Statut Krakowskiego Klubu Modelarzy Kolejowych
Rozdział I.
Postanowienia ogólne.
§1
Nazwa stowarzyszenia – zwanego dalej Klubem – brzmi Krakowski Klub Modelarzy
Kolejowych.
§2
1. Zasięg działania Klubu obejmuje teren Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz Klubu jest miasto Kraków.
§3
Klub ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
§4
Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji społecznych, których cele i
zadania są pokrewne z zadaniami Klubu.
§5
Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
Rozdział II.
Cele i środki działania.
§6
Celem Klubu jest:
1. Popularyzowanie modelarstwa kolejowego oraz propagowanie idei zbierania modeli
kolejowych i materiałów związanych z tematyką kolejnictwa i komunikacji.
2. Podejmowanie działań mających na celu ochronę pamiątek historycznych i innych
materiałów związanych z kolejnictwem.
§7
Cele powyższe Klub realizuje przez:
1. Organizowanie odczytów, prelekcji, spotkań.
2. Nawiązywanie współpracy z muzeami i organizacjami związanymi z komunikacją oraz
innymi stowarzyszeniami kulturalnymi.
3. Organizowanie giełd modeli kolejowych.
4. Organizowanie wystaw modeli kolejowych i pokazów makiet kolejowych.
5. Organizowanie wystaw zbiorów członków Klubu.
6. Popularyzowanie sylwetek społecznych i zawodowych członków Klubu oraz ludzi
związanych z kolejnictwem.
7. Podnoszenie wiedzy wśród członków Klubu w zakresie ich zainteresowań.
8. Podejmowanie działań zmierzających do rozwijania modelarstwa i zamiłowań do
kolejnictwa i komunikacji.
9. Nawiązywanie współpracy z placówkami oświatowo-wychowawczymi.
10. Organizowanie fachowych porad konsultacyjnych.
11. Organizowanie kształcących i poznawczych wycieczek.

12. Prowadzenie działalności wydawniczej.
13. Prowadzenie działalności handlowej.
Rozdział III.
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§8
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Członków Zwyczajnych,
2. Członków Honorowych,
3. Członków Wspierających.
§9
Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać każdy pełnoletni obywatel polski, który jest
modelarzem w zakresie kolejnictwa lub jest kolekcjonerem modeli kolejowych względnie
sympatykiem modelarstwa kolejowego i kolejnictwa. Członkiem Zwyczajnym Klubu może też
zostać osoba, która ukończyła 16 lat, za zgodą rodziców lub opiekunów, bez prawa bycia
wybieranym do Władz Klubu.
§10
1. Przyjmowanie i skreślanie z listy Członków Zwyczajnych następuje uchwałą Zarządu Klubu
podjętą na podstawie pisemnej deklaracji kandydata o przystąpieniu do Klubu.
2. Kandydat na członka Zwyczajnego obowiązany jest:
a. uzyskać rekomendację co najmniej dwóch Zwyczajnych Członków Klubu lub
b. odbyć staż kandydacki.
3. Staż kandydacki trwa przez okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy, a
o jego długości decyduje Zarząd Klubu.
§11
1. Członkiem Honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona w
realizacji zadań Klubu.
2. Godność Członka Honorowego Klubu nadaje na wniosek Zarządu Klubu, Walne Zebranie
Członków.
§12
Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności
Klubu zadeklaruje stałą składkę i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Klubu.
§13
Członkowie Zwyczajni i Honorowi mają prawo:
1. Czynnego udziału w Walnych Zebraniach Członków z głosem decydującym.
2. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu z zastrzeżeniem postanowień §9.
3. Uczestniczyć bezpłatnie we wszystkich imprezach organizowanych przez Klub, jeżeli
szczegółowe regulaminy imprez nie stanowią inaczej.
4. Korzystać z organizowanego przez Klub poradnictwa.
5. Korzystać z udogodnień i urządzeń Klubu.
6. Brać udział w spotkaniach Członków Klubu.
7. Nosić odznakę Klubu.
8. Nabywać wydawnictwa Klubu na warunkach ustalonych przez Zarząd Klubu.

