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Statut stowarzyszenia o nazwie: „Klub Paragraf 34” Stowarzyszenie 
Bezpieczeństwa Technicznego 

z siedzibą w Katowicach 
 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. „Klub Paragraf 34" Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Technicznego, zwane w dalszej części 
Statutu "Klubem", jest stowarzyszeniem utworzonym i działającym na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2001 roku, Nr 79, poz. 855, z późn. zm.). 

2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów Unii 
Europejskiej. 

3. Siedziba Klubu mieści się w Katowicach. 

 
 

Rozdział II 
Cel Klubu i sposoby jego realizacji 

 
§ 2 

 
Celem działania Klubu jest krzewienie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i procesów przemysłowych. 

 
§ 3 

 
Klub realizuje swój cel poprzez: 
a)  Tworzenie licznych płaszczyzn wymiany informacji na temat bezpieczeństwa maszyn, 
urządzeń i procesów przemysłowych pomiędzy członkami Klubu, 
b)  Aktywne propagowanie idei bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i procesów przemysłowych 
włącznie ze współpracą z ośrodkami edukacyjnymi, 
c)  Budowanie kultury współpracy pomiędzy różnymi środowiskami na płaszczyźnie 
bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i procesów przemysłowych, 
d)  Podnoszenie świadomości we wszystkich grupach zawodowych, które są odpowiedzialne 
za stan bezpieczeństwa lub mogą mieć na niego wpływ w zakresie wagi problemów 
związanych z uzyskiwaniem przez maszyny, urządzenia i procesy przemysłowe właściwego 
poziomu bezpieczeństwa. 
 

Rozdział III 
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki 

 
 

§ 4 
 

Członkowie Klubu dzielą się na: 
 a) Członków zwyczajnych, 
 b) Członków honorowych,  
c) Członków wspierających. 
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§ 5 
 

Członkiem zwyczajnym oraz honorowym Klubu może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej 
albo cudzoziemiec, w tym nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

 
§ 6 

 
Członkiem wspierającym Klubu może być osoba fizyczna lub osoba prawna krajowa albo 
zagraniczna, zainteresowana działalnością Klubu, która wspiera jego działalność w zakresie 
realizacji celu statutowego w formie materialnej bądź niematerialnej. 
 

§ 7 
 

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie 
pisemnej lub elektronicznej deklaracji. 

2. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków, 
wnoszone za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od doręczenia uchwały. 

 
§ 8 

 
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

 a) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Klubu, 
 b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem organów Klubu, 
 c) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy 
  członków, 
 d) brania czynnego udziału w działalności statutowej Klubu, 

e) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

2. Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi posiadają prawa określone w ust. 1 lit. 
b). 

 
 

§ 9 
 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 członkowie Klubu zobowiązani są do: 
 a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał organów Klubu, 
 b) podania Zarządowi Klubu aktualnego adresu korespondencyjnego – pocztowego 
i poczty elektronicznej, 
 c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń pieniężnych, 
 d) aktywnego uczestniczenia w statutowej działalności Klubu, 
 e) dbania o rozwój Klubu i jego dobre imię, 
 f) dbania o majątek Klubu. 

2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.   

3. Członkostwo honorowe zostaje nadane przez Walne Zebranie Członków za wybitne 
osiągnięcia dla Stowarzyszenia 

4. Członkostwo honorowe jest bezterminowe. 

 
§ 10 
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Zawiadomienia członka Klubu można dokonywać za pomocą poczty elektronicznej na adres 
wskazany przez członka Klubu lub w innej formie pozwalającej członkowi na zapoznanie się 
z jego treścią.  
 
 

 
§ 11 

 
1.  Utrata członkostwa w Klubie następuje wskutek: 
a)  dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,  
b)  śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego zdolności do czynności 
prawnych albo pozbawienia go praw publicznych, 
c)   utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 
d)   wykluczenia członka na skutek uchwały Zarządu z powodu nieusprawiedliwionego 
niewypełniania obowiązków członkowskich, w tym w szczególności z powodu zalegania 
z zapłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż trzy miesiące. 
 
