STATUT
AKADEMICKIEGO KLUBU
TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ PTTK
POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
„SABAT”
z dnia 5 czerwca 2003 r.
(tekst jednolity)
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Działający na podstawie niniejszego statutu Akademicki Klub
Turystyki Kwalifikowanej PTTK powstaje z inicjatywy
Wydziałowego Klubu Turystyki Kwalifikowanej Wydziału
Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki
Świętokrzyskiej w Kielcach.
§2
Akademicki Klub Turystyki Kwalifikowanej PTTK skupia
studentów, pracowników i absolwentów Politechniki
Świętokrzyskiej w Kielcach, zwany dalej Klubem, działa
w oparciu o: Statut PTTK, Regulamin Wzorcowy Klubu/Koła
PTTK oraz
Ustawę o szkolnictwie wyższym i Statut
Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
§3
Siedzibą
Klubu
jest
Politechnika
Świętokrzyska,
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce.
§4
Klub używa znaku graficznego (wzór znaku graficznego
znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu)
oraz pieczęci (załącznik nr 2).
Rozdział II
Cele Klubu i ich realizacja
§5
Cele Klubu:
a) pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie organizowania form aktywnego wypoczynku;
b) popularyzowanie i promowanie różnych form turystyki
wśród studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej;
c) rozwijanie umiejętności sprzyjających uprawianiu turystyki
kwalifikowanej;
d) popularyzowanie Dziedzictwa Narodowego oraz piękna
przyrody Ziemi Świętokrzyskiej i Polski.
§6
Klub realizuje swoje cele przez:
a) organizowanie cyklicznych imprez turystycznych;
b) organizowanie
rajdów,
wycieczek
turystycznokrajoznawczych i szkoleń;
c) współpracę z innymi organizacjami, kołami i klubami
w ramach prowadzonej działalności.
Rozdział III
Prawa i obowiązki członków Klubu
§7
Członkowie Klubu dzielą się na członków założycieli,
honorowych, zwyczajnych i wspierających.
§8
Członkami założycielami są osoby inicjujące powstanie Klubu,
które biorą udział w pracach Klubu na zasadach określonych
dla członków zwyczajnych.

§9
Tytuł członka honorowego za wybitne zasługi dla Klubu
przyznaje
dożywotnio
osobom
fizycznym
Walne
Zgromadzenie Członków (W.Z.C.) większością 2/3 głosów na
wniosek Zarządu lub 1/3 członków Klubu.
§10
Członkiem zwyczajnym może zostać student, absolwent lub
pracownik Politechniki Świętokrzyskiej będący członkiem
PTTK, który zadeklarował poparcie dla programu Klubu
i zasad zawartych w Statucie przez wypełnienie deklaracji
członkowskiej z poparciem co najmniej przez dwóch
zwyczajnych członków Klubu.
§11
Członkiem wspierającym może być pracownik, student innej
wyższej kieleckiej uczelni lub inna osoba fizyczna bądź
prawna deklarująca poparcie dla programu Klubu. Członkiem
Klubu zostaje się z chwilą wpisania na listę członków Klubu.
Wpisu dokonuje Prezes Klubu na podstawie:
a) odpowiedniej uchwały W.Z.C. w przypadku członkostwa
honorowego;
b) deklaracji przystąpienia do Klubu w przypadku
członkostwa zwyczajnego i wspierającego.
§12
Członkostwo honorowe ustaje na skutek zrzeczenia się przez
osobę zainteresowaną.
§13
Członkostwo zwyczajne i wspierające (osoby fizycznej)4
ustaje wskutek:
a) utraty członkostwa PTTK;
b) dobrowolnego wystąpienia z Klubu;
c) zaprzestania udziału w pracach Klubu;
d) rozwiązania Klubu.
§14
Członkostwo wspierające ustaje wskutek dobrowolnego
wystąpienia z Klubu.3
§15
Utrata członkostwa zwyczajnego i wspierajacego4 następuje
na podstawie uchwały W.Z.C. Klubu w wyniku:
a) popełnienia czynu uwłaczającego godności studenta,
pracownika PŚk i członka PTTK;
b) działania na szkodę Klubu;
c) naruszenie zasad współżycia koleżeńskiego.
§16
Czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo głosu w głosowaniach Klubu mają członkowie zwyczajni i wspierający
(osoba fizyczna), z tym że bierne prawo wyborcze do Zarządu
Klubu przysługuje tylko członkom zwyczajnym.4
§17
Członkowie Klubu realizują cele Klubu skupiając się w Sekcje
i podejmując się wykonania zadań związanych z przedmiotem
działalności Klubu.
§18
Członkowie Klubu mają prawo:
a) uczestniczenia w W.Z.C. i wnioskowania w sprawach
statutowej działalności Klubu;
b) uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach Klubu
zgodnie z ustalonymi zasadami;
c) zgłaszania wniosków i zapytań do władz Klubu we
wszystkich sprawach dotyczących Klubu;

