działaniach oraz która poprzez złożenie deklaracji
zobowiązuje się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia i przestrzegania
postanowień Statutu oraz regulaminów. Mianowania dokonuje Zarząd Klubu uchwałą.
2. Nomad posiada takie same prawa i obowiązki jak członek rzeczywisty, bez biernego
prawa wyborczego do władz stowarzyszenia oraz bez obowiązku opłacania składek
członkowskich, chyba że wyraża taką chęć.
§ 15
Prospektem klubu jest osoba, której podanie o przyjęcie do klubu zostaje przyjęte przez
Zarząd. Osoba niepełnoletnia kandydująca na członka klubu musi przedstawić zgodę
opiekuna. Prospekt ma prawa i obowiązki równe z członkiem Klubu z następującymi
zastrzeżeniami:
1. Prospekt nie ma obowiązku płacenia składek.
2. Prospekt nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego. Nie uczestniczy w
głosowaniach Klubu, ani podejmowaniu innych decyzji dotyczących Klubu.
3. Korzystanie z majątku Klubu przez prospekta może nastąpić tylko z rekomendacji członka,
który przejmuje tym samym odpowiedzialność wobec Klubu za używane przedmioty.
4. Prospektowi nie przysługuje prawo do odwołania od decyzji Władz Klubu.
§ 16
Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1. Rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi,
2. Wykluczenia przez Zarząd za:
a. działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami władz Klubu,
b. zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres sześciu miesięcy, z wyjątkiem
przypadku, gdy Zarząd uzna zwłokę za usprawiedliwioną,
c. utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
3. Całkowitego ubezwłasnowolnienia,
4. Śmierci.
§ 17
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1. W przypadku rażącego złamania postanowień statutu stowarzyszenia członkostwo
klubowicza może zostać zawieszone. O zawieszeniu członkostwa decyduje Zarząd Klubu
odpowiednią uchwałą. Zawieszenie może nastąpić na dowolny okres, ale nie dłuższy niż 12
miesięcy.
2. W trakcie zawieszenia członkowi Klubu nie przysługują prawa członkowskie, lecz jedynie
obowiązki. (Rozdział IV, par. 8, art. 6).
§ 18
W szczególnych przypadkach na wniosek zainteresowanego członka Klubu Zarząd może
zawiesić jego członkostwo, jednak na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Jeśli po upływie
okresu zawieszenie, członek Klubu nie złoży Zarządowi wniosku o przywrócenie
członkostwa, wygasa ono automatycznie.
§ 19
Członkowie Klubu mogą być zatrudniani w stowarzyszeniu przy pracach niezwiązanych
bezpośrednio z obowiązkami, kompetencjami wynikającymi ze Statutu.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KLUBU
§1
1. Władzami Klubu są:
- Walne Zebranie,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna,
- Sąd Koleżeński.
2. Kadencja wszystkich władz trwa 2 lata.
3. W ramach uczestnictwa w spotkania władz Klubu dopuszcza się możliwość wykorzystania
środków z zakresu komunikacji elektronicznej.
4. Zabrania się łączenia funkcji w Komisji Rewizyjnej, Sądzie Koleżeńskim i Zarządzie.
§2
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie. W Walnym Zebraniu uczestniczą wszyscy
członkowie rzeczywiści, honorowi i nomadzi. Członkowie, którzy z przyczyn od siebie
niezależnych nie mogą brać udziału w Walnym Zebraniu mogą przekazać swój głos za
pomocą pisemnego upoważnienia innemu członkowi Klubu.
2. Walne Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
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3. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze odbywa się co 1 rok, jako zebranie
sprawozdawczo-wyborcze co 2 lata, nie później jak trzy miesiące po upływie dwóch pełnych
lat kadencji.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w każdym czasie, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach:
a) na podstawie własnej uchwały,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 liczby członków Klubu.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.
6. O terminie, miejscu i porządku Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd
zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem. Jako ważne uznaje się również
zawiadomienie za pomocą poczty elektronicznej.
§3
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. uchwalenie zmian w Statucie,
2. ustalenie programu i kierunków działalności merytorycznej na czas kadencji,
3. wybór Prezesa i członków Zarządu Klubu,
4. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
5. wybór członków Sądu Koleżeńskiego,
6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej i sprawozdań
finansowych,
7. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
8. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Klubu,
9. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich i wpisowego oraz
trybie ich wpłat,
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11. zatwierdzanie wytycznych preliminarza budżetowego i sprawozdań finansowych,
12. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu przez członków i władze,
13. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu i przeznaczeniu majątku,
14. wyznaczanie pełnomocnika do podpisywania umów między Klubem a członkami
Zarządu.
