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ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa, zwany dalej Klubem, jest stowarzy-

szeniem posiadającym osobowość prawną.

§ 2
Klub jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne prawne działające lotnic-

twie i we wszelkich dziedzinach z nim związanych, aktualnie lub przeszłości, 
które łączy sentyment, umiłowanie lotnictwa, więź towarzyska, także chęć 
działania dla dobra i na rzecz rozwoju lotnictwa.

§ 3
Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej 

granicami, a siedzibą władz Klubu jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4
W ramach Klubu mogą działać wyspecjalizowane komisje, sekcje i zespoły.

§ 5
Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej jego członków.

§ 6
Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym 

samym lub zbliżonym zakresie działania, z ograniczeniami wynikającymi 
z Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

§ 7
Klub ma prawo używania sztandaru, flagi, odznak, emblematów i pieczęci 

zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków.



– 3  –

Warszawa 2017

ROZDZIAŁ II
Cele, zadania i środki działania Klubu

§ 8
 Celem Klubu jest:
1. działanie na rzecz rozwoju lotnictwa,
2. integrowanie społeczności lotniczej,
3. utrzymywanie więzi koleżeńskiej pomiędzy członkami Klubu w kraju 

i zagranicą,
4. kultywowanie i przekazywanie młodszym pokoleniom tradycji polskie-

go lotnictwa oraz opieka nad przedmiotami i miejscami ważnymi dla 
historii lotnictwa,

5. opieka nad członkami Klubu wymagającymi szczególnej troski.

§ 9
Cele określone w §8 Klub realizuje przez:
1. współpracę z jednostkami organizacyjnymi, których działalność wiąże 

się z zakresem działalności Klubu,
2. organizowanie oraz uczestniczenie w organizowaniu imprez ukierunko-

wanych na realizację celów działalności Klubu,
3. gromadzenie, opracowywanie oraz współdziałanie przy opracowywaniu 

materiałów historycznych odnoszących się do zagadnień związanych 
z lotnictwem,

4. propagowanie problematyki lotniczej wśród młodzieży,
5. organizowanie spotkań koleżeńskich i innych imprez towarzyskich,
6. występowanie do właściwych władz z wnioskami o awanse i nadawanie 

odznaczeń, wyróżnień oraz o udzielanie pomocy materialnej i innych 
świadczeń dla członków Klubu i ich rodzin, jak również dla osób szcze-
gólnie zasłużonych dla lotnictwa.
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ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
 Członkowie Klubu dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków honorowych,
3. członków wspierających.

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba co najmniej 50-letnia, 

o nieposzlakowanej przeszłości, mająca za sobą nie mniej niż 10 lat 
pracy zawodowej, amatorskiej lub społecznej w lotnictwie i dziedzi-
nach związanych.

2. W wyjątkowych przypadkach staż 10 lat lub wiek 50 lat mogą nie 
być wymagane.

3. Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego jest spełnienie wyma-
gań pp. 1 i 2, złożenie deklaracji członkowskiej popartej przez dwóch 
członków wprowadzających oraz decyzja Zarządu Klubu.

4. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby spełniające warunki określone 
pp. 1, 2 i 3 bez względu na miejsce zamieszkania

§ 12
1. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba szczególnie zasłużona 

dla lotnictwa polskiego lub dla Klubu.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków, na 

wniosek Zarządu Klubu.
3. Przyznanie godności członka honorowego powinno być poprzedzone 

konsultacją z możliwie największą liczbą członków Klubu.
4. Członek honorowy, który przez, co najmniej, dwie kadencje spra-

wował funkcję prezesa Zarządu Klubu szczególnie zasłużył się dzia-
łalności na rzecz Klubu, może być wyróżniony godnością Prezesa 
Honorowego Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.
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a) Godność Prezesa Honorowego nadaje Walne Zebranie Człon-
ków na wspólny wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej albo 
na wniosek grupy, co najmniej 25 członków Klubu przedłożony 
Zarządowi na nie mniej niż trzy tygodnie przed Walnym Zebra-
niem Członków.

b) Prezes Honorowy może uczestniczyć w zebraniach Zarządu 
Klubu z głosem stanowiącym współuczestniczyć kontaktach 
zewnętrznych Klubu.

c) Godność Prezesa Honorowego jest dożywotnia chyba, że osoba 
wyróżniona tą godnością zrzeknie się jej, o czym pisemnie 
powiadomi Walne Zebranie Członków.

d) W tym samym czasie godność Prezesa Honorowego może 
posiadać tylko jedna osoba.

§ 13
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne, które 

akceptują cele Klubu, są zainteresowane rozwojem jego działalności, 
poprą jego działalność odpowiednim wkładem materialnym albo 
zadeklarują opłacanie stałej składki lub wniosą istotne świadczenia rze-
czowe.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Klubu po złożeniu przez 
nich deklaracji.

