
STATUT UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ 

KLUB TURYSTYKI WSZELAKIEJ DREPTAK 

 
DZIAŁ I 

INFORMACJE OGOLNE 

 

§ 1 

Uczelniana organizacja studencka, zwana dalej Organizacją, nosi nazwę:  

Klub Turystyki Wszelakiej DREPTAK. 

 

§ 2 

 

Organizacja działa przy Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. 

 

§ 3 

 

Organizacja jako koło korzysta z osobowości prawnej Politechniki Warszawskiej. 

 

§ 4 

 

1. Celem Organizacji jest umożliwienie jej członkom rozwijania i pogłębiania 

zainteresowań w dziedzinie wszelakiego rodzaju turystyki (w tym kwalifikowanej), 

działalność w zakresie ekologii i ochrony środowiska. 

 

2. Cele powyższe Organizacja realizuje przez: organizację i udział w festiwalach 

sportowych, imprezach i zlotach turystycznych, wyprawach turystycznych, 

sportowych i eksploracyjnych, różnorodnych szkoleniach i kursach pozwalających na 

podniesienie kwalifikacji i doświadczenia turystycznego. 

 

3. Kwestie dotyczące organizacji i kierownictwa imprezy reguluje stosowna uchwała 

Zarządu Organizacji. 

 

§ 5 

 

Praca Organizacji ma charakter społeczny. 

 

§ 6 

 

Dla realizacji swoich celów Organizacja korzysta ze środków finansowych: 

 

1) wyodrębnionych przez Uczelnię z jej budżetu, 

2) adresowanych na Organizację, a przekazanych przez donatorów na konto Uczelni, 

3) wypracowanych przez Członków Organizacji i przekazanych na konto Uczelni na 

 podstawie umów zawieranych przez Uczelnię z innymi podmiotami. 

 

 

 

 



DZIAŁ ll  

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJI 

 

§ 7 

 

1. Członkiem zwyczajnym Organizacji może być każdy student Politechniki Warszawskiej 

zainteresowany tematyką działalności Organizacji. 

 

2. Członkami honorowymi Organizacji mogą być absolwenci Politechniki Warszawskiej 

lub zatrudnieni w niej nauczyciele akademiccy, a także inne osoby które położyły 

szczególne zasługi dla rozwoju Organizacji. 

 

§ 8 

 

1. Członkostwo nabywa się na mocy decyzji Zarządu Organizacji. 

 

2. Podstawą do podjęcia decyzji przez Zarząd w sprawie nabycia członkostwa w Organizacji jest 

spełnienie kryteriów regulowanych stosowną uchwałą Zarządu. 

 

§ 9 

 

Członek Organizacji ma prawo do: 

1) noszenia klubowej plakietki, 

2) czynnego uczestnictwa w pracach Organizacji, 

3) korzystania z pomocy pracowników jednostki przy której afiliowana jest 

 Organizacja, 

4) udziału i głosowaniu w Walnym Zebraniu, przy czym Członkowie honorowi 

 posiadają wyłącznie głos doradczy, 

5) przedłożenia Prezesowi projektu imprezy, 

6) przedłożenia Prezesowi wniosku, 

7) przedłożenia projektu zmian Statutu. 

 

§ 10 

 

Członek Organizacji ma obowiązek: 

 

1) przestrzegać Statutu Politechniki Warszawskiej, Statutu Organizacji, oraz uchwał 

 jego organów, 

2) terminowo wywiązywać się z powierzonych prac. 

 

§ 11 

 

Członkostwo ustaje na skutek: 

 

1) wykluczenia dokonanego przez Zarząd w przypadku postępowania Członka 

 Organizacji sprzecznego ze Statutem Organizacji, Statutem Politechniki 

 Warszawskiej lub w inny sposób nie dającego się pogodzić z obowiązkami 

 studenta Politechniki Warszawskiej, 



2) wykreślenia dokonanego przez Zarząd w przypadku utraty przez Członka statusu 

 studenta, 

3) wniosku samego Członka. 

 

 

DZIAŁ lll 

 ORGANY ORGANIZACJI 

 

§ 12 

 

Organami Organizacji są: 

 

1) Zarząd liczący 5 członków, 

2) Prezes wchodzący w skład Zarządu, 

3) Walne Zebranie. 

