
STATUT
KLUBU ASTRONOMICZNEGO

ALMUKANTARAT

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.
Klub Astronomiczny Almukantarat – zwany dalej Klubem – jest zarejestrowanym stowarzysze-

niem posiadającym osobowość prawną.

§ 2.
1. Klub może być założycielem lub członkiem związków stowarzyszeń na zasadach określonych

w przepisach obowiązujących stowarzyszenia.

2. Klub może być członkiem organizacji międzynarodowych, o ile cele tych organizacji nie są
sprzeczne ze statutowym celem Klubu.

3. Procedurę wstępowania Klubu do związków stowarzyszeń oraz organizacji międzynarodowych
określają statuty i regulaminy tych organizacji.

§ 3.
1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celu statutowego Klub może prowadzić działania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.

3. Siedzibą Klubu jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.
Klub może używać własnego sztandaru, pieczęci lub innych oznaczeń oraz może nadawać od-

znaczenia.

Rozdział 2
Cel Klubu i sposoby jego realizacji

§ 5.
Celem Klubu jest działanie na rzecz rozwoju zainteresowań w zakresie astronomii i nauk po-

krewnych, zwłaszcza wśród młodzieży.

§ 6.
Klub może realizować swój cel poprzez:

1) koordynowanie pracy z osobami zainteresowanymi astronomią lub naukami pokrewnymi,
w szczególności z młodzieżą;

2) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży zainteresowanej astronomią lub naukami po-
krewnymi;

1



3) propagowanie i popularyzowanie działalności naukowej i edukacyjnej w zakresie astronomii
i nauk pokrewnych, w szczególności upowszechnianie osiągnięć naukowych członków Klubu
i osób objętych działalnością Klubu;

4) prowadzenie internetowych serwisów informacyjnych i innej działalności internetowej;

5) organizowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji członków Klubu oraz osób objętych
działalnością Klubu w zakresie przydatnym do realizacji celu statutowego;

6) organizowanie seminariów, warsztatów, prelekcji, pokazów i innych spotkań o charakterze
popularnonaukowym;

7) organizowanie konkursów, różnych form współzawodnictwa, wystaw, pokazów prezentują-
cych twórczy dorobek osób zainteresowanych astronomią i naukami pokrewnymi;

8) wydawanie książek, czasopism, informatorów, materiałów szkoleniowych oraz prowadzenie
innej działalności wydawniczej;

9) prezentowanie właściwym organom administracji publicznej opinii, wniosków i postulatów
dotyczących celu statutowego;

10) gromadzenie środków finansowych na cel statutowy;

11) tworzenie materialnej bazy dla potrzeb realizacji celu statutowego;

12) podejmowanie działalności gospodarczej lub innej formy działalności w zakresie służącym
realizacji celu statutowego.

§ 7.
Realizując cel statutowy, Klub może współpracować z innymi jednostkami, w szczególności

z organami administracji publicznej, organizacjami międzynarodowymi, organizacjami społecznymi,
przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi oraz osobami fizycznymi.

Rozdział 3
Członkowie Klubu

§ 8.
1. Członkami Klubu są członkowie zwyczajni i członkowie wspierający.

2. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne, które akceptują cel statutowy Klubu i deklarują chęć
działania zgodnie ze Statutem Klubu.

3. Członkiem zwyczajnym może zostać:

1) osoba, która złożyła pisemny wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Klubu,
podpisany przez kandydata oraz co najmniej dwóch członków zwyczajnych Klubu. Wniosek
przyjmuje lub odrzuca Zarząd Klubu bezwzględną większością głosów;

2) członek wspierający Klubu na swój wniosek: pisemny albo przesłany w formie elektronicz-
nej, po zatwierdzeniu przez Zarząd Klubu zwykłą większością głosów.

4. Członkiem wspierającym może zostać:

1) osoba, która złożyła pisemny wniosek o przyjęcie w poczet członków wspierających Klubu,
podpisany przez kandydata oraz co najmniej dwóch członków zwyczajnych Klubu. Wniosek
przyjmuje lub odrzuca Zarząd Klubu bezwzględną większością głosów;
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2) członek zwyczajny Klubu na swój wniosek: pisemny albo przesłany w formie elektronicznej,
po zatwierdzeniu przez Zarząd Klubu zwykłą większością głosów.

