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STATUT    
STOWARZYSZENIA  KULTURY  FIZYCZNEJ p.n. 

KLUB  �EGLARSKI  WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 
 

 
Rozdział I - Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazw� Klub �eglarski Wojskowej 
Akademii Technicznej, w skrócie K� WAT,  stanowi organizacj� pracowników i 
studentów WAT, działa w oparciu o ustaw� o kulturze fizycznej z dnia 
18.01.1996r. (Dz.U. z 2001r. Nr 81 poz.889 z pó�n. zm.) oraz niniejszy statut i 
zwane jest dalej Klubem. 

2. Klub współpracuje z Samorz�dem Studentów WAT i zrzesza na zasadzie 
dobrowolno�ci studentów, absolwentów, pracowników WAT (obecnych i byłych) 
oraz inne osoby uprawiaj�ce �eglarstwo. Klub otwarty jest tak�e dla młodzie�y i 
mieszka�ców dzielnicy Bemowo, gdzie WAT ma swoj� siedzib�.   

3. Klub kontynuuje tradycj� Klubu �eglarskiego WAT zało�onego w 1969 roku 
przy Oddziale PTTK w WAT. 

4. Statut niniejszy obowi�zuje członków Klubu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
i poza jej granicami. 

 
§ 2 

1. Siedzib� Klubu jest  Warszawa. 
2. Terenem działania Klubu  jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Klub mo�e by� członkiem organizacji których zakres działalno�ci zwi�zany jest 

z uprawianiem sportu �eglarskiego i motorowodnego.  
4. Klub nie prowadzi działalno�ci gospodarczej.  
5. Klub ma prawo u�ywania własnego proporca, piecz�tki, odznaki i emblematu 

 
§ 3  

1. Do zada� Klubu nale�y: 
a)  propagowanie �eglarstwa sportowego i rekreacyjnego, 
b) prowadzenie działalno�ci wychowawczej w duchu przestrzegania etyki 

 �eglarskiej, 
c) organizowanie i ułatwianie członkom i sympatykom uprawiania �eglarstwa 

sportowego i rekreacyjnego, 
d) poprawienie sprawno�ci fizycznej i zdrowotnej członków Klubu. 
 

2. W celu realizacji zada�  Klub podejmuje nast�puj�ce �rodki działania: 
a) organizowanie wewn�trznego szkolenia oraz typowanie kandydatów na 

kursy i obozy szkoleniowe wy�szych stopni prowadzone przez  PZ� oraz 
inne zwi�zki, stowarzyszenia i organizacje, 

b) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych oraz branie udziału w 
takich imprezach organizowanych przez PZ� lub zwi�zki, stowarzyszenia i 
organizacje zajmuj�ce si� �eglarstwem,  

c) propagowanie działalno�ci na rzecz ochrony �rodowiska naturalnego, 
d) organizowanie rozrywek kulturalnych i rekreacyjnych. 
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Rozdział II - Członkowie Klubu �eglarskiego WAT 

 
                        § 4 

Członkowie Klubu dziel� si� na: 
- Członków zwyczajnych, 
- Członków honorowych. 

 
§ 5 

O przyj�ciu kandydata do Klubu decyduje Zarz�d Klubu na podstawie zło�onej 
deklaracji . 

§ 6 
1. Członkiem zwyczajnym Klubu mo�e by� osoba fizyczna, która spełnia  

      wymagania - §1 p.2. 
2. Osoba niepełnoletnia musi przedstawi� pisemn� zgod� rodziców lub 

opiekunów. 
3. Członek zwyczajny Klubu  ma prawo: 

a) bra� udział w zebraniach klubu, wybiera� i by� wybieranym do władz 
Klubu, z tym �e osoby małoletnie z ograniczeniami wynikaj�cymi z art. 3 
ust 2 i 3 prawa o stowarzyszeniach, 

b) uczestniczy� we wszystkich imprezach i innych formach działalno�ci 
organizowanych przez Klub, 

c) korzysta� z urz�dze� i sprz�tu b�d�cych w dyspozycji Klubu, 
d) nosi� odznak� klubow� i u�ywa� proporczyka Klubu. 

4. Członek Klubu ma obowi�zek: 
a) przestrzega� postanowie� statutu Klubu, stosowa� si� do uchwał Władz 

Klubu, 
b) współdziała� w realizacji zada� Klubu, uprawia� �eglarstwo sportowe i 

rekreacyjne, 
c)  dba� o urz�dzenia i sprz�t klubowy, 
e) podnosi� swoje kwalifikacje �eglarskie, 
f) przestrzega� zasad etyki, dyscypliny i przyj�tych zwyczajów �eglarskich, 
g) bra� udział w pracach i imprezach klubowych, 
g) regularnie opłaca� składki członkowskie. 

5. Członkiem honorowym mo�e by� osoba fizyczna szczególnie zasłu�ona dla 
rozwoju �eglarstwa w WAT. Godno�� członka honorowego Klubu nadaje Walne 
Zebranie Klubu na wniosek Zarz�du. 