 

§ 13 

 

1. Członkiem Zarządu może być Członek zwyczajny Organizacji. 

 

2. Członek Zarządu jest wybierany przez Walne Zebranie. 

 

3. Do kompetencji Zarządu należy: 

 

a) organizowanie i kierowanie pracą Organizacji, 

b) podejmowanie decyzji oraz konstruowanie i zatwierdzanie uchwał, 

c) przyjmowanie i usuwanie Członków Organizacji, oraz rozstrzyganie innych kwestii 

personalnych, 

d) wybór spośród swoich członków Prezesa, 

e) prawo każdego Członka Zarządu do złożenia wniosku o pozbawienie funkcji 

Prezesa lub innego Członka Zarządu, 

f) inne regulowane stosowną uchwałą Zarządu. 

 

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

 

a) decyzji podjętej przez Zarząd w trakcie głosowania na wniosek Członka Zarządu 

lub 50% Członków zwyczajnych Organizacji, 

b) utraty członkostwa zwyczajnego w Organizacji, 

c) wykreślenia dokonanego na wniosek własny. 

 

5. W przypadku utraty przez Członka miejsca w Zarządzie Prezes zwołuje Walne 

Zebranie, na którym zostaje wybrany nowy Członek Zarządu na podstawie kryteriów 

zawartych w pkt. 1. 

 

6. Zarząd podejmuje decyzje, konstruuje i zatwierdza uchwały na podstawie 

określonego wniosku poddanego przez Prezesa pod głosowanie Zarządu. 

 

7. Zarząd podejmuje decyzje, konstruuje i zatwierdza uchwały, przyjmuje i usuwa 

Członków Organizacji, rozstrzyga kwestie personalne oraz wybiera i pozbawia funkcji 

Prezesa w drodze głosowania podczas posiedzeń Zarządu. 



 

8.  Głosowania Zarządu w pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. Głosowania Zarządu w drugim 

terminie zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych 

Członków Zarządu. 

 

9.  Wszelkie uchwały Zarządu muszą być zgodne ze Statutem Organizacji. Weryfikacji 

zgodności ze Statutem dokonuje Prezes. 

 

10.  Wszelkie uchwały Zarządu mogą być uchylone przez Rektora w przypadku gdy są 

sprzeczne z prawem lub Statutem Politechniki Warszawskiej. 

 

11.  Wiarygodność ustaleń Zarządu potwierdza protokół z posiedzenia Zarządu spisany 

przez Sekretarza. Nie dotyczy to uchwał, których potwierdzenie wiarygodności 

określa §16 pkt 1. 

 

§ 14 

 

1. Prezes jest wybierany przez Zarząd w trakcie głosowania. 

 

2. Do kompetencji Prezesa należy: 

 

1) Reprezentowanie Organizacji wobec Władz Uczelni i poza Uczelnią, 

2) Podział funkcji w Zarządzie i ich korekta, w tym wybór V-ce Prezesa i Sekretarza, 

3) Zatwierdzanie projektów imprez, 

4) Opieka nad finansami i dobrami materialnymi Organizacji, 

5) Przyjmowanie skarg i wniosków, 

6) Decyzja o skierowaniu pod głosowanie Zarządu, Walnego Zebrania lub odrzuceniu 

określonego wniosku, z obowiązkiem poinformowania Zarządu o swej decyzji, 

7) Organizacja posiedzeń Zarządu, 

8) Zwołanie Walnego Zebrania, 

9) Ustalanie terminów głosowań Zarządu i Walnego Zebrania, 

10) Weryfikacja zgodności uchwał Zarządu ze Statutem Organizacji, 

11) Upoważnianie osób do działania w imieniu Organizacji, 

12) Inne regulowane stosowną uchwałą Zarządu. 

 

3. Prezes ma obowiązek skierowania pod głosowanie Zarządu złożonego wniosku jeśli 

dotyczy on pozbawienia Członka Zarządu miejsca w Zarządzie lub pozbawienia 

funkcji Prezesa. 

 

4. Funkcja Prezesa ustaje na skutek: 

 

1) Decyzji podjętej przez Zarząd wtrakcie głosowania na wniosek Członka Zarządu, 

opiekuna lub 50 % Członków zwyczajnych Organizacji, 

2) wykluczenia z Zarządu, 

3) Utraty członkostwa zwyczajnego w Organizacji, 

4) Wykreślenia dokonanego na wniosek własny. 