§ 9.
1. Członkom Klubu przysługuje prawo do:

1) udziału w Zjazdach Klubu i składania na nich wniosków;

2) zapoznawania się z decyzjami i uchwałami podjętymi przez organy Klubu;

3) odwoływania się od uchwał i decyzji Zarządu Klubu do Zjazdu Klubu;

4) korzystania z pomocy merytorycznej i organizacyjnej Klubu;

5) korzystania z majątku, bazy materialnej, zaplecza naukowego, socjalnego i kulturalnego
Klubu i innych organizacji, których członkiem jest Klub – na zasadach określonych statu-
tami tych organizacji – dla realizacji celu statutowego;

6) odznaczeń, wyróżnień i nagród Klubu oraz organizacji, których członkiem jest Klub;

7) bycia członkiem komisji stałych i zespołów problemowych powołanych przez Zarząd Klubu;

8) korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutów organizacji, których członkiem
jest Klub.

2. Członkom zwyczajnym Klubu przysługuje ponadto prawo do:

1) udziału w sposób czynny i bierny w wyborach Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu;

2) udziału w sposób czynny i bierny w wyborach władz organizacji, których członkiem jest
Klub – na zasadach określonych w statutach;

3) współdecydowania – na zasadach określonych w Statucie Klubu – o sprawach istotnych dla
działalności Klubu.

§ 10.
1. Do obowiązków członków Klubu należy:

1) przestrzeganie postanowień Statutu;

2) realizowanie uchwał i decyzji władz Klubu;

3) opłacanie regularnie składki członkowskiej na rzecz Klubu;

4) informowanie Zarządu Klubu o zmianie danych kontaktowych;

5) dbanie o dobro Klubu.

2. Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy ponadto:

1) aktywny udział w działalności Klubu;

2) udział w Zjazdach Klubu.

§ 11.
Utrata członkostwa następuje w przypadku:

1) dostarczenia Prezesowi Klubu lub Sekretarzowi Klubu pisemnego oświadczenia członka Klu-
bu o wystąpieniu z Klubu;

2) wystosowania do Zarządu Klubu przez zainteresowanego wiadomości elektronicznej zawiera-
jącej w treści rezygnację z członkostwa. Na Zarządzie Klubu ciąży obowiązek potwierdzenia
odebrania wiadomości i jej zarchiwizowania;
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3) uchwały Zarządu Klubu w przedmiocie wykreślenia członka z powodu jego postępowania
sprzecznego z celem statutowym bądź niewypełniania przez członka obowiązków członkow-
skich. Wykreślonemu przysługuje, w terminie 90 dni od przesłania informacji, możliwość
złożenia zażalenia na uchwałę do Zjazdu Klubu, który rozpatruje zażalenie podczas naj-
bliższego Zjazdu Klubu. W przypadku uznania zażalenia, członkostwo zostaje przywrócone
w dniu następnym od dnia uznania zażalenia;

4) śmierci członka Klubu.

§ 12.
Utrata członkostwa nie oznacza jednoczesnego umorzenia zobowiazań osoby, której ustało człon-

kostwo, względem Klubu i Klubu względem tej osoby.

Rozdział 4
Władze Klubu

§ 13.
Organami władz Klubu są:

1) Zjazd Klubu;

2) Zarząd Klubu;

3) Komisja Rewizyjna Klubu.

§ 14.
Kadencja Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu trwa od momentu wyboru podczas Zjazdu

Klubu do kolejnego Zjazdu zwyczajnego Klubu, nie dłużej jednak niż 26 miesięcy.

§ 15.
Na każdym szczeblu władz Klubu jest możliwe udzielenie przez członka danego organu pełno-

mocnictwa do głosowania w jego imieniu.

§ 16.
1. Uchwały i decyzje organów władz Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów, jeśli po-

stanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

2. Do ważności uchwał i decyzji Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu wymagana jest obec-
ność co najmniej połowy członków tych organów.

3. Ważność uchwał i decyzji Zjazdu Klubu reguluje § 20.

4. Głosowania są jawne, chyba że Statut stanowi inaczej. Głosowanie może zostać również utajnione
zgodnie z regulaminem obrad Zjazdu Klubu lub regulaminem pracy Zarządu Klubu.