§ 14
 Członek zwyczajny ma prawo:
1. biernego i czynnego wyboru do władz Klubu,
2. brania udziału w naradach i wszelkich imprezach Klubu oraz uczestni-

czenia we wszystkich jego pracach i działaniach,
3. zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem władz Klubu,
4. korzystania ze świadczeń wynikających z działalności Klubu,
5. używania odznaki Klubu.

§ 15
Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego i jest zwol-

niony obowiązku opłacania składek członkowskich.
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§ 16
Członek zwyczajny jest zobowiązany:
1. brać czynny udział w realizacji zadań Klubu,
2. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Klubu,
3. popularyzować działalność Klubu i zabiegać o pozyskiwanie 

nowych członków,
4. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 17
Członek wspierający:
1. jest zobowiązany wnosić regularnie zadeklarowane świadczenia 

na rzecz Klubu,
2. korzysta z uprawnień wymienionych §14 p. 2, 3 i 5. Członków wspiera-

jących, będących osobami prawnymi, reprezentują w tym zakresie osoby 
pełnomocne.

§ 18
 Członkowie Klubu za aktywny udział w realizacji celów Klubu mogą 

być wyróżniani:
1. dyplomem uznania
2. odznakami honorowymi,
3. tytułem honorowego członka Klubu.

 § 19
1. Członkowie Klubu, którzy działają na szkodę Klubu naruszając postano-

wienia Statutu, bądź działają niezgodnie z celami zadaniami Klubu lub 
zasadami współżycia koleżeńskiego oraz uwłaczają godności członka 
Klubu, podlegają karom organizacyjnym:

a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres do 2 lat,
d) wykluczenia z Klubu.

2. O nałożeniu kary organizacyjnej decyduje Zarząd w trybie uchwały.
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3. Odwołanie od uchwały Zarządu, złożone nie później niż 14 dni przed 
datą Walnego Zebrania Członków, rozpatruje Walne Zebranie Człon-
ków.

4. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 20
1. Członkostwo Klubie ustaje wskutek:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarzą-
du Klubu,

b) wykluczenia z Klubu wyniku prawomocnej statutowo uchwały 
podjętej w trybie §19,

c) skreślenia z listy członków wskutek nieusprawiedliwionego 
zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekracza-
jący 24 miesiące; uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd Klubu,

d) śmierci członka.
2.  Członkostwo wspierające ustaje wskutek:

a) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie do Zarządu Klubu,
b) skreślenia z listy członków wspierających na podstawie 

uchwały Zarządu Klubu z powodu nieusprawiedliwionego 
zalegania w wywiązywaniu się z zadeklarowanych zobowią-
zań wobec Klubu,

c) wykluczenia z Klubu zgodnie z §19 – odpowiednio.

ROZDZIAŁ IV
Władze i struktura organizacyjna Klubu

§ 21
 Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Klubu,
3. Komisja Rewizyjna,

§ 22
 Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.
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§ 23
Władzami wybieranymi Klubu są: Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna. 

Kadencja tych władz trwa 3 lata, może być jednak przedłużona, jeżeli zwoła-
nie Walnego Zebrania Członków z ważnych przyczyn musi być odłożone. 
Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd.

§ 24
Wybory władz Klubu przeprowadzane są zgodnie z regulaminem ustalonym 

przez Walne Zebranie Członków.

§ 25
1. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy 

czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej 60% 
uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów 
za i przeciw w głosowaniach jawnych, decyduje głos przewodniczą-
cego obrad.

2. Jeżeli przy zwoływaniu Walnego Zebrania Członków przewidziany 
zostanie, prócz pierwszego, także drugi termin, wówczas uchwały 
Walnego Zebrania Członków podjęte w tym terminie są prawomocne 
bez względu na liczbę obecnych, uprawnionych do głosowania.

3. Głosowania władz Klubu odbywają się jawnie, chyba że uchwalono 
w określonej sprawie głosowanie tajne.

§ 26
 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. uchwalanie generalnych kierunków działalności Klubu,
2. uchwalanie Statutu Klubu i zmian jego treści,
3. wybór: Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej,
4. uchwalanie regulaminów władz Klubu,
5. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu oraz Komisji 

Rewizyjnej
6. rozpatrywanie wniosków i postulatów dotyczących działalności Klubu,
7. wytyczanie i zmienianie ogólnej linii działania Klubu na okres kadencji,
8. określanie ogólnych kierunków działalności gospodarczej Klubu,
9. nadawanie godności członka honorowego,
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10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich oraz rozstrzyganie 
w sprawach spornych i dyscyplinarnych zaistniałych w Klubie,

11. ustanawianie składek członkowskich i warunków zwolnień z nich,
12. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu i przekazania 

jego majątku.