2.  W związku ze stwierdzoną utratą członkostwa na podstawie ust. 1 lit. a-c, Zarząd Klubu 
dokonuje skreślenia członka z listy członków. Skreślenie z listy członków w razie podjęcia 
uchwały o wykluczeniu członka następuje po wyczerpaniu przewidzianego w niniejszym 
Statucie trybu odwoławczego. 

 
§ 12 

 
1. O wykluczeniu członka orzeka Zarząd Klubu w formie uchwały zawierającej uzasadnienie 

decyzji podjętej w przedmiocie wykluczenia oraz pouczenie o przysługującemu członkowi 
prawie do złożenia odwołania. 

2. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków, 
wnoszone za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od doręczenia uchwały.  

 
Rozdział IV 

Władze Klubu 

 
§ 13 

 
1. Władzami Klubu są: 
a) Walne Zebranie Członków, 
b) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna. 
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w 
głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.  
 

 
§ 14 

 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne albo 

nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na rok i powinno 
odbyć się do końca czerwca każdego roku działalności. Zarząd zawiadamia o terminie 
Walnego Zebrania Członków za pomocą poczty lub środkami komunikacji elektronicznej na 
30 dni przed planowanym Walnym Zebraniem Członków. 
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3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd: 
a) z własnej inicjatywy, 
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
c) na wniosek 1/3 ogółu członków. 

4. Zarząd zawiadamia o terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków za pomocą 
poczty lub środkami komunikacji elektronicznej. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od 
zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad 
sprawami, dla których zostało zwołane. 

6. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, 
a z głosem doradczym członkowie wspierający. 

 
§ 15 

 
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy: 
a)  określenie kierunków działalności statutowej i ewentualnej działalności gospodarczej 
Klubu, 
b)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
c)  udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu, 
d)  wybór i odwoływanie wszystkich władz Klubu, 
e)  podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Klubu, 
f)  rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach wykluczenia lub skreślenia 
członka, 
g)  uchwalanie obowiązujących w Klubie procedur i regulaminów, 
 
h)  rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania 
Członków Klubu, 
i) nadawanie członkostwa honorowego, 
ii) uchwalanie budżetu, 
iii) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Klubu, 
iv) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich 

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu. 
 

§ 16 
 

1. Zarząd Klubu składa się z 4 do 5 członków. 

2. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Klubu zgodnie z uchwałami Walnego 
Zebrania Członków oraz reprezentuje Klub na zewnątrz. 

3. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów na 
kadencję 2 lat, przy czym mandaty członków Zarządu wygasają wraz z odbyciem 
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w roku kalendarzowym następującym po roku, 
w którym upływa kadencja Zarządu. Prawo do zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu 
członkowi zwyczajnemu oraz honorowemu. Zarząd jest wybierany w głosowaniu tajnym. 

4. Zarząd Klubu wybiera ze swego grona przewodniczącego noszącego miano Prezesa oraz 
przydziela funkcje pozostałym członkom Zarządu. 

5. W skład zarządu wchodzą co najmniej: 
a) Prezes, 
b) Wiceprezes, 
c) Sekretarz, 
d) Skarbnik. 
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6. W razie gdy ilość członków Zarządu ulegnie zmniejszeniu poniżej liczby przewidzianej w § 
16 ust. 1 Statutu, pozostali członkowie Zarządu lub Komisja Rewizyjna zwołuje niezwłocznie 
Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia jego składu. Walne Zebranie Członków 
odbywa się w ciągu 4 tygodni od jego zwołania. 

 
§ 17 

 
Poza upływem kadencji zgodnie z §16 ust. 2 mandat członka Zarządu wygasa z chwilą: 
a)  rezygnacji, 
b)  śmierci albo utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, 
c)  podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków o odwołaniu go z pełnionej funkcji. 
Decyzja jest ostateczna. 