5. Przez obecność rozumie się udział w głosowaniu.

§ 17.
1. Dopuszczony jest zdalny udział w pracach władz Klubu.

2. Środki zdalnego udziału muszą zapewniać ustalenie tożsamości uczestnika, komunikację z innymi
uczestnikami organu oraz możliwość głosowania.

3. Sposób zdalnego udziału w zebraniach określają regulaminy tych zebrań.

4



Oddział 1
Zjazd Klubu

§ 18.
Najwyższą władzą Klubu jest Zjazd Klubu, zwany dalej Zjazdem. Zjazdy Klubu dzielą się na:

1) zwyczajne – zwoływane uchwałą Zarządu Klubu, na dzień przypadający najwcześniej mie-
siąc przed upływem 2 lat od poprzedniego Zjazdu zwyczajnego i nie później niż miesiąc po
upływie tych 2 lat;

2) nadzwyczajne – zwoływane uchwałą Zarządu Klubu albo uchwałą Komisji Rewizyjnej Klu-
bu w przypadkach wskazanych w § 23, § 24 i § 25.

§ 19.
W Zjazdach biorą udział:

1) z głosem stanowiącym — członkowie zwyczajni Klubu;

2) z głosem doradczym — członkowie wspierający Klubu, osoby zaproszone przez Zarząd
Klubu lub Komisję Rewizyjną Klubu oraz osoby wskazane w § 46 pkt 2.

§ 20.
1. Do podejmowania uchwał i decyzji w trakcie Zjazdu jest wymagana obecność co najmniej 1/3

liczby członków Klubu z głosem stanowiącym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uchwały w sprawie zmian Statutu lub likwidacji Klubu zapadają większością 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej 1/2 członków z głosem stanowiącym.

3. W przypadku Zjazdu zwyczajnego i niespełnienia wymogu z ust. 1, Zarząd Klubu wyznacza
nowy termin Zjazdu, który powinien się odbyć nie później niż 21 dni od ostatniego terminu.

§ 21.
Do kompetencji Zjazdu należy:

1) uchwalanie regulaminu obrad Zjazdu;

2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu;

3) wyznaczanie kierunków działalności Klubu;

4) uchwalanie wysokości składek członkowskich;

5) określanie zasad gospodarowania majątkiem Klubu;

6) rozpatrywanie odwołań i zażaleń od uchwał i decyzji Zarządu Klubu;

7) wybór oraz odwoływanie: członków Zarządu Klubu, Prezesa Klubu i członków Komisji
Rewizyjnej Klubu;

8) uchwalanie regulaminów pracy Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu;

9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych na Zjeździe;

10) uchwalanie zmian Statutu Klubu zgodnie z § 47;

11) podejmowanie uchwał dotyczących likwidacji Klubu zgodnie z § 47;

12) uchwalanie regulaminu Odznaki Członka Honorowego.
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§ 22.
1. Datę i miejsce Zjazdu zwyczajnego podaje do wiadomości członków Klubu Zarząd Klubu, naj-

później 3 miesiące przed datą Zjazdu.

2. Propozycję porządku obrad Zjazdu zwyczajnego podaje do wiadomości członków Klubu Zarząd
Klubu, najpóźniej 10 dni przed datą Zjazdu.

§ 23.
1. Zjazd nadzwyczajny może zostać zwołany przez Zarząd Klubu, bezwzględną większością głosów,

na pisemny wniosek:

1) członka Zarządu Klubu;

2) Komisji Rewizyjnej Klubu;

3) co najmniej 1/5 członków Klubu.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dostarcza się Prezesowi Klubu lub Sekretarzowi Klubu.

3. Zarząd Klubu rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia
wniosku.

4. Wniosek o zwołanie Zjazdu nadzwyczajnego musi zawierać proponowany porządek obrad.

5. Po przyjęciu wniosku o zwołaniu Zjazdu nadzwyczajnego, Zarząd Klubu w osobnej uchwale
wyznacza datę Zjazdu nadzwyczajnego na dzień wypadający nie wcześniej niż 30 dni oraz nie
później niż 120 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

6. Zarząd Klubu ma obowiązek poinformować członków Klubu o zwołaniu Zjazdu nadzwyczajnego,
przekazując jego datę, miejsce i porządek obrad, nie później niż 3 dni od dnia podjęcia uchwały
w przedmiotowej sprawie.

