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Statut Klubu 
krótkofalowców i CB-Radio 

SP9KUP „Delta” w Andrychowie 

 

I. Postanowienia ogólne 

Klub SP9KUP jest organizacją społeczną, działającą na terenie miasta i gminy Andrychów. 
W dalszej części nazwa „SP9KUP Delta” została zastąpiona słowem Klub. 

§1 

Klub zostaje zawiązany na czas nieograniczony. 
Klub może należeć do innych krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych celach. 
Działalność Klubu oparta jest na pracy społecznej członków.  
 

§2 

Klub działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
Siedzibą Klubu jest miasto Andrychów. 
Klub używa prostokątnej pieczęci zawierającej, co najmniej nazwę i siedzibę, a także używa 
logo wyróżniające go spośród innych organizacji. 
Klub może prowadzić działalność gospodarczą. 

§3 

1. Klub zrzesza na zasadzie dobrowolności osoby fizyczne, związane z działalnością gospo-
darczą, akademicką, społeczną i publiczną, zainteresowane działalnością krótkofalarską 
oraz CB–radiem, bez względy na: 
− wykształcenie, 
− pochodzenie społeczne, 
− przekonania religijne, 
− poglądy społeczne i polityczne. 

2. Zabrania się w Klubie jakiejkolwiek propagandy i agitacji związanej z:  
przekonaniami religijnymi, poglądami społecznymi i politycznymi, oraz innymi mogą-
cymi mieć wpływ na dobrą opinię o Klubie. 

3. Klub może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagro-
dami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla realizacji celów 
obranych przez Klub lub dla samego Klubu. Odznaki i medale przyznaje Walne Zebranie 
Klubu na wniosek Zarządu. 

4. Zasady funkcjonowania Klubu oparte są na:  
• tradycyjnych wartościach wywodzących się z polskiej oraz andrychowskiej tradycji i 

kultury,  
• akceptacji indywidualnej wolności i godności każdego człowieka, 
• poczuciu obowiązku, 
• aktywnego udziału w tworzeniu dobra wspólnego, 
• poszanowania własności prywatnej. 
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II. Cele i metody działania Klubu 

§4 

Celem Klubu jest realizacja zadań w zakresie: 
− praca krótkofalarska na pasmach KF, UKF, CB-radio, 
− propagowanie porządku i kultury na wszystkich pasmach, 
− czynny udział w zawodach organizowanych przez LOK, ZHP, PZK i inne organizacje 

czy instytucje, 
− prowadzenie działalności szkoleniowej dla osób pragnących zdobyć licencję krótkofalar-

ską, 
− współpraca Klubu ze służbami profesjonalnymi takimi jak:  

Policja, Pogotowie Ratunkowe, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, Obrona Cy-
wilna w zakresie utrzymania łączności w pełnej gotowości, 

− w nagłych wypadkach Klub będzie służył wszystkimi swoimi dostępnymi środkami       
w celu niesienia pomocy w czasie kryzysu (tworzenie sieci łączności itp.), 

− działalność propagacyjna, celem pozyskiwania nowych członków, 
− wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 
− wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
− kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

 

§5 

Klub realizuje swe cele poprzez: 
− rozwijanie kontaktów towarzyskich i więzi między członkami Klubu, 
− regularne spotkania członków oraz wymianę doświadczeń i opinii, 
− działania na rzecz rozwoju miasta Andrychowa i regionu, 
− doskonalenie umiejętności krótkofalarskich członków Klubu oraz pogłębianie współpra-

cy i zrozumienia między nimi, 
− podejmowanie działań charytatywnych i społecznych, w tym w sprawie edukacji mło-

dzieży, 
− organizowanie spotkań z przedstawicielami podmiotów gospodarczych, innych stowa-

rzyszeń i klubów, osobami o ugruntowanej pozycji społecznej, zawodowej itp., 
− organizację, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć charytatywnych, 
− wypracowanie i publiczną prezentację opinii w sprawach istotnych dla członków Klubu. 

 

§6 

Dla osiągnięcia swoich celów Klub może współpracować i wspierać działalność innych osób 
prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Klubu. 
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III. Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki 

§7 

Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne związane z działalnością akademicką, 
społeczną oraz publiczną, pragnące realizować cele Klubu. Osoba prawna może być jedynie 
członkiem wspierającym Klubu. 