 
§ 18 

 
Do zadań Zarządu należy: 
a) kierowanie bieżącą działalnością Klubu, 
b) realizacja celów Klubu, 
c) reprezentowanie Klubu wobec osób trzecich, w tym zaciąganie zobowiązań 
  majątkowych, 
d) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
e) sporządzanie planów pracy i budżetu, 
f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Klubu, 
g) reprezentowanie Klubu na zewnątrz, 
h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
i) przyjmowanie i skreślanie członków, 
j)  rozstrzyganie sporów wewnętrznych, 
k)  zarządzanie majątkiem Klubu, 
l) inne sprawy przekazane przez Walne Zebranie Członków, Statut lub ustawę. 
 

§ 19 
 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej i składa się z 3 do 4 członków. 
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Klubu, ani być 
jego pracownikami. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybierany przez 
członków Komisji Rewizyjnej. 

2. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością 
głosów na kadencję 2 lat, przy czym mandaty członków Komisji Rewizyjnej wygasają wraz 
z odbyciem zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w roku kalendarzowym 
następującym po roku, w którym upływa kadencja Komisji Rewizyjnej. Prawo do zgłaszania 
kandydatów przysługuje każdemu członkowi zwyczajnemu oraz honorowemu. Komisja 
Rewizyjna jest wybierana w głosowaniu tajnym. 

3. W razie gdy liczba członków Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu poniżej liczby 
przewidzianej w § 19 ust. 1 Statutu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu 
uzupełnienia jej składu. Walne Zebranie Członków odbywa się w ciągu 4 tygodni od jego 
zwołania. 

 
§ 20 

 
Poza upływem kadencji zgodnie z §19 ust. 2 mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa 
z chwilą: 
a)  rezygnacji, 
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b)  śmierci albo utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, 
c)   podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków o odwołaniu go z pełnionej funkcji. 
Decyzja jest ostateczna. 

 
§ 21 

 
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 
a)  kontrola działalności Zarządu, 
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków, 
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania 
Zarządu, 
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Klubu, 
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 
f)  inne sprawy przekazane przez Walne Zebranie Członków, Statut lub ustawę. 
 
 
             Rozdział V 

Reprezentacja Klubu oraz warunki ważności uchwał 
 

§ 22 
 

1. Klub jest reprezentowany przez dwóch łącznie działających członków Zarządu. 
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w 

szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków 
Zarządu. 

 
§ 23 

 
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym oprócz 
spraw personalnych. 

2. Na wniosek Członka Klubu można wprowadzić głosowanie tajne. 

 
 

§ 24 
 

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków w głosowaniu jawnym oprócz spraw personalnych. W razie równowagi głosów 
rozstrzyga głos Prezesa. 

2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w jeden ze wskazanych niżej sposobów: 
a) na posiedzeniach Zarządu, na które zaproszeni zostali wszyscy jego członkowie, 
b) pisemnie, 
c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 
§ 25 

 
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków w głosowaniu jawnym oprócz spraw personalnych. W razie 
równowagi głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane w jeden ze wskazanych niżej 
sposobów: 
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a) na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, na które zaproszeni zostali wszyscy jej 
członkowie, 
b) pisemnie, 
c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 
 

Rozdział VI 
Finansowanie, składki członkowskie 

 
§ 26 

 
1. Źródłami finansowania Klubu są: 

a) składki członkowskie, 
b) darowizny, spadki i zapisy,  
c) dochody z majątku Klubu, 
d) ofiarność publiczna pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia  
15.03.1933 r. o zbiórkach publicznych. 

2. Wysokość składek członkowskich oraz tryb ich uiszczania ustalane są przez Walne 
Zebranie Członków. 

 
 
              Rozdział VII 

Zmiana Statutu 
 

§ 27 
 

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 
 

Rozdział VIII 
Rozwiązanie Klubu 

 
§ 28 

 

1. Rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej kwalifikowaną 
większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 
głosowania. 

2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony 
majątek Klubu i wyznacza likwidatora. 

 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
o Stowarzyszeniach. 

 


