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STATUT STOWARZYSZENIA 
Akademicki Klub Turystyczny „MALUCH” 

stan na 2 grudnia 2009 
 
 

Rozdział 1 
Nazwa, siedziba i terytorium działania klubu. 

 
§1. Tworzy się stowarzyszenie o nazwie Akademicki Klub Turystyczny „Maluch”, 
zwane dalej Klubem. 
 
§2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. 
 
§3. Siedzibą Klubu jest Warszawa. 
 
 

Rozdział 2 
Postanowienia ogólne. 

 
§4. Celem działalności Klubu jest uprawianie i rozwijanie turystyki w środowisku 
akademickim, a w szczególności w środowisku studentów i pracowników 
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. 
 
§5. Klub realizuje swe cele poprzez: 

1. Organizowanie imprez turystycznych, 
2. Prowadzenie działalności szkoleniowej i kulturalnej, 
3. Utrzymywanie nieruchomości służących czynnemu wypoczynkowi członków Klubu 
i przeprowadzaniu imprez klubowych, 
4. Utrzymywanie sprzętu turystycznego do wspólnego użytkowania przez członków 
Klubu i uczestników imprez klubowych. 

 
§6. Klub działa na zasadach zdrowego rozsądku. 
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Rozdział 3 
Władze klubu. 

 
§7. Władzami Klubu są: 

1. Walne Zebranie Członków zwane dalej Złazem, 
2. Rada Klubu, 
3. Komisja Rewizyjna. 

Najwyższą władzą Klubu jest Złaz. Pomiędzy Złazami władze sprawuje Rada Klubu. 
Złaz odbywa się co najmniej raz w roku. 
 
§8. Złaz zwoływany jest przez Radę Klubu: 

1. Z inicjatywy własnej, 
2. Na wniosek co najmniej 15 członków Klubu, 
3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

 
§9. Na tydzień przed terminem Złazu Rada Klubu ma obowiązek powiadomić o jego 
terminie i miejscu wszystkich członków Klubu mających czynne prawo wyborcze. 
 
§10. Do kompetencji Złazu należy: 

1. Uchwalanie zmian w Statucie decyzją co najmniej 2/3 głosów, 
2. Ustalanie programu działania Klubu, 
3. Wybór Rady Klubu w składzie trzech do pięciu osób na czele z Prezesem 
w następującym trybie: 

a) Złaz wybiera Prezesa Klubu, 
b) Prezes przedstawia kandydatów do Rady Klubu zatwierdzanych następnie 
przez Złaz, 

4. Wybór Komisji Rewizyjnej, 
5. Ustalanie wysokości składek członkowskich, 
6. Rozwiązanie Klubu decyzją co najmniej 2/3 głosów, 
7. Podejmowanie decyzji o zakupie, zbyciu, obciążeniu prawami rzeczowymi, 
wydzierżawieniu i innych czynnościach prawnych dotyczących nieruchomości. 
Podejmowanie wyżej wymienionych decyzji wymaga większości co najmniej 
2/3 głosów, 
8. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Klubu. 

 
§11. Do obowiązków i kompetencji Rady Klubu należy: 

1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz, 
2. Realizacja Uchwał Złazu, 
3. Sprawowanie władzy w okresie pomiędzy Złazami, 
4. Działanie w imieniu Klubu w obrocie prawnym — oświadczenia woli w imieniu 
Klubu składają przynajmniej dwaj działający zgodnie członkowie Rady Klubu, 
5. Zatwierdzanie imprez klubowych i ich prowadzących, 
6. Rada Klubu może uzupełnić swój skład o jedną osobę na wniosek Prezesa. 

 
§12. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej, liczącej 3 osoby, należy kontrola Rady Klubu 
oraz zgodności jej działania ze statutem i uchwałami Złazu. 
 
§13. Prawo głosu na obradach Złazu oraz czynne prawo wyborcze mają: 

- Honorowi członkowie Klubu, 
- Członkowie Klubu prowadzący imprezy klubowe w ciągu ostatniego roku, 
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- Członkowie Klubu sprawujący funkcję Kierownika Chatki w ciągu ostatniego roku, 
- Członkowie Rady Klubu, 

jeśli tylko opłacili składkę za ostatni rok. 
 

Rozdział 4 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
§14. Członkiem Klubu może zostać każda osoba, która: 

1. uczestniczyła w co najmniej trzech imprezach turystycznych organizowanych 
przez Klub, 
2. akceptuje zasady niniejszego statutu i podpisała deklarację przystąpienia do Klubu. 

 
§15. Członek AKT „Maluch” ma prawo do: 

1. uczestniczenia w życiu Klubu, a w szczególności: 
a) brania udziału w obradach Złazu z głosem doradczym, 
b) posiada bierne prawo wyborcze z zastrzeżeniem §17. 

2. uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Klub, 
3. używania emblematów klubowych, 
4. organizowania imprez klubowych, 
5. korzystania ze sprzętu i urządzeń Klubu. 

 
§16. Obowiązkiem członka jest: 

1. dbanie o dobre imię Klubu, 
2. przestrzeganie niniejszego statutu i uchwał władz Klubu, 
3. regularne opłacanie składek członkowskich. 

 
§17. Członek Klubu, który nie opłacił składki za bieżący rok traci wszelkie prawa 
wyborcze. 
 
§18. Utrata członkostwa następuje poprzez: 

1. dobrowolne zrzeczenie się, 
2. śmierć, 
3. na mocy decyzji Złazu — za działalność godzącą w dobre imię turysty i łamanie 
postanowień niniejszego statutu. 

 
§19. Członkiem honorowym Klubu może zostać każda osoba fizyczna, na którą Klub może 
liczyć. Tytuł członka honorowego przyznaje Złaz na wniosek Rady Klubu. Nie przewiduje 
się żadnych formalnych kryteriów przyznawania honorowego członkostwa. 
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Rozdział 5 

Osobowość prawna, fundusze i majątek. 
 
§20. Klub jest osobą prawną. 
 
§21. Majątek Klubu tworzony jest z: 

1. Składek członkowskich, 
2. Darowizn, spadków, zapisów i dotacji, 
3. Ofiarności publicznej. 

 