Klub posiada członków: 
− zwyczajnych, 
− wspierających, 
− honorowych. 

§8 

Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne, którym bliskie są zasady                 
i cele funkcjonowania Klubu i pragną brać aktywny udział w działalności Klubu. 

Członkostwo zwyczajne Klubu nabywa się z chwilą ogłoszenia przez Prezesa Zarządu lub 
Wiceprezesa, przyjęcia kandydata w poczet członków zwyczajnych.  

 

§9 

Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne, które deklarują pomoc 
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji Celów Klubu oraz którym bliskie są zasady                 
i cele funkcjonowania Klubu, ale ze szczególnych względów nie mogą brać aktywnego udziału 
w działalności Klubu. Są zwolnieni z opłat członkowskich. 

Status członka wspierającego nabywa się z chwilą ogłoszenia przez Prezesa Zarządu lub 
Wiceprezesa, przyjęcia kandydata w poczet członków wspierających. 

§10 

Członka wspierającego wiążą zasady i cele Klubu. 
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, prze-
strzegania statutu oraz uchwał władz Klubu. 

§11 

Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład         
w działalność i rozwój Klubu. 
Członkowie honorowi są przyjmowania na mocy Walnego Zebrania na wniosek członków Klu-
bu. Są zwolnieni ze wszystkich opłat członkowskich, nie muszą: uczestniczyć w życiu Klubo-
wym, brać udziału w spotkaniach i Walnych Zebraniach, lecz wiążą ich cele i zasady Klubu. 
Członkostwo honorowe może zostać cofnięte przez sam Zarząd na wniosek członków Klubu.  

§12 

Członek Klubu (zwyczajny, wspierający) może być z niego wykluczony (utrata członko-
stwa), jeżeli w sposób istotny naruszył przyjęte w Klubie zasady lub podjął działania sprzeczne 
z celami statutowymi bądź, gdy jego członkowstwo godzi w dobre imię Klubu. 

Wniosek o wykluczenie może zgłosić Mąż Zaufania lub co najmniej trzech członków zwy-
czajnych. Wniosek wymaga uzasadnienia. 

Członkowi Klubu, którego wniosek dotyczy, przysługuje prawo do obrony swego dobrego 
imienia i przedstawienia własnego stanowiska w tej sprawie. 

Uchwałę w sprawie wykluczenia podejmuje Zarząd Klubu. 
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§13 

Utrata członkostwa następuje również na skutek: 
− pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu, 
− utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 
− śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne, 

§14 

Członek zwyczajny Klubu jest zobowiązany do: 
• przestrzegania statutu Klubu i zasad jego funkcjonowania, 
• aktywnego udziału w pracach Klubu, 
• dbałości o dobre imię Klubu, 
• terminowego opłacania składek członkowskich (młodzież szkolna uiszcza 50% stawki). 

Nieopłacenie składki może spowodować zawieszenie członkostwa.  

§15 

Członek zwyczajny Klubu ma prawo: 
uczestniczyć we wszystkich formach działalności statutowej Klubu: w spotkaniach, imprezach, 
innych przedsięwzięciach organizowanych przez Klub, a w szczególności: 

• uczestniczyć w wymianie informacji i opinii między członkami, 
• uczestniczyć w Walnym Zebraniu, 
• wybierać i być wybieranym do władz Klubu, 
• kierować pytania, postulaty i wnioski do władz Klubu i żądać na nie odpowiedzi, 
• zgłaszać wnioski, postulaty i propozycje dotyczące działalności Klubu, 
• inicjować działalność Klubu zmierzającą do jego statutowych celów, 
• inspirować nowe formy realizacji celów statutowych Klubu, 
• pełnić tylko jedną funkcję z wyboru w organach Klubu, 
• posługiwać się logo Klubu oraz tytułem członka zwyczajnego Klubu, 
• uzyskiwać pomoc Klubu i jego członków w swych działaniach związanych z celami 

Klubu. 

§16 

Członkowie wspierający oraz honorowi nie posiadają czynnego prawa wyborczego, mogą 
jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu, poza tym posiadają 
takie prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni chyba, że statut stanowi inaczej. 

