Uchwały Zarządu Klubu Wysokogórskiego Kraków podjęte w 2011 roku
Uchwały podjęte 12.01.2011 r.
Uchwała nr 1/I/2011 w sprawie opłaty wpisowej.
„Opłata wpisowa w roku 2011 wynosi 50 zł”
Uchwała nr 2/I/2011 w sprawie przyjęcia nowych członków Klubu.

Uchwała podjęta 09.01.2011 r.
Uchwała nr 3/I/2011 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu
Wysokogórskiego - Kraków.
„Zarząd Klubu Wysokogórskiego - Kraków niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków Klubu Wysokogórskiego - Kraków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbędzie się 25 lutego 2011 roku o godzinie 17.30 w
pierwszym terminie; o godzinie 18.00 w drugim terminie, w sali wykładowej „H” w budynku Zespołu
Pomieszczeń Naukowo-Dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Aleja Jana
Pawła II 78.”

Uchwały podjęte 22.02.2011 r.
Uchwała nr 1/II/2011 o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego Klubu OPP za rok 2010.

„Zarząd Klubu Wysokogórskiego - Kraków zatwierdza sprawozdanie merytoryczne z
działalności statutowej OPP Klubu Wysokogórskiego - Kraków za rok 2010.”
Uchwała nr 2/II/2011 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Klubu za rok 2010.

„Zarząd Klubu Wysokogórskiego - Kraków zatwierdza sprawozdanie finansowe Klubu
Wysokogórskiego - Kraków za rok 2010 (bilans, rachunek zysków i strat, informacja
dodatkowa) w kwocie bilansowej 1 450 553,62 zł i uchwala przeznaczenie dochodu z
działalności gospodarczej Klubu w kwocie 2 631,78 zł w całości na działalność statutową Klubu.
Wynik finansowy Klubu za rok 2010 zamknął się zyskiem 4 642,46 zł.”
Uchwała nr 3/II/2011 w sprawie rozwiązania umowy ubezpieczenia nr: 354082.
„Zarząd Klubu Wysokogórskiego - Kraków postanawia rozwiązać umowę ubezpieczenia nr: 354082
zawartą pomiędzy Klubem Wysokogórskim - Kraków a Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA ,
a uzyskane środki przeznaczyć na działalność statutową Klubu.”

Uchwała nr 4/II/2011 w sprawie uchylenia skreślenia z listy członków zwyczajnych Klubu.
Uchwała nr 5/II/2011 w sprawie przyjęcia nowych członków Klubu.
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Uchwały podjęte 17.03.2011 r.
Uchwała nr 1/III/2011 w sprawie uchylenia skreślenia z listy członków zwyczajnych Klubu
Uchwała nr 2/III/2011 w sprawie przyjęcia nowych członków Klubu.

Uchwały podjęte 28.04.2011 r.
Uchwała nr 1/IV/2011 w sprawie uchylenia skreślenia z listy członków zwyczajnych Klubu
Uchwała nr 2/IV/2011 w sprawie przyjęcia nowych członków Klubu

Uchwały podjęte 19.05.2011 r.
Uchwała nr 1/V/2011 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu
Wysokogórskiego - Kraków.
„Zarząd Klubu Wysokogórskiego - Kraków niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków Klubu Wysokogórskiego - Kraków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbędzie się 24 maja 2011 roku o godzinie 17.30 w

pierwszym terminie; o godzinie 18.00 w drugim terminie, w lokalu Klubu w Krakowie przy ul.
Pędzichów 11/10a.
Zebranie obradować będzie nad następującymi sprawami:
1. Zmiana Statutu Klubu.
2. Zmiana podmiotów działalności statutowej i gospodarczej.”
Uchwała nr 2/V/2011 w sprawie przyjęcia nowych członków Klubu.

Uchwały podjęte 09.06.2011 r.
Uchwała nr1/VI/2011 w sprawie zlecenia przygotowania statutu i dokumentów potrzebnych do
powołania fundacji.
„Zarząd Klubu Wysokogórskiego – Kraków postanawia zlecić prawnikowi przygotowanie niezbędnych
do rejestracji dokumentów oraz statutu fundacji Klubu Wysokogórskiego – Kraków której celem ma być:

1. Organizacja i udzielanie pomocy społecznej dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej
będącej następstwem wypadków górskich lub alpinistycznych.
2. Wspieranie i pomoc w działaniach przyczyniających się do podnoszenia bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży podczas prowadzenia przez nich działalności górskiej w szczególności
wspinaczki, speleologii i narciarstwa.
3. Wspieranie i pomoc w rozwoju działalności górskiej dzieci i młodzieży w szczególności
wspinaczki, speleologii i narciarstwa.
Do wyboru prawnika i koordynacji działań związanych z powołaniem fundacji Zarząd
upoważnia Tadeusza Kuchno”
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Uchwała nr 2/VI/2011 w sprawie przyjęcia nowych członków Klubu.