d) korzystania z wszelkich urządzeń i wydawnictw będących
własnością Klubu, które zostały pozostawione do
dyspozycji członków Klubu;
e) odwoływania się od decyzji Zarządu Klubu lub Sądu
Koleżeńskiego do W.Z.C.
§19
Obowiązkiem członka zwyczajnego i wspierającego (osoby
4
fizycznej) Klubu jest:
a) przestrzeganie niniejszego Statutu oraz uchwał władz Klubu;
b) uczestniczenie w pracach Klubu.
Rozdział IV
Władze Klubu
§20
1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zgromadzenie Członków (W.Z.C.);
b) Zarząd Klubu;
c) Komisja Rewizyjna.
2. Organem dyscyplinarnym jest Sąd Koleżeński.
§21
W.Z.C. Klubu jest najwyższym organem władzy Klubu.
4
W skład W.Z.C. wchodzą wszyscy Członkowie zwyczajni
Klubu.
§22
Obowiązek zwołania W.Z.C. spoczywa na Zarządzie.
§23
W.Z.C. jest zwoływane przez Zarząd z inicjatywy własnej lub
na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub minimum 1/3
członków Klubu, zawierający termin, miejsce i plan przebiegu
W.Z.C. Członkowie Klubu powinni zostać powiadomieni przez
Zarząd o miejscu i terminie W.Z.C. na co najmniej 7 dni przed
rozpoczęciem obrad.
§24
W.Z.C. jest zwoływane co najmniej raz w roku akademickim.
Sprawozdawczo-wyborcze W.Z.C. powinno być zwołane do
30 października4 końca grudnia4 każdego roku
kalendarzowego przez Zarząd.
§25
Do uprawnień W.Z.C. należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
b) zatwierdzenie rocznego planu działalności i budżetu
przedstawianego przez Zarząd,
c) rozliczenie działalności Zarządu;
d) głosowanie nad projektami uchwał przewidzianymi
w planie porządku obrad;
e) wprowadzanie zmian w rocznym planie działalności;
f) podejmowanie uchwał w sprawach bieżących;
g) zmiana porządku obrad;
h) dokonywania zmian w Zarządzie;
i) dokonywanie zmian w Statucie większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej połowy członków Klubu;
j) uchwalanie i zmiana Regulaminu Klubu;
k) zatwierdzanie kierunków działania Klubu;
l) rozpatrywanie wniosków i zatwierdzanie sprawozdań
z działalności Klubu;
m) powoływanie i odwoływanie Zarządu Klubu;
n) udzielanie absolutorium dla Zarządu,
o) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych
przez Członków Klubu;

p) wybór Członków Sądu Koleżeńskiego;
q) nadawanie tytułu Członka Honorowego;
r) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu.
§26
O ile Statut nie stanowi inaczej dla ważności podejmowanych
uchwał wymagana jest zwykła większość głosów w obecności
co najmniej połowy ogólnej liczby Członków uprawnionych do
głosowania. Każdemu członkowi zwyczajnemu i wspiera4
jącemu (osobie fizycznej) Klubu przysługuje jeden głos.
§27
Wszystkie głosowania W.Z.C. z wyjątkiem przypadków
określonych w statucie są przeprowadzane w trybie jawnym,
o ile W.Z.C. nie postanowi inaczej.
§28
W trybie tajnym przeprowadzane są następujące głosowania:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
b) udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
§29
Inicjatywa uchwałodawcza na W.Z.C. Klubu przysługuje:
a) członkowi Zarządu;
b) grupie minimum 1/3 członków Klubu w przypadku zmian
w Statucie Klubu;
c) grupie minimum 1/2 członków Klubu w przypadku zmian
w składzie Zarządu;
d) grupie minimum 3 Członków Klubu w przypadku
pozostałych projektów uchwał.
§30
Zarząd jest organem wykonawczym Klubu. Kadencja
Zarządu trwa rok akademicki3 dwa lata3 i kończy się z chwilą
wyboru nowego Zarządu.
§31
2
skreślony
§32
Zarząd wybierany jest bezwzględną większością głosów
w głosowaniu tajnym na pierwszym w roku akademickim
W.Z.C.
§33
Wybór Zarządu przebiega następująco: W.Z.C. w tajnym
głosowaniu wybiera Prezesa. Po zasięgnięciu opinii Prezesaelekta W.Z.C. powołuje członków Zarządu. W przypadku nie
zatwierdzenia kandydata przez W.Z.C., Prezes ma prawo
wyznaczyć kolejnych kandydatów.
§34
W skład Zarządu wchodzą:
a) Prezes;
b) Sekretarz Klubu;
c) Skarbnik Klubu;
d) skreślony1, 2
§35
Prezes lub dwóch innych Członków Zarządu łącznie mają
prawo podejmowania decyzji w sprawach finansowych Klubu.
§36
Obowiązki Zarządu:
a) przygotowanie rocznego planu działalności i budżetu;
b) zwołanie w terminie 2 tygodni od momentu wyboru
W.Z.C. w celu zatwierdzenia rocznego planu działalności
i budżetu;
c) kierowanie działalnością Klubu;

