
STATUT 

1. NAZWA I SIEDZIBA 

1.1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Grupa Ratownictwa Jaskiniowego, zwane        
dalej GRJ. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy GRJ. 

1.2 Stowarzyszenie do celów współpracy międzynarodowej może posługiwać się        
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 

1.3 GRJ jest zarejestrowanym stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną. 

1.4 Siedzibą GRJ jest 58-330 Jedlina Zdrój, ul.Pokrzywianka 1/8. 

1.5 Dla wykonywania swoich zadań statutowych Stowarzyszenie może tworzyć oddziały i          
filie.  

1.6 Terenem działania GRJ jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. GRJ może działać także           
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

1.7 GRJ może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym          
zakresie działania. 

 

2. CELE STATUTOWE I SPOSÓB ICH REALIZACJI 

2.1 Celem GRJ jest: 

(a) niesienie pomocy osobom, których zdrowie lub życie jest zagrożone w związku           
z uprawianiem aktywności speleologicznej, 

(b) wspomaganie polskich wypraw jaskiniowych działających poza granicami       
Polski,  

(c) podnoszenie kwalifikacji członków GRJ oraz innych zainteresowanych       
podmiotów poprzez uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych oraz       
organizowanych przez inne podmioty, w tym zagraniczne, i potwierdzanie         
uzyskanych kwalifikacji i umiejętności, 

(d) propagowanie i rozwijanie nowoczesnych technik wykorzystywanych w       
ratownictwie jaskiniowym,  

(e) profilaktyka oraz propagowanie bezpiecznych form aktywności, uprawiania       
turystyki i rekreacji w górach w ramach aktywności speleologicznej, 

(f) ochrona środowiska naturalnego, 

(g) reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów       
władzy publicznej. 

 

2.2 GRJ realizuje cele poprzez: 

(a) zrzeszanie i szkolenie członków GRJ w zakresie jaskiniowych technik         
ratowniczych, 
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działania ochotnicze w zakresie niesienia pomocy, 

(b) doskonalenie i rozwijanie ratownictwa w zakresie aktywności       
speleologicznych, 

(c) prowadzenie badań oraz doskonalenie nowoczesnych technik      
wykorzystywanych w ratownictwie jaskiniowym, w szczególności w zakresie        
medycyny, łączności i technik linowych, 

(d) współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi o podobnym charakterze, 

(e) propagowanie bezpieczeństwa w ramach aktywności speleologicznych w tym:        
organizowanie pokazów ratowniczych, szkoleń pierwszej pomocy oraz szkoleń        
specjalistycznych i innych związanych z działaniami profilaktycznymi, 

(f) prowadzenie działalności informacyjnej oraz instruktażowej w szczególności w        
zakresie bezpieczeństwa, zapobiegania wypadkom oraz krzewienia zasad       
prawidłowego zachowania się w terenie górskim i jaskiniach, 

(g) współpracę z organami administracji państwowej, samorządami terytorialnymi,       
organizacjami: społecznymi, gospodarczymi, naukowymi oraz innymi, 

(h) współpracę z podmiotami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego. 

 

2.3 Stowarzyszenie realizować będzie powyższe cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej         
działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie: 

(a) zrzeszanie i szkolenie członków GRJ w zakresie jaskiniowych technik         
ratowniczych, 

działania ochotnicze w zakresie niesienia pomocy, 

(b) doskonalenie i rozwijanie ratownictwa w zakresie aktywności       
speleologicznych, 

(c) prowadzenie badań oraz doskonalenie nowoczesnych technik      
wykorzystywanych w ratownictwie jaskiniowym, w szczególności w zakresie        
medycyny, łączności i technik linowych, 

(d) współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi o podobnym charakterze, 

(e) propagowanie bezpieczeństwa w ramach aktywności speleologicznych w tym:        
organizowanie pokazów ratowniczych, szkoleń pierwszej pomocy oraz szkoleń        
specjalistycznych i innych związanych z działaniami profilaktycznymi, 

(f) prowadzenie działalności informacyjnej oraz instruktażowej w szczególności w        
zakresie bezpieczeństwa, zapobiegania wypadkom oraz krzewienia zasad       
prawidłowego zachowania się w terenie górskim i jaskiniach, 

(g) współpracę z organami administracji państwowej, samorządami terytorialnymi,       
organizacjami: społecznymi, gospodarczymi, naukowymi oraz innymi, 

(h) współpracę z podmiotami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego. 
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2.4   Zakres prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego: 

(a) szkolenie członków GRJ w zakresie jaskiniowych technik ratowniczych, 

(b) prowadzenie badań oraz doskonalenie nowoczesnych technik      
wykorzystywanych w ratownictwie jaskiniowym, w szczególności w zakresie        
medycyny, łączności i technik linowych, 

(c) propagowanie bezpieczeństwa w ramach aktywności speleologicznych w tym:        
organizowanie pokazów ratowniczych, szkoleń pierwszej pomocy oraz szkoleń        
specjalistycznych i innych związanych z działaniami profilaktycznymi, 

(d) prowadzenie działalności informacyjnej oraz instruktażowej w szczególności w        
zakresie bezpieczeństwa, zapobiegania wypadkom oraz krzewienia zasad       
prawidłowego zachowania się w terenie górskim i jaskiniach. 