IV. Władze Klubu 

W dalszej części nazwa „Prezes Zarządu” została zamieniona na „Prezes Klubu”. 

§17 

Władzami Klubu są: 
− Walne Zebranie, 
− Zarząd, 
− Komisja Rewizyjna, 
− Klub powołuje Męża Zaufania, którego zadaniem jest rozpatrywanie spornych spraw  

w Klubie i przedstawianie wniosków Zarządowi.  
Mąż Zaufania powoływany jest przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów,  
w obecności, co najmniej połowy członków Klubu. 
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§18 

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. 
Walne Zebranie tworzą wszyscy członkowie zwyczajni Klubu z głosem stanowiącym. W trakcie 
Walnego Zebrania wymagana jest frekwencja minimum 50% członków zwyczajnych. Wnioski 
poddawane pod głosowanie przyjmowane są zwykłą większością głosów. 
W Walnym Zebraniu mogą brać udział członkowie honorowi i wspierający z głosem dorad-
czym. 
 
Walne Zebrania mogą mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny: Zwyczajne Walne Zebranie 
odbywa się, co najmniej raz w roku; Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się w miarę po-
trzeb, zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym statucie. 

§19 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
− określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu, 
− rozpatrywanie oraz zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej, 
− rozpatrywanie oraz zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Klubu, 
− udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
− uchwalania zmian statutu, 
− uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Klubu  

i funkcjonowania kasy Klubu, 
− podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 
− rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Klubu i jego władze, 
− wybór i odwołanie – spośród członków zwyczajnych – wszystkich władz Klubu, 
− wybór i odwołanie – spośród członków zwyczajnych – Męża Zaufania, 
− uchwalanie planów działalności, 
− podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku, 
− podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich spra-

wach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu. 

§20 

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Prezes Klubu do końca marca każdego roku lub               
w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Klubu. 

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Prezes Klubu na podstawie uchwały Zarządu lub na 
żądanie (w formie pisemnego wniosku) Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków zwyczaj-
nych Klubu, w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. 

W sytuacji braku zwołania Walnego Zebrania w przypadkach, o których mowa w § 20 Wal-
ne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna. Wniosek o zwołanie Walnego Zebrania musi zawierać 
proponowany porządek obrad, który nie może być zmieniony bez zgody wnioskodawcy. 

O czasie, miejscu i porządku obrad członek zwyczajny powinien być powiadomiony pi-
semnie lub w drogą elektroniczną (na wskazany przez niego adres e-mail) z 14-to dniowym wy-
przedzeniem. 

Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos, pod warunkiem uregulowania 
składek członkowskich w dacie odbycia Zebrania. Uchwały Walnego Zebrania, z wyjątkiem 
spraw inaczej regulowanych przez niniejszy Statut, zapadają zwykłą większością głosów przy 
udziale co najmniej połowy członków zwyczajnych Klubu. 

W przypadku braku wymaganej liczby członków zwyczajnych, następne Walne Zebranie 
odbywa się w ciągu 30-tu minut po pierwszym, przy czym jest ono ważne niezależnie od liczby 
obecnych na nim członków. Uchwały zapadają wówczas zwykłą większością głosów. 
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§21 

Pierwszy Zarząd Klubu liczy trzy osoby, a kolejne Zarządy liczą cztery osoby,                          
z uwzględnieniem dalszych zapisów Statutu. 

Pierwszy Zarząd liczy trzy osoby (w tym Prezesa Klubu, Wiceprezesa, Sekretarza pełniące-
go również funkcję Skarbnika). 

Kolejne Zarządy Klubu liczą cztery osoby (w tym Prezesa Klubu, Wiceprezesa, Sekretarza 
pełniącego również obowiązki Skarbnika oraz Członka Zarządu, na którego powołany zostaje 
na okres jednej kadencji ustępujący Prezes Klubu). Zarząd może odwołać członka Zarządu i 
powołać nowego członka. 

Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż trzy lata (chyba, że przynajmniej 2/3 członków zwy-
czajnych zgłosi przed upływem kadencji Wotum Nieufności względem Zarządu. Następuje 
wówczas głosowanie nad odwołaniem obecnego Zarządu na Walnym Zebraniu Członków Klu-
bu). Prezes Klubu nie może sprawować funkcji dłużej niż trzy kadencje pod rząd. 