7. Zjazd nadzwyczajny obraduje tylko nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 24.
1. Zjazd nadzwyczajny może zostać zwołany samodzielnie przez Komisję Rewizyjną Klubu w celu

odwołania Zarządu Klubu.

2. Komisja Rewizyjna Klubu ma obowiązek zwołać Zjazd nadzwyczajny w sytuacji:

1) nieprzedstawienia Komisji Rewizyjnej Klubu przez Zarząd Klubu podpisanego sprawoz-
dania finansowego przed upływem terminu jego zatwierdzenia, wskazanego przez przepisy
dotyczące rachunkowości;

2) stwierdzenia, po przeprowadzonej kontroli, istotnego naruszenia postanowień Statutu;

3) uniemożliwienia przez Zarząd Klubu przeprowadzenia kontroli;

4) przedstawienia Komisji Rewizyjnej Klubu wniosku o zwołanie Zjazdu nadzwyczajnego, wy-
rażonego w formie pisemnej, przez co najmniej 1/3 członków Klubu z głosem stanowiącym.

§ 25.
1. Komisja Rewizyjna Klubu zwołuje Zjazd nadzwyczajny w celu uzupełnienia składu Zarządu

Klubu, jeśli liczba członków Zarządu Klubu wynosi mniej niż połowę stanu uzgodnionego na
początku kadencji lub gdy członkowie wybrani przez Zjazd stanowią mniej niż połowę liczby
członków Zarządu Klubu, a nie została podjęta przez Zarząd Klubu decyzja o zwołaniu Zjazdu
zwyczajnego.
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2. Zarząd Klubu zwołuje Zjazd nadzwyczajny w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Klu-
bu, jeśli liczba członków Komisji Rewizyjnej Klubu wybranych przez Zjazd wynosi mniej niż
dwóch, a nie została podjęta przez Zarząd Klubu decyzja o zwołaniu Zjazdu zwyczajnego.

Oddział 2
Zarząd Klubu

§ 26.
1. Członkami Zarządu Klubu – zwanego dalej Zarządem – są członkowie wybrani przez Zjazd lub

powołani w trybie § 33 ust. 3.

2. Członkami Zarządu mogą być tylko członkowie zwyczajni Klubu, którzy nie byli skazanymi pra-
womocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.

3. W przypadku skazania w trakcie kadencji członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestęp-
stwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, członkostwo w Za-
rządzie wygasa w momencie uprawomocnienia się wyroku.

4. Liczbę członków Zarządu na nową kadencję określa każdorazowo Zjazd zwyczajny. Liczba ta
wynosi minimum 7, a maksimum 9 członków Zarządu.

§ 27.
Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie działalnością Klubu i podejmowanie uchwał w okresie między Zjazdami;

2) sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją celu Klubu oraz nad budżetem, majątkiem
i prawami niemajątkowymi Klubu;

3) określanie zasad uczestnictwa w spotkaniach i w innej działalności Klubu;

4) przyjmowanie członków Klubu, zgodnie z § 8;

5) sporządzanie, podpisywanie i przekazywanie do zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej Klubu
sprawozdania finansowego;

6) zwoływanie Zjazdów zwyczajnych i nadzwyczajnych zgodnie z § 18, § 22, § 23 i § 25 ust. 2
oraz opracowywanie propozycji regulaminów obrad, które są przyjmowane przez Zjazd na
początku obrad;

7) uchwalanie regulaminów wewnętrznych dotyczących sposobów realizacji celu Klubu;

8) powoływanie komisji stałych, działających do końca kadencji lub zespołów problemowych,
działających doraźnie;

9) określanie kierunków oraz zakresu współpracy międzynarodowej Klubu;

10) koordynowanie pracy członków Klubu;

11) uchwalanie rocznego budżetu Klubu;

12) uchwalanie rocznych planów pracy Klubu;

13) windykacja oraz umarzanie zobowiązań względem Klubu;

14) zwalnianie z obowiązku udziału w Zjeździe Klubu poszczególnych członków zwyczajnych
Klubu;
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15) przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezesa Klubu, komisji stałych, zespołów proble-
mowych oraz członków Klubu;

16) powoływanie członków Biura Klubu;

17) rozstrzyganie, w trybie uchwały, sporów pomiędzy członkami Klubu wynikłych na tle dzia-
łalności statutowej;

18) zarządzanie reprezentacją graficzną Klubu.