d)
e)
f)
g)
h)

wykonywanie uchwał W.Z.C.;
prowadzenie rzetelnej ewidencji finansowej Klubu;
pozyskiwanie środków na finansowanie przedsięwzięć;
reprezentowanie Klubu na terenie Uczelni i poza nią;
udzielanie informacji członkom Klubu dotyczących
bieżącej działalności Klubu;
i) przygotowanie sprawozdania rozliczającego kadencję
działalności Zarządu;
j) przesyłanie podjętych uchwał Klubu do wiadomości
Rektora w ciągu 7 dni.
§37
Zarząd podejmuje decyzje niezastrzeżone dla innych
organów Klubu. Decyzje, o których mowa zapadają
bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich
Członków Zarządu.
§38
Uprawnienia Zarządu:
a) przydzielanie zadań i kontrola ich wykonania;
b) wyrażanie zgody na utworzenie Sekcji, zatwierdzanie
nazwy, charakteru i celów Sekcji, zatwierdzanie planu
działania;
c) potwierdzanie wszystkich oficjalnych pism w imieniu
Klubu własnoręcznym podpisem osób upoważnionych
oraz pieczęcią Klubu;
d) przyjmowanie i usuwanie członków Klubu.
§39
Komisja Rewizyjna Klubu jest społecznym organem
kontrolującym działalność Klubu, wybranym w głosowaniu
tajnym przez W.Z.C. w składzie 2 członków.
§40
Do obowiązków i kompetencji Prezesa należy:
a) kierowanie pracami Klubu i Zarządu;
b) reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
c) koordynacja i kontrola kontaktów Klubu z podmiotami
zewnętrznymi;
d) nadzorowanie prac Sekcji;
e) przygotowanie sprawozdania z działalności Klubu.
§41
W przypadku nieobecności Prezesa Klubu lub na czas
niemożności sprawowania przez niego władzy, jego
obowiązki i kompetencje przejmuje Sekretarz Klubu patrz §40
pkt. a – e.
§42
Do obowiązków i kompetencji Sekretarza Klubu należy:
a) sporządzanie sprawozdań ze wszystkich spotkań Klubu;
b) sprawowanie pieczy nad wszelką formalną dokumentacją
Klubu;
c) sporządzanie oraz gromadzenie dokumentacji dotyczącej
działalności Klubu.
§43
Do obowiązków i kompetencji Skarbnika Klubu należy:
a) rzetelne dokumentowanie czynności finansowych Klubu;
b) informowanie Członków Klubu o stanie środków
pieniężnych.
§44
Do obowiązków i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności programowej, organizacyjnej,
finansowej i gospodarczej Klubu;

b) dokonywanie analiz i ocen działalności Zarządu Klubu
oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych;
c) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym
Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku w sprawie
absolutorium dla członków ustępującego Zarządu Klubu.
Rozdział VI
Zasady i tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim.
§45
Sąd Koleżeński (S.K.) orzeka w imieniu Członków Klubu
i czuwa nad przestrzeganiem przepisów prawa i zasad
współżycia koleżeńskiego. Orzecznictwu S.K. podlegają
wszyscy Członkowie Klubu
§46
Przed S.K. odpowiada każdy Członek Klubu zgodnie
z §15 pkt. a-c.
§47
Skład Sądu Koleżeńskiego:
a) S.K. liczy łącznie 3 osoby, w tym Przewodniczący Sądu;
b) w skład S.K. nie może wchodzić członek Zarządu Klubu.
§48
Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim:
a) jest poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym
prowadzonym przez Zarząd Klubu;
b) może nastąpić na wniosek minimum 5 Członków Klubu;
c) jest jawne;
d) od orzeczenia S.K. przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni
do W.Z.C.
§49
Karami w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim są:
a) upomnienie;
b) nagana z wnioskiem o pozbawienie członkostwa.
§50
Nie można wszcząć postępowania przed S.K. po upływie 6
m-cy od dnia uzyskania wiadomości o popełnieniu czynu lub 3
lat od jego popełnienia.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§51
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Statutem,
zastosowanie maja przepisy: Statutu PTTK, Regulaminu
Wzorcowego Klubu/Koła PTTK, Ustawy o szkolnictwie
wyższym i Statutu Politechniki Świętokrzyskiej.
§52
Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie na mocy
uchwały W.Z.C. w obecności 3/4 członków Klubu,
kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
§53
Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia
przez Walne Zgromadzenie Członków i zatwierdzenia przez
Władze Uczelni oraz Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego
PTTK w Kielcach.
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Uchwała Nr 1/2003 WZC z dnia 15.10.2003 r.
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3)
Uchwała Nr 7/2009 WZC z dnia 25.11.2009 r.
4)
Uchwała Nr 13/2014 WZC z dnia 19.12.2014 r.
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