§4
1. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał:
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a) większość wymagana dla ważności Walnego Zebrania wynosi połowę liczby
członków rzeczywistych Klubu.
b) jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu nie ma wymaganej większości,
zwołuje się Walne Zebranie w drugim terminie po upływie jednej godziny od
pierwszego terminu.
c) Walne Zebranie jest ważne w drugim terminie, jeśli członkowie uprawnieni do
głosowania na Zebraniu zostali prawidłowo powiadomieni o terminie Walnego
Zebrania, co potwierdzi Zarząd.
2. Walne Zebranie podejmuje większością 2/3 głosów obecnych uchwały w sprawie:
a. zmiany Statutu,
b. odwołania przed upływem kadencji członków władz,
c. pozbawienia godności członka honorowego,
3. Pozostałe uchwały Walne Zebranie podejmuje zwykłą większością głosów.
4. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków,
podjętej większością 3/4 głosów obecnych.
§5
1. Zarząd liczyć może od 5 do 7 osób. W skład Zarządu wchodzą:
- Prezes,
- od dwóch do czterech Wiceprezesów,
- Skarbnik i Sekretarz.
2. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w
związku z pełnioną funkcją.
3. Wszelkiego rodzaju umowy (i aneksy) zawierane z członkami Zarządu stowarzyszenia
(np. umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, umowy wolontariackie) podpisywane są przez
upoważnionego członka Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnika.
- Członka Komisji Rewizyjnej powołanego do reprezentowania stowarzyszenia w/w
zakresie wyznacza w uchwale Komisja Rewizyjna.
- Pełnomocnika do reprezentowania stowarzyszenia w/w zakresie wyznacza uchwałą
Walne Zebranie.
4. Walne Zebranie dokonuje wyboru spośród członków Klubu:
- Prezesa
- od czterech do sześciu członków Zarządu
na dwuletnią kadencję.
5. Do Zarządu nie mogą zostać wybrani członkowie, którzy:
byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub prywatnego, krzywoprzysięstwo lub przestępstwo skarbowe oraz osoby
oficjalnie ukarane przez organy statutowe Klubu w przeciągu ostatnich dwóch lat od daty
głosowania.
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6. Do kompetencji Zarządu należy tworzenie warunków rozwoju i prawidłowego
funkcjonowania Klubu, a w szczególności:
a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycznymi i
uchwałami Walnego Zebrania,
c) zwoływanie Walnego Zebrania,
d) powoływanie i rozwiązywanie oraz nadzorowanie działalności Filii,
e) powoływanie i rozwiązywanie sekcji tematycznych (stałych lub czasowych) oraz
nadzorowanie ich działalności,
f) uchwalanie regulaminów działalności klubów lokalnych, sekcji tematycznych oraz
innych regulaminów wewnętrznych,
g) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych
h) zawieszanie i zmienianie uchwał Prezydiów Filii, jeżeli uchwały te kolidują ze
Statutem Klubu lub uchwałami Zarządu,
i) przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji,
j) mianowanie i wykluczanie prospektów, członków rzeczywistych i nomadów,
k) występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami o nadanie lub pozbawienie
członkostwa honorowego,
l) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
ł) ustalenie w porozumieniu z odpowiednimi władzami administracji państwowej wzorów
odznak i legitymacji Klubu,
m) podejmowanie decyzji o zakresie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
§6
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków, w tym prezesa. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
§7
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków Klubu, w tym z przewodniczącego i dwóch
członków.
2. Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność merytoryczną i finansową Klubu na
wszystkich szczeblach.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
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a) przeprowadzenie co najmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności Klubu, ze
szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości,
rzetelności i gospodarności,
b) żądania od Zarządu Klubu i Prezydiów Filii wszelkich dokumentów dotyczących
działalności stowarzyszenia,
c) występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami i zapytaniami do Zarządu
Klubu i Prezydiów Filii,
d) żądanie od członków Zarządu Klubu i Prezydiów Filii pisemnych lub ustnych
wyjaśnień,
e) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań z całokształtu swej działalności,
f) występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskami o udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi Klubu,
g) wyznaczanie członka Komisji Rewizyjnej do podpisywania umów między Klubem a
członkami Zarządu,
h) Komisja Rewizyjna opiniuje bilans stowarzyszenia przed przedstawieniem przez
zarząd jego treści walnemu zgromadzeniu członków.
4. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu
Klubu z głosem doradczym.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub prywatnego, krzywoprzysięstwo lub przestępstwo skarbowe
oraz nie byli oficjalnie ukarani przez organy statutowe Klubu w przeciągu ostatnich
dwóch lat od daty głosowania,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.
6. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
§8
1. Sąd Koleżeński składa się̨ z trzech członków Klubu, którzy wybierają spośród siebie
przewodniczącego.
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2. W skład Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub prywatnego,
krzywoprzysięstwo lub przestępstwo skarbowe oraz osoby oficjalnie ukarane przez organy
statutowe Klubu w przeciągu ostatnich dwóch lat od daty głosowania.
2. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy o naruszenie zasad Statutu Klubu, wniesione przez
Zarząd lub samych członków Klubu. Przedmiotem skargi nie może być działalność Zarządu
w zakresie podlegającym kontroli Komisji Rewizyjnej i ocenie Walnego Zebrania.
3. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia po zapoznaniu się ze sprawą i wysłuchaniu stron oraz
ewentualnych świadków obu stron sporu. Orzeczenia formułowane są na piśmie i
przedstawiane stronom oraz Zarządowi.
4. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia statutowych zasad działalności Klubu, a w
szczególności obowiązków członkowskich, Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące
kary:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) wnioskować do Zarządu o zawieszenie w prawach członka na okres do 1 roku,
d) wnioskować do Zarządu o wykluczenie z Klubu.
5. Kary nagany, zawieszenia i wykluczenia podawane są do wiadomości członków Klubu
przez ogłoszenie podczas spotkania Klubu. W przypadku wykluczenia orzeczenie Sądu
Koleżeńskiego ogłaszane jest wraz z uzasadnieniem.
6. Kara zawieszenia w prawach członka polega na zakazie uczestniczenia we wszelkich
działaniach oraz imprezach zamkniętych Klubu, a także zawiesza czynne i bierne prawo
wyborcze w ramach stowarzyszenia oraz prawach wymienionych w Rozdziale III, par. 12.
Nadal musi on jednak przestrzegać obowiązków członka Klubu.
7. Sąd Koleżeński wybierany jest na Walnym Zebraniu. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa
dwa lata.
8. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą sądzić w sprawach ich dotyczących.
§9
1. Wybory do władz Klubu odbywają się na Walnym Zebraniu na następujących zasadach:
a) liczba kandydatów jest ograniczona,
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b) głosy oddawane są na poszczególnych kandydatów,
c) głosowanie jest jawne. Na wniosek co najmniej połowy obecnych na zebraniu,
Przewodniczący zebrania zarządza głosowanie tajne.
2. W razie zdekompletowania Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego władze
te mają prawo kooptacji pod warunkiem, że liczba członków dokooptowanych nie przekroczy
1/3 liczby członków z wykazu.
3. W przypadku zdekompletowania składu władz przekraczającego 1/3 liczby członków,
Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie dla dokonania wyborów uzupełniających.
ROZDZIAŁ V
SEKCJE KLUBU
§1
Członkowie Klubu, zainteresowani podejmowaniem działań zmierzających do najpełniejszej
realizacji swoich zainteresowań mają prawo działać w Sekcjach Klubu.
§2
Sekcje Klubu, w zakresie realizacji ich celów, korzystają ze swobody w takim zakresie, w
jakim nie uchybia to kompetencjom Organów Klubu.
§3
Na wniosek Szefa Sekcji na podstawie przedstawionego przez niego preliminarza wydatków
Zarząd Klubu może przyznać jej, dla realizacji celów Sekcji Klubu, środki finansowe z
majątku Klubu pochodzące z rezerwy budżetowej. Szef Sekcji odpowiada za wydatkowanie
przyznanych środków i rozlicza się z ich wykorzystania przed Zarządem Klubu.
§4
Na wniosek Szefa Sekcji Zarząd Klubu może powierzyć mu w opiekę mienie Klubu służące
do realizacji celów Sekcji.