§ 28.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Klubu z własnej inicjatywy lub obligatoryjnie na wniosek
co najmniej 1/3 członków Zarządu.

§ 29.
Prezes Klubu – zwany dalej Prezesem:

1) stoi na czele Zarządu;

2) pełni funkcje reprezentacyjne;

3) zwołuje posiedzenia Zarządu oraz proponuje porządek obrad;

4) przedstawia Zjazdowi zwyczajnemu kadencyjne sprawozdanie z działalności Zarządu.

§ 30.
1. Zjazd wybiera członków Zarządu w głosowaniu tajnym, w taki sposób, że członkami Zarządu

zostają osoby z największą liczbą głosów, jeśli liczba ta wynosi minimum połowę oddanych
głosów.

2. W przypadku nieobsadzenia wszystkich miejsc zgodnie z ust. 1 Zjazd może w szczególności:

1) przeprowadzić głosowanie uzupełniające;

2) ograniczyć liczbę członków Zarządu do liczby osób już wybranych, jednak nie mniejszej niż
7.

3. Prezes jest wybierany przez Zjazd w wyborach bezpośrednich, bezwzględną większością głosów,
w głosowaniu tajnym spośród nowo wybranych członków Zarządu, którzy wyrazili zgodę na
kandydowanie.

4. Jeżeli w głosowaniu na Prezesa żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów,
przeprowadza się ponowne głosowanie spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą
liczbę głosów.

§ 31.
1. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, odbywającym się podczas Zjazdu, członkowie Zarządu wy-

bierają spośród siebie, bezwzględną większością głosów, Sekretarza Klubu i Skarbnika Klubu.
Funkcji Prezesa, Sekretarza Klubu i Skarbnika Klubu nie można ze sobą łączyć.

2. Sekretarz Klubu – zwany dalej Sekretarzem – jest odpowiedzialny za: prowadzenie dokumentacji
Klubu, wydawanie stosownych zaświadczeń, prowadzenie korespondencji z zastrzeżeniem ust. 3,
przygotowywanie protokołów z obrad Zjazdu i posiedzeń Zarządu. Sekretarz zastępuje Prezesa
w przypadku niemożności wykonywania przez niego swoich obowiązków lub w sprawach przez
niego powierzonych.
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3. Skarbnik Klubu – zwany dalej Skarbnikiem – jest odpowiedzialny za: prowadzenie dokumenta-
cji finansowej i skarbowej Klubu, prowadzenie korespondencji z organami nadzoru finansowego
i skarbowego, kontrolę wpłat składek członkowskich, przygotowywanie zeznań podatkowych oraz
projektów sprawozdań finansowych Klubu, przygotowywanie projektu budżetu rocznego Klubu
i nadzorowanie jego realizacji.

4. W celu pomocy przy realizacji zadań Sekretarza i Skarbnika można utworzyć Biuro Klubu,
którego członków wybiera się zgodnie z § 27 pkt 16. Przewodniczącym Biura Klubu jest Sekretarz,
który określa zadania jego członkom.

5. W sytuacji wakatów na funkcjach Sekretarza i Skarbnika, Zarząd obsadza je w ciągu 15 dni od
wpłynięcia rezygnacji.

6. Sekretarz lub Skarbnik mogą zrezygnować ze swoich funkcji poprzez pisemną deklarację dostar-
czoną członkowi Zarządu lub wysyłając wiadomość elektroniczną do Zarządu.

7. Sekretarz lub Skarbnik mogą zostać odwołani z funkcji przez Zarząd na wniosek członka Zarządu,
bezwzględną większością głosów, w sytuacji niewypełniania przez nich obowiązków lub w sytuacji
niemożności pełnienia funkcji. Taka decyzja nie oznacza utraty członkostwa w Zarządzie.

§ 32.
Członek Zarządu może zostać odwołany ze swojej funkcji lub z Zarządu przez Zjazd nadzwy-

czajny. Uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.

§ 33.
1. Członek Zarządu może zrezygnować z członkostwa w Zarządzie poprzez pisemną deklarację do-

starczoną członkowi Zarządu lub wysyłając wiadomość elektroniczną do Zarządu.