Uchwały podjęte 14.07.2011 r.
Uchwała nr 1/VII/2011 w sprawie zgody na upoważnienie Tadeusza Kuchno i Wojciecha Buchty do
jednoosobowego zawierania umów ubezpieczeniowych.
„Zarząd Klubu Wysokogórskiego – Kraków wyraża zgodę, aby Wiceprezes - Paweł Mielnikow oraz
Sekretarz- Karolina Filipczak upoważnili Prezesa - Tadeusza Kuchno i Skarbnika - Wojciecha Buchtę do
jednoosobowego zawierania umów ubezpieczeniowych związanych z działalnością Klubu.”
Uchwała nr 2/VII/2011 w sprawie przyjęcia nowych członków Klubu.

Uchwała podjęta 01.09.2011 r.
Uchwała nr 1/IX/2011 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Klubu
Wysokogórskiego – Kraków w celu powołania fundacji.
„Zarząd Klubu Wysokogórskiego - Kraków zwołuje Walne Zebranie Członków Klubu na dzień
7 października 2011 r. o godzinie 17.30 w pierwszym terminie; o godzinie 18.00 w drugim terminie, w
lokalu Klubu w Krakowie przy ul. Pedzichów 11/10a.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretariatu.
3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Odczytanie projektów chwał potrzebnych do powołania Fundacji.
8. Dyskusja nad projektami.
9. Zamknięcie dyskusji i głosowanie uchwał.
10. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu.”

Uchwały podjęte 20.10.2011 r.
Uchwała nr 1/X/2011 w sprawie uzupełnienia § 1 statutu fundacji Taterniczek.
Zarząd Klubu Wysokogórskiego Kraków, zgodnie z uchwałą nr 10/2011 Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków Klubu Wysokogórskiego Kraków z dnia 07-10-2011 r. uzupełnia § 1 statutu fundacji
Taterniczek i nadaje mu następujące brzmienie:
„§ 1
Fundacja pod nazwą Taterniczek zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Klub Wysokogórski Kraków
z siedzibą w Krakowie ul. Pędzichów 11/10A, KRS: 0000022732, NIP: 676-10-07-059, REGON:
001263724, zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 19-10-2011 r. przez
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notariusza Romanę Gruskoś w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy Al. Grottgera nr 1/1, Rep. A. Nr
3730/2011 - działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz.U. z 1991
r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.”
Uchwała nr 2/X/2011 w sprawie uchylenia skreślenia z listy członków zwyczajnych Klubu.
Uchwała nr 3/X/2011 w sprawie przyjęcia nowych członków Klubu.

Uchwały podjęte 30.11.2011 r.
Uchwała nr 1/XI/2011 w sprawie w sprawie przyjęcia statutu fundacji Taterniczek.

Zarząd Klubu Wysokogórskiego Kraków, przyjmuje statut fundacji Taterniczek w następującym
brzmieniu:
„STATUT FUNDACJI TATERNICZEK
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą Taterniczek zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Klub Wysokogórski Kraków
z siedzibą w Krakowie ul. Pędzichów 11/10A, KRS: 0000022732, NIP: 676-10-07-059, REGON:
001263724, zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 19-10-2011 r. przez
notariusza Romanę Gruskoś w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy Al. Grottgera nr 1/1, Rep. A. Nr
3730/2011 - działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz.U. z 1991
r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
§4
Właściwym Ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister do spraw sportu i turystyki.
§5
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w razie potrzeby tworząc stosowne oddziały.
§6
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