W czasie trwania drugiego i trzeciego roku kadencji Zarządu, Walne Zebranie pomija z §19 
punkt o „odwołaniu i wyborze władz Klubu oraz Męża Zaufania”. 

Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest poparcie uchwały, przez co najmniej dwóch jej 
członków w tym Prezesa. 

§22 

Do kompetencji Zarządu należą: 
− realizacja celów Klubu, 
− wykonywanie uchwał Walnego Zebrania członków, 
− sporządzanie planów pracy, 
− sprawowanie pieczy nad majątkiem Klubu. 

Do reprezentacji Klubu, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes 
Klubu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.  

§23 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. 
Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. 
Kadencja Komisji trwa rok. 

Komisja Rewizyjna bada pod względem formalnym i merytorycznym przedłożony przez Za-
rząd coroczny bilans, a także sprawozdanie Zarządu i przedkłada Walnemu Zebraniu członków 
wniosek o zatwierdzenie bilansu oraz o udzielenie Zarządowi absolutorium. 

Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagane jest poparcie uchwały, przez co naj-
mniej dwóch jej członków. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi  
w stopniu pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba, która była skazana prawomocnym 
wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani na kolejną kadencję. 

§24 

Mandat członka Zarządu, członka Komisji Rewizyjnej Klubu wygasa przed upływem ka-
dencji w przypadku: utraty statusu członka zwyczajnego Klubu, odwołania lub rezygnacji                                                               
z mandatu. 

W przypadku wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji Walne Zebranie uzupełnia 
skład organu na najbliższym posiedzeniu. 
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V. Majątek Klubu 

§25 

Majątek Klubu stanowią środki finansowe i przedmioty majątkowe nabyte podczas działal-
ności Klubu. Majątek i dochody w całości służą realizacji celów statutowych. 

§26 

Majątek Klubu powstaje: 
− ze składek członkowskich, 
− darowizn, spadków, dotacji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych 

przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne, 
− wpływów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Klub na podstawie 

odpowiednich zezwoleń, 
− decyzje w sprawie nabywania, zbywania, i obciążenia majątku Klubu podejmuje Zarząd 

w oparciu o uchwały Walnego Zebrania. 
Majątkiem Klubu nie są: 

− przedmioty i urządzenia wypożyczone do realizacji celów statutowych, 
− pomieszczenia wynajmowane, dzierżawione. 

§27 

Zabronione jest: 
− udzielanie pożyczek oraz zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do 

osób fizycznych, 
− przekazywanie majątku Klubu na rzecz swoich członków oraz ich bliskich na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich, 
− wykorzystywanie majątku Klubu na rzecz swoich członków oraz ich bliskich, na zasa-

dach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
− zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie Klubu oraz ich osoby bliskie. 

§28 

Klub prowadzi działalność finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

VI. Postanowienia końcowe 

§29 

Rozwiązania Klubu może dokonać Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności 
co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Klubu na wniosek minimum połowy członków zwy-
czajnych Klubu. 

Zmiana Statutu dla swej ważności wymaga uchwały 2/3 członków zwyczajnych przy obec-
ności, co najmniej 2/3 członków Klubu. 

W przypadku nie wstawienia się w pierwszym terminie na Walne Zebranie wymienionej  
w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Liczby członków Klubu, Walne Zebranie wyznaczone                      
w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do gło-
sowania, a uchwała podjęta zostaje zwykłą większością głosów. 

Walne Zebranie zwykłą większością głosów wybiera Likwidatora Klubu oraz określa cel, na 
który ma być przekazany majątek likwidowanego Klubu. 
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Statut został uchwalony na Walnym Zebraniu 

członków Klubu Łączności „Delta” SP9KUP w Andrychowie 

w dniu:   ................................... 

Członkowie                  
Klubu 

Imię i nazwisko Data Podpis 

Prezes Klubu    

Wiceprezes Klubu    

Sekretarz    

Mąż Zaufania    

Członek Zwyczajny    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Opracował: Zarząd Klubu 