 

3. CZŁONKOWIE 

3.1 Członkiem GRJ może zostać osoba pełnoletnia, w tym cudzoziemiec niemający          
miejsca zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

3.2 Członkiem GRJ może być także osoba prawna. 

3.3 Członkowie dzielą się na: 

(a) Członków Zwyczajnych, 

(a) Kandydatów na Członków Zwyczajnych, 

(a) Członków Wspierających. 

3.4 Członkiem Zwyczajnym jest osoba, która: 

(a) jest osobą pełnoletnią, 

(b) Członkiem Zwyczajnym GRJ może zostać każdy Kandydat na Członka         
Zwyczajnego posiadający minimum 12 miesięczny staż w GRJ oraz, który          
wykazał się odpowiednim zaangażowaniem w działalność programową GRJ        
lub pracą na rzecz GRJ. Członkostwo zwyczajne nadaje Zarząd         
Stowarzyszenia. 

(c) W uzasadnionych przypadkach uchwałą Zarządu staż kandydacki może        
zostać skrócony lub Kandydat na Członka może zostać zwolniony z jego           
odbycia. 

3.5 Kandydatem na Członka może być osoba, która: 

(a) jest osobą pełnoletnią, 

(b) została przyjęta w poczet Kandydatów na Członka Zwyczajnego uchwałą         
Zarządu. 
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3.6 Osoba, która jest zainteresowana współdziałaniem z GRJ lub wspierająca jego          
działalność może zostać Członkiem Wspierającym. 

3.7 Przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych, Kandydatów na Członków Zwyczajnych i          
Członków Wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu GRJ. 

4. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 

4.1 Każdy członek obowiązany jest do: 

(a) przestrzegania Statutu, regulaminów, uchwał i innych regulacji wewnętrznych        
GRJ, 

(b) regularnego opłacania składek,  

(c) aktywnego uczestniczenia w realizacji statutowych zadań GRJ. 

4.2 Członkowie Zwyczajni mają następujące prawa: 

(a) czynne i bierne prawo wyborcze, 

(b) prawo do głosowania na Walnym i Nadzwyczajnym Walnym zebraniu         
członków, 

(c) prawo zgłaszania wniosków dotyczących działalności GRJ, 

(d) prawo do korzystania z mienia GRJ. 

4.3 Kandydaci na Członków Zwyczajnych i Członkowie Wspierający mają prawo do: 

(a) głosu doradczego na Walnym i Nadzwyczajnym Walnym zebraniu członków, 

(b) zgłaszania wniosków dotyczących działalności GRJ, 

(c) korzystania z mienia GRJ.  

4.4 Członkostwo ustaje w przypadku: 

(a) wystąpienia z GRJ, zgłoszonego na piśmie, 

(b) utraty osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej, 

(c) śmierci. 

Członkostwo ustaje na podstawie uchwały Zarządu. 

4.5 Skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli: 

(a) w przypadku Członka Wspierającego: 

i. bez usprawiedliwionej przyczyny nie wypełnia obowiązków      
statutowych, 

ii. umyślnie narusza postanowienia Statutu, 
iii. działa na szkodę GRJ, 
iv. pomimo pisemnego upomnienia zalega z opłaceniem składek ponad        

jeden rok.  

(b) w przypadku Kandydata na Członka Zwyczajnego: 

i. bez usprawiedliwionej przyczyny nie wypełnia obowiązków      
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statutowych, 

ii. umyślnie narusza postanowienia Statutu, 

iii. działa na szkodę GRJ, 

iv. pomimo pisemnego upomnienia zalega z opłaceniem składek ponad        
jeden rok, 

(c) w przypadku Członka Zwyczajnego: 

i. bez usprawiedliwionej przyczyny nie wypełnia obowiązków      
statutowych, 

ii. umyślnie narusza postanowienia Statutu, 

iii. działa na szkodę GRJ, 

iv. pomimo pisemnego upomnienia zalega z opłaceniem składek ponad        
jeden rok. 