§14
Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa określone w §13 z wyjątkiem pkt. 2.
§15
1. Kandydatom na Członków Zwyczajnych Klubu przysługują uprawnienia wymienione w §13
pkt. 3-6 i 8.
2. Kandydaci do Klubu mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem
doradczym.
§16
Do obowiązków Członków Klubu należy:
1. Stosowanie się do postanowień Statutu,
2. Czynne uczestniczenie w realizacji programu i planów pracy Klubu,
3. Branie udziału w zebraniach i posiedzeniach Klubu,
4. Wykonywanie zarządzeń władz Klubu i uchwał Walnego Zebrania Członków,
5. Propagowanie celów statutowych Klubu,
6. Regularne opłacanie składek członkowskich z wyjątkiem Członków Honorowych.
§17
Członkowie wspierający są obowiązani:
1. Propagować cele statutowe Klubu,
2. Regularnie opłacać składki członkowskie,
3. Wywiązywać się z innych zadeklarowanych świadczeń.
§18
Członkostwo wygasa przez:
1. Dobrowolne wystąpienie z Klubu zgłoszone na piśmie,
2. Skreślenie z listy członków z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez okres
12 miesięcy,
3. Wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
4. Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za czyn popełniony z niskich
pobudek,
5. Śmierć członka lub utratę osobowości prawnej.
Rozdział IV.
Władze Klubu.
§19
1. Władzami Klubu są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd Klubu,
c. Komisja Rewizyjna,
d. Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz trwa 3 lata.
§20
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§21
1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na rok.
2. O terminie Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd
Klubu zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia Zebrania.
§22
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest:
1. na podstawie uchwały Zarządu Klubu,
2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3. na pisemny wniosek co najmniej 2/3 ogólnej listy członków Klubu.
§23
W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:
1. z głosem decydującym Członkowie Zwyczajni i Honorowi,
2. z głosem doradczym kandydaci na członków Klubu oraz osoby zaproszone.
§24
Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a po upływie 30 minut
w drugim terminie przy obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania o ile dalsze
postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
§25
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalenie programu działalności Klubu.
2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego.
3. Udzielenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium (ustępującemu) Zarządowi
Klubu.
4. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Klubu, Komisję
Rewizyjną, Sąd Koleżeński i Członków Klubu.
5. Wybór Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
6. Uchwalenie zmian Statutu.
7. Zatwierdzanie regulaminów działalności władz Klubu.
8. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu.
10. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków.
§26
1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika
wybranych na pierwszym posiedzeniu Zarządu Klubu.
2. Zarząd Klubu może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków
ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu Klubu.
§27
1. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż jeden raz
w miesiącu.
2. Uchwały Zarządu Klubu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby
członków Zarządu Klubu.

§28
Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:
1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
2. Ustalanie planów działalności i budżetu Klubu oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich
wykonania.
3. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Klubu.
4. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków
5. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Klubu.
6. Powoływanie i rozwiązywanie sekcji zainteresowań i komisji problemowych oraz
uchwalanie ich regulaminów działania.
7. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach Klubu nie należących do właściwości innych władz.
§29
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
§30
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Klubu.
2. Kontrola opłacania składek członkowskich.
3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i
wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi Klubu.
4. Przedstawianie Zarządowi Klubu wniosków w sprawie działalności Klubu.
5. Uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.
§31
1. Kontrola całokształtu działalności Klubu odbywa się co najmniej raz w roku.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej.
§32
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Postanowienia zawarte w §26 pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
§33
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw
członków Klubu dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności Klubu.
§34
1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
a. upomnienie,
b. zawieszenia w prawach Członka Klubu na okres od 3 do 12 miesięcy,
c. wykluczenie z Klubu.
2. Od orzeczeń sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego
Zebrania Członków.
3. Orzeczenia wydane przez Walne Zebranie Członków są ostateczne.

4. Organizacje i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne
Zebranie Członków.
Rozdział V.
Majątek Klubu.
§35
1. Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
a. wpływy ze składek członkowskich,
b. wpływy z działalności statutowej,
c. dotacje,
d. zapisy i darowizny
§36
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Klubu ustala Zarząd Klubu.
§37
1. Oświadczenie w sprawach majątkowych Klubu składają dwie osoby: Prezes lub Wiceprezes
i Skarbnik.
2. Do ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: Prezesa lub Wiceprezesa i
Sekretarza.
Rozdział VI.
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu.
§39
1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków
podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób
uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Klubu Walne
Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Klubu i powoła Komisję
Likwidacyjną.

