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STATUT STOWARZYSZENIA 
O NAZWIE 

 
„KLUB TURYSTYCZNY ELEKTRYKÓW 

>>STYKI<<” 
 
 
 
 

Rozdział I 
NAZWA, TEREN, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY 

 
 
§1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Klub Turystyczny Elektryków >>STYKI<<” i zwane 
jest w dalszym ciągu statutu „Klubem”. 
 
 
§2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą m. st. 
Warszawa. 
 
 
§3. Klub posiada osobowość prawną. 
 
 
§4. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 
profilu działania. 
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Rozdział II 
CELE KLUBU I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 
 
§5. Celem działalności Klubu jest organizowanie, rozwijanie i propagowanie turystyki i 
krajoznawstwa, w szczególności w środowisku akademickim Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Warszawskiej; 
 
 
§6. Klub realizuje swoje cele przez: 
 

a) rozwijanie turystyki kwalifikowanej we wszystkich jej formach; 
 
b) organizowanie i prowadzenie wycieczek, obozów i innych imprez 

turystyczno - krajoznawczych; 
 
c) prowadzenie działalności szkoleniowej i kulturalnej; 
 
d) utrzymywanie majątku nieruchomego i ruchomego, służącego 

czynnemu wypoczynkowi środowiska akademickiego; 
 
e) prowadzenie działalności gospodarczej umożliwiającej uzyskanie 

środków na realizację statutowych celów Klubu. 
 
 
 
 

Rozdział III 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 
 
§7. Członkowie Klubu dzielą się na : 
 

a) zwyczajnych; 
  

b) wspierających; 
  

c) honorowych. 
 
 
§8.1. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna, która: 
 

a) uczestniczyła w co najmniej dwóch imprezach turystycznych 
organizowanych przez Klub; 

 
b) akceptuje zasady niniejszego statutu i podpisała deklarację 

przystąpienia do Klubu. 
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2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd. 
   

3. Członek zwyczajny Klubu ma prawo: 
  

a) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków; 
 
b) czynnego i biernego wyboru do władz Klubu; 
 
c) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Klubu; 
 
d) organizować i uczestniczyć w imprezach klubowych; 
 
e) używać emblematów Klubu; 
 
f) korzystać ze sprzętu i urządzeń Klubu na zasadach określonych 

przez Zarząd. 
 

4. Członek zwyczajny Klubu ma obowiązek: 
 

a) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu; 
 
b) dbać o dobre imię Klubu; 

 
c) aktywnie uczestniczyć w życiu klubu. 

 
5. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku: 

  
a) pisemnego oświadczenia o dobrowolnym wystąpieniu z Klubu 

złożonego Zarządowi; 
 

b) wykluczenia przez Zarząd w wypadku: 
 

- działalności na szkodę Klubu; 
 
- działalności godzącej w dobre imię turysty; 

 
- łamania postanowień niniejszego statutu; 

 
- nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu Członków. 

 
c) śmierci członka. 

 
6. Zarząd ma obowiązek pisemnego zawiadomienia zainteresowanego o 
uchwale o wykluczeniu z listy członków Klubu. Odwołania od uchwały Zarządu 
o wykluczeniu członka zwyczajnego można składać do Walnego Zebrania 
Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania 
pisemnego zawiadomienia o utracie członkostwa. Odwołanie zostanie 
rozpatrzone przez najbliższe Walne Zebranie Członków. Do tego czasu członek 
zachowuje wszystkie przysługujące mu prawa. Decyzja Walnego Zebrania 
Członków jest ostateczna. 
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§9. 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna, która 

wspomaga działalność Klubu. 

 
2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd. 
 
3. Członek wspierający Klubu ma prawo: 
 

a) brać udział, z głosem doradczym, w przypadku osób prawnych - 

przez upoważnionego przedstawiciela, w walnych zebraniach 

członków; 

 
b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Klubu. 

 
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych na 
rzecz Klubu świadczeń. 
 
5. Utrata członkostwa wspierającego następuje w przypadku: 
 

a) pisemnego oświadczenia o dobrowolnym wystąpieniu z Klubu 
złożonego Zarządowi; 

 
b) wykluczenia przez Zarząd w wypadku działalności na szkodę klubu; 
 

c) wykreślenia w wypadku niewywiązywania się przez członka 

wspierającego z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu przez 

okres 1 roku; 

 

d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

 

6. Zarząd ma obowiązek pisemnego zawiadomienia zainteresowanego o 
uchwale o wykluczeniu z listy członków Klubu. Odwołania od uchwały Zarządu o 
wykluczeniu członka wspierającego można składać do Walnego Zebrania 
Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania 
pisemnego zawiadomienia o utracie członkostwa. Odwołanie zostanie 
rozpatrzone przez najbliższe Walne Zebranie Członków. Do tego czasu członek 
zachowuje wszystkie przysługujące mu prawa. Decyzja Walnego Zebrania 
Członków jest ostateczna. 
 

 

 
§10.1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla 

Klubu, której godność członka honorowego zostanie nadana, za zgodą 
kandydata, przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 

  
2. Członek honorowy ma wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym. 
 
3. Członek honorowy obowiązany jest przestrzegać postanowień statutu oraz 
uchwał władz Klubu. 



Strona 5 / 8 

 
4. Utrata członkostwa honorowego następuje w przypadku: 
 

a) pisemnego oświadczenia o dobrowolnym wystąpieniu z Klubu 
złożonego Zarządowi; 

 
b) wykluczenia przez Walne Zebranie Członków w wypadku działalności 

na szkodę Klubu. 
 