2. W przypadku rezygnacji dotychczasowego członka Zarządu, Zarząd może pracować w zmniej-
szonym składzie.

3. Zarząd ma prawo uzupełnić swój skład spośród członków Klubu, którzy wyrazili zgodę na kan-
dydowanie, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym.

4. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu lub liczby członków Zarządu wybranych przez
Zjazd poniżej połowy stanu przyjętego na początku kadencji ma zastosowanie § 25 ust. 1.

5. W przypadku utraty członkostwa w Klubie przez członka Zarządu ust. 2 i 3 stosuje się odpo-
wiednio.

§ 34.
1. Prezes może zrezygnować z pełnionej funkcji, składając Sekretarzowi deklarację w formie pisem-

nej lub elektronicznej do wiadomości Zarządu.

2. Obowiązki Prezesa do czasu wyboru nowego pełni Sekretarz lub gdy go nie ma – najstarszy
wiekiem członek Zarządu.

3. Zarząd wybiera nowego Prezesa spośród członków Zarządu, za zgodą kandydatów, bezwzględną
większością głosów, w głosowaniu tajnym, na najbliższym posiedzeniu Zarządu po rezygnacji
Prezesa. Tak wybrany Prezes pełni swoją funkcję do najbliższego Zjazdu zwyczajnego.

4. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie lub utraty członkostwa w Klubie przez
Prezesa, ust. 2 i 3 oraz § 33 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 35.
Członkowie Zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku

z pełnioną funkcją.
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Oddział 3
Komisja Rewizyjna Klubu

§ 36.
1. Komisja Rewizyjna Klubu – zwana dalej Komisją składa się z 3 członków Klubu wybranych

przez Zjazd.

2. Do wyboru członków Komisji, rezygnacji z członkostwa, utraty członkostwa w Klubie przez
członka Komisji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Zarządu.

3. Członkowie Komisji nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku
z pełnioną funkcją.

§ 37.
1. Członkami Komisji nie mogą być osoby, które:

1) są członkami Zarządu albo pozostają z nimi w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu,
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

2) zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 członkostwo w Komisji wygasa auto-
matycznie.

§ 38.
1. Na pierwszym posiedzeniu Komisji, odbywającym się podczas Zjazdu, członkowie Komisji wybie-

rają spośród siebie, bezwzględną większością głosów, Przewodniczącego i Sekretarza oraz wska-
zują w uchwale osobę, która będzie reprezentować Klub w umowach między Klubem a członkiem
Zarządu oraz w sporach z nim.

2. W przypadku rezygnacji z funkcji lub utraty członkostwa w Komisji przez Przewodniczącego lub
Sekretarza Komisji, Komisja w ciągu 30 dni od zaistnienia takiego faktu dokonuje ponownego
wyboru.

§ 39.
Do kompetencji Komisji należy:

1) przeprowadzanie kontroli Zarządu, przynajmniej raz w trakcie kadencji, z całokształtu dzia-
łalności, w szczególności gospodarki finansowej, gospodarki majątkiem Klubu, zgodności
działania z powszechnie obowiązującym prawem, Statutem Klubu oraz uchwałami Zjazdu
i Zarządu;

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;

3) zwoływanie Zjazdu nadzwyczajnego, zgodnie z § 24 i § 25 ust. 1;

4) zatwierdzanie sporządzonego i podpisanego przez Zarząd sprawozdania finansowego;

5) składanie Zjazdowi sprawozdania z działalności i informowanie o wynikach przeprowadzo-
nych kontroli.

§ 40.
1. Członkowie Komisji mają prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

2. Zarząd ma obowiązek informować Komisję o planowanych posiedzeniach Zarządu – dacie, miejscu
i porządku obrad.
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Rozdział 5
Sposób reprezentacji Klubu

§ 41.
1. Składanie oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych, odbywa się w ten sposób, że podpis,

za zgodą i wiedzą Zarządu, składa łącznie dwóch członków Zarządu, przy czym przynajmniej
jeden z nich składa Prezes, Sekretarz lub Skarbnik.