ROZDZIAŁ II
CELE FUNDACJI I FORMY DZIAŁANIA
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§7
Celem Fundacji jest:
1. Organizacja i udzielanie pomocy społecznej dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji
życiowej będącej następstwem wypadków górskich lub alpinistycznych.
2. Wspieranie i pomoc w działaniach przyczyniających się do podnoszenia bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży podczas prowadzenia przez nich działalności górskiej w szczególności
wspinaczki, działalności jaskiniowej i narciarstwa.
3. Wspieranie i pomoc w rozwoju działalności górskiej dzieci i młodzieży
w szczególności wspinaczki, działalności jaskiniowej i narciarstwa.
§8
1. Fundacja realizuje swoje cele:
a) w zakresie organizacji i udzielania pomocy społecznej dzieciom i młodzieży w trudnej
sytuacji życiowej będącej następstwem wypadków górskich lub alpinistycznych poprzez:
− pomoc w gromadzeniu funduszy, organizację zbiórek i akcji informacyjnych,
wypłacanie zasiłków,
b) w zakresie wspierania i pomocy w działaniach przyczyniających się do podnoszenia
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas prowadzenia przez nich działalności górskiej w
szczególności wspinaczki, działalności jaskiniowej i narciarstwa poprzez:
− organizowanie kursów, szkoleń, wyjazdów i wycieczek zapoznających dzieci
i młodzież ze specyfiką działalności w terenie górskim oraz nauczających
zachowania się w sytuacjach zagrożenia,
c) w zakresie wspierania i pomocy w rozwoju działalności górskiej dzieci i młodzieży w
szczególności wspinaczki, działalności jaskiniowej i narciarstwa poprzez:
− organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych,
− organizowanie zajęć rekreacyjnych,
− organizowanie zawodów sportowych,
− organizowanie spotkań, konkursów i prezentacji.
2. Fundacja realizuje cele opisane w §7 także poprzez:
a) wspomaganie finansowe, rzeczowe, organizacyjne innych osób prawnych, fizycznych oraz
placówek i instytucji działających w celach zbieżnych z celami Fundacji,
b) współpracę z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, działającymi w
zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę ze szkołami, klubami sportowymi,
osobami prawnymi i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
c) współpracę stałą i okazjonalną ze sponsorami i darczyńcami a także tymi osobami, które w
inny sposób przyczyniają się do realizacji celów Fundacji,
d) gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Fundacji,
e) pozyskiwanie nieruchomości służących realizacji celów Fundacji,
f) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
3. Działalność wskazana w §8 będzie prowadzona tak odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

1.

§9
Majątek Fundacji stanowi:
a) fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) wniesiony przez Fundatora,
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nieruchomość – lokal o powierzchni 69,2300 m2, położona w Krakowie, przy ul. Pędzichów
11/10A o wartości 808 000 zł (osiemset osiem tysięcy złotych), nabyta przez Fundatora, dla
której prowadzona jest księga wieczysta KR1P/00158927/1,
c) środki finansowe, nieruchomości, ruchomości oraz inne składniki majątkowe nabyte przez
Fundację w toku jej działania.
Zbycie oraz obciążenie nieruchomość wymienionej w § 9 ust.1 pkt b oraz innych nieruchomości
wchodzących w skład majątku Fundacji, nabycie nieruchomości, zaciąganie kredytów, pożyczek
oraz udzielanie poręczeń wymaga zgody Fundatora w formie uchwały. W przypadku rozwiązania
lub likwidacji Fundatora zgoda wymagana jest od Rady Fundacji.
Zabrania się :
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków jej władz lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie władz oraz
pracownicy Fundacji 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 majątku Fundacji na rzecz członków jej władz lub jej 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 Fundacji na rzecz członków jej władz lub jej 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 władz Fundacji
lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
b)

2.

3.

§ 10
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
b) środków budżetu państwa i samorządów, środków unijnych,
c) subwencji i dotacji osób prawnych,
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych przekazanych
Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie,
f) środków finansowych pochodzących z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych,
g) wpływów z działalności statutowej.
§ 11
Dochody z darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą
Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

być użyte do realizacji wszystkich celów

§ 12
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 13
1. Zarząd w drodze uchwały może nadać szczególnie zasłużonym osobom fizycznym lub prawnym tytuł
Honorowego Sponsora i Przyjaciela Fundacji. Tytuł ten ma charakter osobisty.
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2. Zarząd może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.
§ 14
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 15
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 16
Władzami Fundacji są:
a) Fundator,
b) Rada Fundacji,
c) Zarząd Fundacji.

FUNDATOR
§ 17
1.