5. Zarząd ma obowiązek pisemnego zawiadomienia zainteresowanego o 
uchwale o wykluczeniu z Klubu. Odwołania od uchwały Walnego Zebrania 
Członków o wykluczeniu członka honorowego można składać do Walnego 
Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty 
otrzymania pisemnego zawiadomienia o utracie członkostwa. Odwołanie 
zostanie rozpatrzone przez najbliższe Walne Zebranie Członków. Do tego 
czasu członek zachowuje wszystkie przysługujące mu prawa. Ponowna decyzja 
Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 
 

 
 
 
 

Rozdział IV 
WŁADZE KLUBU 

 
 
§11.1 Władzami Klubu są:  
 

a) Walne Zebranie Członków; 
 
b) Zarząd Klubu; 
 
c) Komisja Rewizyjna. 

 
2. Władze Klubu pochodzą z wyboru. Wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej 
odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym (w zależności od uchwały Walnego 
Zebrania Członków) zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności 
wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do 
głosowania. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa. 
 
3. W razie ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym 
przysługuje prawo dokooptowania nowego członka z tym, że liczba 
dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/2 ogólnej liczby członków 
władz. 
 
4. Kadencja władz trwa 1 rok. 
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§12. Walne Zebranie Członków 
 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może mieć 
charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. 

 
2. Dla ważności podejmowanych przez Walne Zebranie członków uchwał 

wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy 
liczby członków uprawnionych do głosowania, o ile zapisy niniejszego 
Statutu nie stanowią inaczej. 

 
3. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Walne Zebranie 

Członków może odbyć się w drugim terminie pół godziny po pierwszym, przy 
obniżeniu kworum do 1/3 członków uprawnionych do głosowania, o ile 
zapisy niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. 

 
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

 
a) ustalenie kierunków i programu działania Klubu; 
 
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej; 
 

c) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
 
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi; 
 
e) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Klubu; 

 
f) uchwalanie zmian w statucie - dla ważności uchwał Walnego 

Zebrania Członków w tej sprawie wymagane jest co najmniej 2/3 
liczby głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby osób 
uprawnionych do głosowania; 

 
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu - dla ważności uchwały 

Walnego Zebrania Członków w tej sprawie wymagane jest co 
najmniej 2/3 liczby głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby osób 
uprawnionych do głosowania; 

 
h) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających uchwały 

Walnego Zebrania Członków. 
 

5. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na 
rok. 

 
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest: 
 

a) z inicjatywy Zarządu; 
 

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej; 
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c) na wniosek co najmniej 10 członków Klubu, 
 

w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od uchwały Zarządu, otrzymania 
przez Zarząd żądania Komisji Rewizyjnej, lub wniosku w tej kwestii. 

 
 
§13. Zarząd Klubu 
 

1. W skład Zarządu Klubu wchodzi od 3 do 10 osób, w tym Prezes i Skarbnik. 
 
2. Do obowiązków i kompetencji Zarządu należy: 
 

a) kierowanie działalnością Klubu; 
 
b) prowadzenie polityki gospodarczej i finansowej Klubu; 
 
c) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków; 
 
d) reprezentowanie Klubu na zewnątrz; 
 
e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 

 
f) przyjmowanie, wykluczanie i wykreślanie członków zwyczajnych i 

wspierających; 
 

g) rozstrzyganie sporów wewnątrzorganizacyjnych, powstałych w związku z 
działalnością w Klubie. 

 
3. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku. 
 
4. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności 

przynajmniej połowy członków Zarządu. 
 
 
§14. Komisja Rewizyjna 
 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej, liczącej od 3 do 10 osób, należy: 
 

a) kontrola Zarządu pod kątem zgodności jego działania ze statutem i 
uchwałami Walnego Zebrania Członków; 

 
b) żądanie zwoływania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków; 
 
c) składanie Zarządowi wniosków, wynikających z kontroli; 
 
d) wnioskowanie, na Walnym Zebraniu Członków, o udzielenie absolutorium 

ustępującemu Zarządowi. 
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2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej, niż dwa razy w roku. 
 
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy 

obecności przynajmniej połowy członków Komisji. 
 
 
 
 

Rozdział V 
MAJĄTEK KLUBU 

 
 
§15. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa oraz fundusze, tj. 
aktywa w gotówce i zgromadzone na kontach bankowych. 
 
 
§16. Na fundusze Klubu składają się: 

 
a) dochody z imprez oraz innej działalności statutowej Klubu; 
 
b) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego; 
 
c) dochody z działalności gospodarczej; 
 
d) darowizny, zapisy i dotacje. 

 
§17. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych 
wymagane jest współdziałanie Prezesa i Skarbnika lub Prezesa i dwóch członków 
Zarządu działających łącznie. 
 
 

Rozdział VI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 
§18. W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu 
Klubu, uchwała taka określi przeznaczenie majątku Klubu, przy czym podlega ona 
zatwierdzeniu przez organ nadzorujący. 
 
§19. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia o 
jego zarejestrowaniu. 
 
§20. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu 
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. 
 