§ 27
1. Walne Zebrania Członków odbywają się nie rzadziej niż raz na 12 mie-

sięcy. Zebrania zwołuje Zarząd Klubu.
2. W uzasadnionych przypadkach może zostać zwołane nadzwyczajne 

Walne Zebranie Członków.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu z wła-

snej inicjatywy,
 albo

a) na złożony na piśmie wniosek co najmniej 1/10 liczby członków 
zwyczajnych i honorowych,

 lub:
b) na złożony na piśmie wniosek Komisji Rewizyjnej,

przy czym, w przypadku otrzymania któregoś z tych wniosków, Walne 
Zebranie Członków ma odbyć się ciągu następnych 60 dni.

4. Zawiadomienie o nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, zawie-
rające: powód, termin, miejsce i porządek obrad rozsyła Zarząd Klubu 
nie później niż 30 dni przed terminem tego Zebrania.

§ 28
 W okresie między Walnymi Zebraniami Członków najwyższą władzą Klubu 

jest Zarząd Klubu.

§ 29
Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:
1. kierowanie całokształtem działalności Klubu, tak społecznej jak i gospo-

darczej oraz ewentualne tworzenie odpowiednich fundacji,
2. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
3. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
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4. uchwalanie planów działalności i zatwierdzanie preliminarzy budżeto-
wych,

5. składanie planów i sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków,
6. powoływanie komisji, sekcji i zespołów spośród członków zwyczaj-

nych i honorowych Klubu oraz ustalanie zakresów regulaminów 
ich działania,

7. przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych i wspierających,
8. ustalanie wzorów odznak, dyplomów, legitymacji, flagi i pieczęci,
9. przyznawanie wyróżnień honorowych,
10. występowanie do właściwych władz w sprawie nadania członkom Klubu 

odznaczeń resortowych i państwowych,
11. występowanie z wnioskami o nadanie godności członka honorowe-

go Klubu,
12.  przygotowywanie propozycji zmian w Statucie.

§ 30
1. Zarząd Klubu składa się z 5 – 10 członków, w tym:

a) prezesa Zarządu,
b) 1 – 2 wiceprezesów Zarządu,
c) sekretarza Zarządu,
d) skarbnika Zarządu,
e) 0 – 6 członków Zarządu.

2. Prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik wybierani są przez Zarząd 
z  grona członków i stanowią prezydium Zarządu, mające za zadanie 
przygotowanie pracy Zarządu. Wybory odbywają się podczas pierwsze-
go posiedzenia Zarządu. Do czasu wyboru nowego prezesa posiedzenie 
prowadzi najstarszy wiekiem członek Zarządu. W trakcie kadencji 
Zarząd może dokonywać zmian w składzie prezydium Zarządu.

§ 31
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu. Do jej 

kompetencji należy:
a) dokonywanie kontroli finansowej działalności Klubu,
b) dokonywanie oceny merytorycznej zgodności działalności 

Klubu ze Statutem,
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c) wnioskowanie na Walnym Zebraniu Członków o udzielenie 
absolutorium dla Zarządu,

d) wnioskowanie zwołania nadzwyczajnego Walnego 
Zebrania Członków.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków, którzy wybierają spośród 
siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Do czasu 
wyboru nowego przewodniczącego posiedzenie prowadzi najstarszy 
wiekiem członek Komisji  Rewizyjnej.

§ 32
Jeżeli w czasie trwania kadencji władz wybranych Klubu nastąpi zmniejsze-

nie składu tych władz, mają one prawo dokooptowania nowych członków 
na zwolnione miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może być więk-
sza niż 1/3 składu pochodzącego wyboru.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze

§ 33
1.  Majątek Klubu stanowią:

a) nieruchomości,
b) ruchomości,
c) fundusze.

2. Na fundusze składają się:
a) wpisowe i składki członkowskie, po 80 lat życia opłata składek 

jest dobrowolna,
b) dochody działalności statutowej i gospodarczej prowadzonej 

zgodnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
c) darowizny, zapisy i dotacje.

§ 34
 Do ważności umów, porozumień oraz dokumentów majątkowych, a także 

oświadczeń i pełnomocnictw wymagane są podpisy prezesa lub, w jego imie-
niu, wiceprezesa oraz skarbnika lub, w jego imieniu, innego upoważnionego 
członka Zarządu Klubu.
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ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

§ 35
Zmiany w Statucie, a także rozwiązanie Klubu wymagają uchwały Walnego 

Zebrania Członków, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów przy obec-
ności co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Klubu.

§ 36
 W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Członków 

powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi 
przeprowadzi likwidację.

§ 37
Uchwalając likwidację Klubu, Walne Zebranie Członków może wskazać 

organizacje lub instytucje społeczne, na których rzecz przejdzie mają-
tek Klubu.



WARSZAWSKI KLUB 
SENIORÓW LOTNICTWA 

istnieje od 1939 r.