2.
3.

Do kompetencji Fundatora należy:
a) powoływanie i odwoływanie prezesa Zarządu Fundacji,
b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, oraz określanie ich funkcji
w Zarządzie Fundacji,
c) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Fundacji,
d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, oraz określanie ich funkcji
w Radzie Fundacji,
e) uchwalanie statutu Fundacji oraz uchwalanie zmian statutu Fundacji,
f) wyrażanie zgody na zbycie oraz obciążenie nieruchomość wymienionej w § 9 ust.1 pkt b
oraz innych nieruchomości wchodzących w skład majątku Fundacji, nabycie nieruchomości,
zaciąganie kredytów, pożyczek oraz udzielanie poręczeń,
g) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji.
Fundator podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Fundator podejmuje postanowienia na wniosek
pozostałych organów lub samodzielnie.
Fundator może działać przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności winno być
udzielone na piśmie i określać rodzaj czynności, do których umocowany jest pełnomocnik.

RADA FUNDACJI

1.
2.

§ 18
Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Rada Fundacji zwana dalej Radą składa się z co najmniej trzech osób, w tym Przewodniczącego,
Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza i jest powoływana przez Fundatora na czas
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3.

4.

5.

6.
7.

1.
2.
3.

nieoznaczony. Powołując Radę, Fundator wskazuje Przewodniczącego Rady oraz określa funkcje
poszczególnych członków Rady.
Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Rady.
Fundator może odwołać w każdym czasie całą Radę lub jej poszczególnych członków.
W przypadku rozwiązania lub likwidacji Fundatora, powołanie nowych członków Rady na miejsce
osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady oraz odwołanie członka
Rady i
przez to pozbawienie go
członkostwa
w Radzie,
może
nastąpić
w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka
Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu,
odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje
i przewodniczy zebraniom Rady.
Członkowie Rady:
a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
b) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie 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.
§ 19
Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.
Rada podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 20
Do zadań Rady należy w szczególności:
a) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań,
b) kontrolowanie bieżącej działalności Fundacji,
c) wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd.

ZARZĄD FUNDACJI

1.
2.

§ 21
Organem kierowniczo-zarządzającym Fundacji jest Zarząd Fundacji.
Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się z co najmniej trzech osób w tym Prezesa,
Wiceprezesa oraz Sekretarza i jest powoływany przez Fundatora na czas nieokreślony. Powołując
Zarząd, Fundator wskazuje Prezesa Zarządu oraz określa funkcje poszczególnych członków
Zarządu.

KRS: 0000022732

REGON: 001263724

NIP: 676-10-07-059

Statut: htpp://www.kw.krakow.pl/statut

Bank: Millennium nr konta: 77116022020000000035236899

3.
4.

5.

Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu.
Fundator może odwołać w każdym czasie cały Zarząd lub jego poszczególnych członków. W
przypadku rozwiązania lub likwidacji Fundatora uprawnienia do powoływania i odwoływania
członków Zarządu przejmuje Rada.

§ 22
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) opracowanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji,
b) planowanie i realizowanie przedsięwzięć oraz wpływów i wydatków związanych z
działalnością statutową Fundacji,
c) zarządzanie majątkiem Fundacji z zastrzeżeniem § 9 ust. 2,
d) zawieranie umów w imieniu Fundacji z zastrzeżeniem § 9 ust. 2,
e) zatrudnianie pracowników i współpracowników Fundacji oraz ustalanie ich wynagrodzeń,
f) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
g) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz składanie sprawozdań do organów
nadzorujących,
h) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, likwidacji Fundacji oraz połączenia
z inną fundacją,
i) uchwalanie regulaminów wewnętrznych i innych przepisów dotyczących działalności
Fundacji.
3. Zarząd Fundacji może otrzymywać wynagrodzenie lub działać bez wynagrodzenia.
W przypadku otrzymywania wynagrodzenia, wysokość płac dla członków Zarządu i Prezesa Zarządu
są ustalane przez Fundatora. W przypadku rozwiązania lub likwidacji Fundatora uprawnienia do
ustalania wynagrodzeń przejmuje Rada.
§ 23
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby. Każdy z członków Zarządu ma prawo zwołać
posiedzenie Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów z tym, że dla prawomocności uchwał Zarządu
wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jego członków w tym obecność Prezesa lub
Wiceprezesa. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa, a w czasie jego nieobecności głos
Wiceprezesa.
§ 24
Wszystkie oświadczenia woli muszą mieć formę pisemną. Nie dopuszcza się składania oświadczeń
ustnych. Dla ważności oświadczeń woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Fundacji
wymagane są podpisy dwóch spośród trzech następujących osób: Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza. Dla
ważności pozostałych oświadczeń woli wymagany jest jeden podpis: Prezesa, Wiceprezesa lub
Sekretarza.