§5
Sekcje Klubu tworzy Zarząd na podstawie uchwały, z własnej inicjatywy lub na wniosek
minimum 5 (pięciu) członków Klubu. W uchwale określa cele Sekcji Klubu.
§6
Sekcje Klubu rozwiązuje Zarząd zwykłą większością głosów.
§7
Działalnością sekcji kieruje Szef Sekcji, powoływany i odwoływany przez Zarząd zwykłą
większością głosów.
§8
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Szef Sekcji może zrzec się swojej funkcji. Musi on jednak sprawować funkcję do czasu
powołania przez Zarząd nowego Szefa Sekcji. Zarząd ma obowiązek powołania nowego
Szefa Sekcji w przeciągu trzech miesięcy od daty zrzeczenia się poprzednika.
§9
Szef sekcji odpowiada za działalność sekcji przed Zarządem Klubu. Wspomaga i inicjuje
organizację wydarzeń klubowych w zakresie tematyki sekcji, a także informuje regularnie o
nich Klub. Szef Sekcji sporządza roczne sprawozdanie z działalności sekcji, które jest
umieszczane w merytorycznym sprawozdaniu z działalności Klubu.
§ 10
Każda sekcja działa zgodnie z regulaminem wewnętrznym zatwierdzonym uchwałą przez
Zarząd Klubu. Regulamin sekcyjny nie może być sprzeczny z pozostałymi regulaminami oraz
Statutem.
ROZDZIAŁ VI
KLUBY LOKALNE
1. ZKF Ad Astra może tworzyć Kluby Lokalne zwane dalej Filiami.
2. Filia powstaje na podstawie uchwały Zarządu Klubu.
3. Do powołania Filii wymagana jest liczba co najmniej 5 członków.
4. Władzą Filii jest Prezydium, składające się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
oraz Skarbnika.
5. Do kompetencji Prezydium należą:
a) Ustanawianie kierunków działań Filii zgodnie ze Statutem oraz wytycznymi Zarządu
Klubu,
b) Podejmowanie decyzji na szczeblu lokalnym dotyczących działalności Filii,
c) Przekazywanie projektów uchwał dotyczących Filii do Zarządu Klubu,
d) Przedstawianie do wglądu Komisji Rewizyjnej niezbędnych dokumentów,
e) Prowadzenie działalności sprawozdawczej na rzecz Zarządu,
f) Skarbnik ma obowiązek ewidencjonowania przychodów i rozchodów Filii oraz
przekazywania raportów do Skarbnika Klubu.
6. Kadencja Prezydium trwa 2 lata.
7. Skład Prezydium wybierany jest przez członków Filii i zatwierdzany uchwałą Zarządu.
8. O status Filii mogą ubiegać się grupy nieformalne, o celach zbieżnych z celami Klubu,
chcące działać w strukturach ZKF Ad Astra.
9. Rozwiązanie Filii następuje na podstawie uchwały Zarządu Klubu. Zarząd może podjąć
uchwałę likwidacyjną z inicjatywy własnej lub na wniosek Prezydium Filii.
ROZDZIAŁ VII

14

MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU
§1
Na majątek Klubu składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.
§2
Na fundusze Klubu składają się:
1. Wpisowe,
2. Składki członkowskie
3. Dotacje i darowizny
4. Lokaty bankowe.
§3
1. Gospodarka majątkiem i funduszem Klubu prowadzona jest na podstawie budżetu
obejmującego dochody i wydatki.
2. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.
a) Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Rewizyjnej
bilansu Stowarzyszenia oraz sprawozdania merytorycznego najpóźniej 7 dni przed
pierwszym wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Osobą sprawującą pieczę nad majątkiem Klubu jest Skarbnik.
4. Gospodarując majątkiem Klubu zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku 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 z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
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§4
Dla ważności pism, zobowiązań, umów i obowiązków majątkowych Klubu wymagany jest
podpis Prezesa albo podpisy dwóch członków Zarządu.
§5
Wszelkie postanowienia władz Klubu zmierzające do uszczuplenia majątku wymagają zgody
władzy rejestracyjnej.
ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1
1. Klub rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu. Majątek Klubu nie może być przekazany na
rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich.
3. Po przegłosowaniu uchwały o rozwiązaniu się Klubu Walne Zebranie powołuje Komisję
Likwidacyjną
4. Uchwała Walnego Zebrania o przeznaczeniu majątku Klubu podlega zatwierdzeniu przez
władze rejestracyjne.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach.
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