5. WŁADZE STOWARZYSZENIA 

5.1 Władzami Stowarzyszenia są: 

(a) Walne zebranie członków, 

(b) Zarząd, 

(c) Komisja Rewizyjna. 

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej.  

5.2 Do kompetencji Walnego zebrania członków należy: 

(a) ustalanie kierunków rozwoju GRJ, 

(b) przyjmowanie sprawozdań Zarządu, 

(c) udzielanie absolutorium Zarządowi, 

(d) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

(e) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

(f) podejmowanie uchwał w sprawach: zmian statutu, rozwiązania GRJ. 

Walne zebranie członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz na rok.  

5.3 Do kompetencji Zarządu należy: 

(a) prowadzenie bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia, zgodnie z       
obowiązującymi przepisami,  

(b) sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności statutowej i finansowej        
GRJ, 

(c) realizacja uchwał Walnego zebrania członków,, 

(d) stanowienie wewnętrznych regulaminów i innych wewnętrznych regulacji,  

(e) zarządzanie majątkiem GRJ, 
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(f) reprezentowanie GRJ na zewnątrz, 

(g) zaciąganie zobowiązań majątkowych, 

(h) przyjmowanie i wykreślanie członków, 

(i) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego zebrania członków GRJ w sprawach tego         
wymagających. 

Zarząd składa się z minimum 3 członków. Członkowie Zarządu wybierają ze swego            
grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza. Kadencja Zarządu trwa 3 lata, przy czym            
pierwsza kadencja upływa 15.04.2023. 

GRJ reprezentuje jeden z członków Zarządu.  

 

Członkowie Zarządu  

Zarząd może uzupełnić swój skład drogą kooptacji nowych członków, ale w ilości nie             
przekraczającej jednej osoby wybranej przez Walne zebranie członków. Członkowie Zarządu          
nie otrzymują wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Zarządzie. W posiedzeniach Zarządu na            
jego zaproszenie mogą  uczestniczyć z głosem doradczym inni członkowie stowarzyszenia. 

Uchwałę o odwołaniu członka zarządu podejmuje Walne zgromadzenie członków         
większością głosów Członków Zwyczajnych.  

5.4 Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

(a) przeprowadzenie corocznej kontroli działalności statutowej i finansowej GRJ i         
występowanie do Walnego zebrania członków z wnioskiem w sprawie         
udzielenia absolutorium Zarządowi, 

(b) występowanie z innymi wnioskami do Walnego zebrania członków, 

(c) występowanie do Zarząd z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania         
członków, 

(d) określenie wewnętrznej struktury i zasad pracy Komisji. 

Komisja Rewizyjna składa się z minimum 2 członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej           
wybierają ze swego grona przewodniczącego Komisji. Członkowie Komisji Rewizyjnej         
nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani też pozostawać z nimi w stosunku             
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, w związku małżeńskim lub         
we wspólnym pożyciu, a ponadto nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za            
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.         
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia za pełnione funkcje.         
Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład drogą kooptacji nowych członków. 

6. MAJĄTEK GRJ 

6.1 GRJ realizuje swoje cele w oparciu o środki finansowe uzyskane w szczególności z             
następujących źródeł: 

(a) składki członkowskie,  
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(b) darowizny,  

(c) spadki, 

(d) zapisy, 

(e) dochody z własnej działalności,  

(a) dochody z majątku GRJ (dochody z majątku ruchomego i nieruchomego), 

(b) datki publiczne, 

(c) dochody ze zbiórek i imprez publicznych, 

(d) dochody z praw majątkowych, 

(e) dotacje i subwencje osób prawnych, 

(f) odsetek bankowych, 

(g) zysków kapitałowych, 

(h) aukcji i licytacji w tym aukcji internetowych, 

(i) odpisów podatkowych. 

 

6.2  Zabrania się: 

(a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w        
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z           
którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji       
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 ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub          
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 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 z celu          
statutowego, 

(d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie          
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na           
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż             
rynkowe.  
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7. ZMIANA STATUTU 

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne zgromadzenie członków większością         
głosów przy obecności połowy Członków Zwyczajnych. Jeśli w pierwszym terminie nie           
zebrało się quorum, w kolejnym terminie warunek ten nie jest wymagany. 

8. ROZWIĄZANIE GRJ 

8.1 Uchwałę o rozwiązaniu GRJ podejmuje Walne zgromadzenie członków większością ¾          
głosów Członków Zwyczajnych przy obecności ⅔ Członków Zwyczajnych.  

8.2 Uchwała o rozwiązaniu GRJ określi sposób likwidacji oraz cel, na jaki zostanie            
przeznaczony majątek GRJ. 
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