 

 

 



§ 15 

 

1. Walne Zebranie jest zwoływane przez Prezesa przynajmniej raz w roku. 

 

2. W skład Walnego Zebrania wchodzą wszyscy Członkowie Organizacji. 

 

3. Do kompetencji Walnego Zebrania należą: 

 

1) Wybór Członka Zarządu, 

2) Podejmowanie decyzji na podstawie wniosku podczas zwołanego przez Prezesa 

Walnego Zebrania. 

 

4. Walne Zebranie podejmuje decyzje na podstawie wniosku skierowanego przez 

Prezesa pod głosowanie Walnego Zebrania. 

 

5. Walne Zebranie podejmuje decyzje oraz wybiera Członków Zarządu w drodze 

głosowania. 

 

6. Głosowanie Walnego Zebrania w pierwszym terminie zapada zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy Członków zwyczajnych Organizacji. 

Głosowanie Walnego Zebrania w drugim terminie zapada zwykłą większością głosów 

bez względu na liczbę obecnych Członków zwyczajnych Organizacji. 

 

7. Wiarygodność ustaleń Walnego Zebrania potwierdza protokół z Walnego Zebrania 

spisany przez Sekretarza 

 

§ 16 

 

1. Wiarygodność uchwał Zarządu potwierdza podpis Sekretarza i podpis Prezesa. 

 

2. Wiarygodność protokołów z posiedzeń Zarządu potwierdza podpis Sekretarza. 

 

3. Wiarygodność protokołu z Walnego Zebrania potwierdza podpis Sekretarza i podpis 

Prezesa. 

 

4. Wiarygodność innych dokumentów potwierdza podpis Prezesa. 

 

 

DZIAŁ IV 

 OPIEKUN ORGANIZACJI 

 

§ 17 

 

Do kompetencji Opiekuna należy: 

 

1) Pomoc w realizacji prac podejmowanych przez Organizację, 

2) Nadzór nad środkami finansowymi przyznawanymi Organizacji przez Uczelnię. 

 

 



DZIAŁ V  

TYTUŁY 

 

§ 18 

 

Przewodnik Dreptaka jest tytułem nadawanym Członkowi Organizacji przez Zarząd na 

podstawie kryteriów ustalonych przez Zarząd w stosownej uchwale. 

 

§ 19 

 

Honorowy Przewodnik Dreptaka jest tytułem nadawanym Członkowi Organizacji lub 

Honorowemu Członkowi Organizacji przez Zarząd za wybitne zasługi dla KTW DREPTAK. 

 

DZIAŁ VI 

 ROZWIĄZANIE ORGANIZACJI 

 

§ 20 

 

1. Organizacja przestaje istnieć z chwilą podjęcia przez Rektora PW decyzji o 

wykreśleniu Organizacji z Rejestru uczelnianych organizacji studenckich. Decyzja 

taka może być podjęta jeżeli Organizacja: 

 

1) Prowadzi działalność niezgodną z przepisami prawa lub Statutem PW oraz innymi 

wewnętrznymi aktami prawnymi Uczelni, 

2) Narusza zasady współżycia społecznego oraz dobre imię Politechniki 

Warszawskiej, 

3) Działa na szkodę Uczelni lub społeczności akademickiej. 

 

2. Organizacja przestaje istnieć z chwilą podjęcia przez Zarząd i Opiekuna decyzji o 

rozwiązaniu organizacji, co skutkuje wykreśleniem Organizacji z Rejestru 

uczelnianych organizacji studenckich. 

 

DZIAŁ VII 

STATUT 

 

§ 21 

 

Zmiana statutu następuje po przedłożeniu Prezesowi projektu przez Członka Organizacji, 

zatwierdzeniu go drogą głosowania przez Zarząd i Opiekuna, a następnie zatwierdzeniu 

go przez Rektora Politechniki Warszawskiej. 

 

§ 22 

 

W głosowaniu nad zmianą Statutu każdy z głosujących tzn. Członek Zarządu lub 

Opiekun ma prawo veta. 

 

§ 23 

 

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 roku. 