2. Do zawarcia umowy o wolontariat i polisy ubezpieczeniowej wystarcza jeden podpis: Prezesa,
Sekretarza albo Skarbnika.

3. Do pozostałej reprezentacji Klubu, w tym do składania innych oświadczeń, wystarcza jeden
podpis członka Zarządu.

4. Klub w umowach z członkami Zarządu reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wybrany zgodnie
z § 38 ust. 1

Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu

§ 42.
1. Majątek Klubu tworzą nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Funduszami Klubu są:

1) wpływy z tytułu składek członkowskich;

2) zapisy, darowizny, spadki, dotacje, wpływy z ofiarności publicznej;

3) wpływy z działalności i wierzytelności.

§ 43.
Cały dochód Klubu przeznaczony jest na realizację celu statutowego.

§ 44.
Zabronione jest:

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego
członków, członków organów lub pracowników oraz osób im bliskich w rozumieniu przepisów
dotyczących działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) przekazywanie majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególnie jeśli
to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywanie 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 ze statutowego celu Klubu;

4) umożliwianie zakupu, na szczególnych zasadach, towarów lub usług od podmiotów w któ-
rych uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby
bliskie.
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Rozdział 7
Odznaczenia Klubu

§ 45.
Osoby zasłużone dla działalności Klubu lub popularyzacji astronomii mogą otrzymać odznacze-
nia Klubu:

1) Odznakę Członka Honorowego Klubu, na podstawie regulaminu przyjętego przez Zjazd;

2) Odznakę Sympatyka Klubu, na podstawie regulaminu przyjętego przez Zarząd;

3) inne odznaczenia, na podstawie regulaminów przyjętych przez Zjazd lub Zarząd.

§ 46.
Osoba odznaczona Odznaką Członka Honorowego Klubu:

1) jest zwolniona z obowiązku opłacania składki członkowskiej;

2) jeśli nie jest członkiem Klubu, jest zapraszana przez Prezesa na Zjazdy, w których może
uczestniczyć z głosem doradczym.

Rozdział 8
Zmiana Statutu i likwidacja Klubu

§ 47.
1. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu lub likwidacji Klubu należy do wyłącznej

kompetencji Zjazdu. Podejmuje się je zgodnie z § 20 ust. 2.

2. Projekt zmian w Statucie może zostać zgłoszony przez:

1) członka Zarządu Klubu;

2) członka Komisji Rewizyjnej Klubu;

3) co najmniej 1/5 członków Klubu;

i powinien zostać przesłany w formie wiadomości elektronicznej lub w formie pisemnej do Prezesa
lub Sekretarza.

3. Jeśli projekt zmian nie zawiera jednocześnie wniosku o zwołanie Zjazdu nadzwyczajnego, Zarząd
włącza projekt zmian w Statucie do propozycji planu obrad Zjazdu zwyczajnego lub nadzwy-
czajnego zwołanego w tym celu.

4. Zarząd przesyła projekt zmian członkom Klubu najpóźniej 30 dni przed planowaną datą Zjazdu.

5. Uchwała o likwidacji Klubu określa sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony
majątek.
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Rozdział 9
Przepisy przejściowe

§ 48.
1. Kadencja statutowych organów władz Klubu i osób wchodzących w ich skład sprzed wejścia

w życie niniejszego Statutu kończy się zgodnie z czasem ustalonym w przepisach obowiązujących
przed dniem wejścia w życie niniejszego Statutu.

2. Dotychczasowa Rada Klubu i jej członkowie stają się z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu
Zarządem i jego członkami.

3. Dotychczasowy Prezes i Sekretarz wybrani zgodnie z przepisami obowiązującymi przed wejściem
w życie niniejszego Statutu zachowują swoje funkcje do końca kadencji korzystając z praw ni-
niejszego Statutu.

4. Po wejściu w życie niniejszego Statutu, Prezes dokona wyboru Skarbnika spośród członków
Zarządu, który będzie pełnił swoją funkcję do końca kadencji korzystając z praw niniejszego
Statutu.

5. W przypadku zwołania Zjazdu zwyczajnego przed wejściem w życie niniejszego Statutu, datę
tego Zjazdu zachowuje się i potwierdza.

6. Tracą moc wszystkie regulaminy wewnętrzne przyjęte przed dniem wejścia w życie niniejszego
Statutu.

Warszawa, 11 maja 2019 roku
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