6. Członkowie honorowi maj� prawo do: 
a) udziału we wszystkich zebraniach władz Klubu z głosem doradczym, 
b) udziału w imprezach klubowych, 
c) korzystania z urz�dze� i sprz�tu b�d�cych w dyspozycji Klubu i s� 

zwolnieni z obowi�zków wynikaj�cych z ust. 4.  
 
                                   § 7  

1. Utrata członkostwa Klubu  nast�puje poprzez: 
a) pisemne zgłoszenie wyst�pienia z Klubu, 
b) wykluczenie ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarz�du Klubu za 

popełnienie czynów niezgodnych z etyk� �eglarsk� lub podj�cie działa� 
na szkod� Klubu. 

c) skre�lenie z listy członków uchwał� Zarz�du Klubu, wskutek 
niewykonywania obowi�zków regulaminowych (np. zaleganie w opłaceniu 
klubowych składek członkowskich lub innych nale�no�ci na rzecz  Klubu) 
przez okres co najmniej jednego roku. 
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2.  Od uchwały Zarz�du o wykluczeniu lub skre�leniu z listy członków Klubu słu�y 
odwołanie do najbli�szego Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna. 

 
 

                                   § 8  
1. W stosunku do członków nie przestrzegaj�cych Statutu władze Klubu mog� 

zastosowa�  nast�puj�ce sankcje: 
a) upomnienie, 
b) nagan�, 
c) zwieszenie w prawach członkowskich, 
d) skre�lenie z listy członków Klubu. 

2. Od nało�onych kar słu�y odwołanie do najbli�szego Walnego Zebrania, którego 
uchwała jest ostateczna. 

 
                                   § 9 

Za szczególne zasługi dla Klubu członek mo�e by� wyró�niony:  
a) podzi�kowaniem na pi�mie lub pochwał�, 
b) dyplomem uznania, 
c) nagrod� rzeczow�. 

 
 

Rozdział III - Władze  K�  WAT 
 

§10 
1. Władze Klubu stanowi�: 

a) Walne Zebranie Klubu,  
b) Zarz�d Klubu, 
c) Komisja Rewizyjna Klubu. 

2. Walne Zebranie Klubu wybiera Zarz�d Klubu oraz Komisj� Rewizyjn� na okres 
2 lat. 

3. Walne Zebranie ka�dorazowo ustala liczb� wybieranych członków do Zarz�du 
Klubu i Komisji Rewizyjnej. 

 
§11 

1. Zarz�d Klubu zwołuje Walne Zebranie Klubu co najmniej raz w roku dla 
wysłuchania i rozpatrzenia sprawozdania Zarz�du oraz rocznych b�d� 
wieloletnich planów działania w zakresie merytorycznym i finansowym. 

2. Co 2 lata odbywa si� Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które 
podejmuje uchwał� co do udzielenia absolutorium ust�puj�cemu Zarz�dowi 
oraz dokonuje wyboru nowego Zarz�du Klubu i Komisji Rewizyjnej. 

 
§12 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zostaje zwołane: 
a) z inicjatywy Zarz�du Klubu, 
b) na ��danie Komisji Rewizyjnej Klubu, 
c) na ��danie 1/3 ilo�ci członków Stowarzyszenia, 
d) w trybie przewidzianym w powołanej Ustawie o kulturze fizycznej.  

2. W przypadkach opisanych w §12 pkt. 1a-c Nadzwyczajne Walne Zebranie 
zwołuje si� w terminie30 dni od wyst�pienia z ��daniem jego zwołania. 

 
§13 

1. Termin, miejsce i porz�dek dzienny Walnego Zebrania Klubu podaje si� do 
wiadomo�ci jego członków co najmniej na 14 dni wcze�niej. 
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2. Walne (Nadzwyczajne) Zebranie Klubu jest prawomocne, je�li Prezydium 
Zebrania stwierdzi, ze zostało ono zwołane zgodnie z § 11 lub §12 oraz, �e 
przybyła na zebranie co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania a 
w drugim terminie bez wzgl�du na liczb� obecnych.  

3. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadaj� zwykł� wi�kszo�ci� 
głosów. 

4. Walne Zebranie Stowarzyszenia podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym a 
wybory Zarz�du Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje w głosowaniu 
tajnym. 

5. Do wył�cznej kompetencji Walnego Zebrania nale�y: 
a) uchwalanie kierunków o programów sportowej, organizacyjnej i finansowej 

działalno�ci statutowej Klubu, 
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozda� Zarz�du i Komisji Rewizyjnej 

oraz udzielanie absolutorium dla Zarz�du Klubu, 
c) wybór Zarz�du i Komisji Rewizyjnej, 
d) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwi�zania Klubu oraz w 

sprawach maj�tkowych, 
e) ustalanie składek członkowskich oraz wpisowego, 
f) rozpatrywanie odwoła� od uchwał i decyzji zarz�du, 
g) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady 

Walnego Zgromadzenia nie zastrze�onych do kompetencji innych władz 
Klubu.  