ROZDZIAŁ VIII
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ZMIANA STATUTU
§ 25
Decyzję o zmianie statutu podejmuje Fundator poprzez uchwałę na wniosek Zarządu lub samodzielnie. W
przypadku rozwiązania lub likwidacji Fundatora decyzję o zmianie statutu podejmuje Zarząd za zgodą
Rady.

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26
1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator. W przypadku rozwiązania lub likwidacji Fundatora
decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd za zgodą Rady.
§ 27
Prezes Zarządu może używać tytułu „Prezes Fundacji”
§28
Decyzje w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. W przypadku rozwiązania lub likwidacji
Fundatora decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd za zgodą Rady.
§29
Likwidację przeprowadza Zarząd, chyba że Fundator w uchwale wyznaczy innego likwidatora, któremu
w okresie likwidacji przysługują wszystkie uprawnienia Zarządu.
§30
Środki majątkowe pozostałe po likwidacji przeznacza się na rzecz Stowarzyszenia Klub Wysokogórski
Kraków KRS 0000022732, a w razie jego rozwiązania lub likwidacji na rzecz wskazanej przez
likwidatora działającej w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach statutowych
wskazanych przez Zarząd.
§ 31
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.”

Uchwała nr 2/XI/2011 w sprawie powołania władz fundacji Taterniczek.
„Zarząd Klubu Wysokogórskiego Kraków, powołuje do władz fundacji Taterniczek następujące osoby:
ZARZĄD FUNDACJI
Prezes - Tadeusz Kuchno
Wiceprezes - Maciej Chmielecki
Sekretarz - Marek Głogoczowski
RADA FUNDACJI
Przewodniczący – Bartłomiej Klimas
Zastępca Przewodniczącego – Paweł Ćwiąkała
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Sekretarz – Piotr Picheta
Członek – Bartosz Sokołowski”
Uchwała nr 3/XI/2011 w sprawie przyjęcia nowych członków Klubu.

Uchwały podjęte 22.12.2011 r.
Uchwała nr 1/XII/2011 w sprawie skreślenia z listy członków Klubu osób zalęgających z opłatą
składki członkowskiej.
„Członkowie Klubu, którzy zalegają z opłatą składek członkowskich za rok 2011, zostają z dniem 31
grudnia 2011 r. skreśleni z listy członków Klubu Wysokogórskiego Kraków. Skreślenie może być
uchylone na wniosek skreślonego członka, po uregulowaniu należnych zaległych składek i opłat.
Na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zarząd postanawia, że zarządzenie zawarte w
niniejszej uchwale nie dotyczy (…), wobec którego Komisja Rewizyjna prowadzi postępowanie
wyjaśniające.”
Uchwała nr 2//XII/2011 w sprawie ubezpieczenia NNW i składek członkowskich na rok 2012.
„Składka członkowska na rok 2012, dla wszystkich członków zwyczajnych i członków kandydatów
wynosi 100 zł. W roku 2012, nie ma składek ulgowych. Wszyscy członkowie Klubu będą ubezpieczeni
od następstw nieszczęśliwych wypadków do kwoty 3000 zł.”
Uchwała nr 3/XII/2011 w sprawie przyznania zasiłku w ramach pomocy społecznej.
„Zarząd Klubu Wysokogórskiego Kraków postanawia przyznać zasiłek w ramach opieki społecznej dla
Katarzyny Goncerz na dalszą rehabilitację w wysokości 14000 zł (czternaście tysięcy złotych). Pieniądze
pochodzą z darowizny uzyskanej przez Tomasza Pawłowskiego - 4000 zł oraz wpłat z 1% podatku –
10000 zł.
Postanawia również przyznać zasiłek okresowy w ramach pomocy społecznej dla Natalii i Pauliny Kozub
w wysokości 500 zł, wypłacany co miesiąc ze środków zgromadzonych na klubowym koncie Funduszu
Berbeki.”
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