 
 

§ 14 
1. Zarz�d liczy od 5 do 9 członków. 
2. Zarz�d Klubu wybiera ze swego grona Komandora, Wice-komandora, skarbnika  

oraz członków. Zarz�d Klubu mo�e uzupełni� swój skład przez dokooptowanie 
nowych członków w miejsce ust�puj�cych, w ilo�ci nie przekraczaj�cej 1/3 
liczby członków Zarz�du Klubu wybranych przez walne Zebranie.  

 
§ 15 

1. Zebrania Zarz�du Klubu zwołuje w miar� potrzeby Komandor lub wice-
komandor, jednak nie rzadziej ni� raz w miesi�cu, za wyj�tkiem miesi�cy lipca i 
sierpnia. 

2. Do wa�no�ci uchwał Zarz�du Klubu potrzebna jest obecno��, co najmniej 
połowy członków Zarz�du, w tym Komandora lub Wice-komandora. 

        3. Uchwały Zarz�du Klubu zapadaj� zwykł� wi�kszo�ci� głosów, a w razie 
równo�ci głosów decyduje głos przewodnicz�cego zebrania.  

 
§16 

1. Zarz�d Klubu reprezentuje Klub na zewn�trz i działa w jego imieniu, kieruje 
działalno�ci� Klubu  i zarz�dza jego funduszami w ramach planu pracy  i planu 
finansowego, uchwalonych przez Walne Zebranie Klubu. Do zada� Zarz�du 
Klubu nale�y ponad to przyjmowanie członków, prowadzenie ich ewidencji, 
pobieranie składek oraz czuwanie nad wykonywaniem przez członków 
obowi�zków statutowych i regulaminowych. Do zada� zarz�du Klubu nale�y te� 
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz rozstrzyganie sporów w Klubie. 
Zarz�d Klubu ma prawo powoływa� sekcje Klubu. 

2. O�wiadczenie woli w zakresie praw i obowi�zków maj�tkowych Klubu składaj� 
ł�cznie komandor ze skarbnikiem lub wice-komandor ze skarbnikiem. 
Korespondencj�  w imieniu Klubu podpisuj�  Komandor lub Wice-Komandor. 
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§17 

 
1. Komisja Rewizyjna Klubu składa si� z 4 członków. Komisja wybiera ze swego 

składu przewodnicz�cego.  
2. Komisja przeprowadza kontrol� Zarz�du Klubu w zakresie działalno�ci 

programowej, finansowej i materiałowej pod wzgl�dem formalnym i 
merytorycznym raz do roku i mo�e ��da� od Zarz�du usuni�cia stwierdzonych 
uchybie�. 

3. Komisje wyst�puje do walnego zebrania w sprawie absolutorium dla zarz�du. 
4. Przedstawiciel Komisji mo�e uczestniczy� w zebraniach zarz�du z głosem 

doradczym. 
5. Komisja odbywa posiedzenia w zale�no�ci od potrzeb i podejmuje uchwały 

wi�kszo�ci� głosów przy obecno�ci 3 członków. W przypadku równej ilo�ci głosów 
decyduje głos przewodnicz�cego.  
 
 

Rozdział IV - Gospodarka Klubu  
 

§18 
1. Klub mo�e korzysta� ze sprz�tu pływaj�cego i innych składników mienia WAT 

oraz innych instytucji i osób fizycznych na zasadach okre�lonych w odr�bnych 
porozumieniach zawieranych mi�dzy wła�cicielem sprz�tu a Klubem.  

2. Gospodarka materiałowa w Klubie  prowadzona jest ze �rodków własnych 
członków Klubu oraz pozyskanych �rodków finansowych. 

3. 	rodki finansowe Klubu pochodz� ze składek, dotacji i darowizn oraz wszelkich 
form działalno�ci klubowej. 

 
  

Rozdział V – Zmiana statutu i rozwi�zanie Klubu 
 

§19 
1. Zmiana statutu i rozwi�zanie Klubu mo�e nast�pi� na podstawie Uchwały 
Walnego Zebrania Klubu w obecno�ci członków których liczb� okre�la §13 statutu i  
podj�tej wi�kszo�ci� 2/3 głosów W uchwale o rozwi�zaniu Klubu nale�y okre�li� 
likwidatora i sposób zagospodarowania maj�tku Klubu. 
2. Likwidator Klubu po zako�czeniu prac wyst�puje do organu ewidencyjnego z 
wnioskiem o wykre�lenie Klubu z ewidencji. 
 
 

Rozdział VI - Postanowienia ko�cowe 
 

§20 
Odpowiedzialno�� za interpretowanie niniejszego statutu ponosi Zarz�d Klubu. 

 
§21 

Statut  niniejszy został uchwalony na Zebraniu Zało�ycielskim Stowarzyszenia kultury 
fizycznej p.n. Klub �eglarski Wojskowej Akademii Technicznej w dniu 17marca 2004 
roku. 

 
 


