REGULAMIN
STUDENCKIEGO KLUBU TURYSTYCZNYNEGO
Politechniki Wrocławskiej
Art. 1) Postanowienia ogólne:
1) „Studencki Klub Turystyczny Politechniki Wrocławskiej”, zwany dalej klubem, jest Uczelnianą Organizacją
Studencką działającą na Politechnice Wrocławskiej
2) Siedzibą klubu jest Politechnika Wrocławska, bud D20, pok.609,
a) adres do korespondencji ul. Janiszewskiego 8 Wrocław
b) strona www: skt.wroclaw.pl, e-mail: kontakt-skt@pwr.wroc.pl
3) Podstawy prawne działania klubu stanowią:
a) regulamin Studenckiego Klubu Turystycznego Politechniki Wrocławskiej, zwany dalej „regulaminem klubu”,
b) przepisy prawne obowiązujące na terenie Politechniki Wrocławskiej,
c) przepisy ustawowe, w tym ustawa o szkolnictwie wyższym.
4) Klub działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
5) Czas działania klubu jest nieokreślony
6) Warunkiem prowadzenia działalności przez klub jest posiadanie wpisu do rejestru organizacji studenckich
prowadzonego przez Rektora Politechniki Wrocławskiej.
7) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie 90 dni od uchwalenia przez walne zgromadzenie klubu
Art. 2) Cele działalności Studenckiego Klubu Turystycznego Politechniki Wrocławskiej
1) Celem działalności Studenckiego Klubu Turystycznego Politechniki Wrocławskiej jest:
a) rzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych
b) stwarzanie warunków ułatwiających społeczności studenckiej uprawianie turystyki i krajoznawstwa
c) rozpowszechnianie kultury turystycznej, wykorzystując poznawcze i wypoczynkowe walory turystyki
d) propagowanie zdrowych form spędzania czasu
e) promowanie i reprezentowanie Politechniki Wrocławskiej na forum ogólnopolskim
f) integracja społeczności akademickiej
g) nawiązywanie współpracy z organizacjami, krajowymi i zagranicznymi, prowadzącymi podobne formy
działalności
h) współpraca z Samorządem Studenckim Politechniki Wrocławskiej oraz innymi organizacjami studenckimi
działającymi przy Politechnice Wrocławskiej
Art. 3) Realizacja celów działalności Studenckiego Klubu Turystycznego Politechniki Wrocławskiej
1) Studencki Klub Turystyczny realizuje swoje cele statutowe poprzez:
a) organizację ogólnouczelnianych masowych rajdów pieszych:
• Rajd Wiosenny
• Rajd Jesienny
b) organizację wycieczek rowerowych
c) organizację spływów kajakowych
d) organizację wakacyjnych obozów trekkingowych
e) organizację turystycznych wyjazdów kwalifikowanych
f) organizację spotkań, seminariów, szkoleń o tematyce około turystycznej
g) udział w wyjazdach, rajdach, spotkaniach o tematyce turystycznej organizowanych przez inne podmioty
h) ogłaszanie prac w czasopismach i biuletynach
i) organizowanie innych form aktywności zgodnych z celami zapisanymi w regulaminie klubu
2) W celu realizacji zadań klub może uzyskiwać środki finansowe z:
a) dotacji budżetowej na działalność dydaktyczno-wychowawczą Politechniki Wrocławskiej,
b) wpłat otrzymywanych od sponsorów,
c) darowizn,
d) przychodów z działalności klubu prowadzonej odpłatnie.
Art. 4) Członkostwo w klubie, prawa i obowiązki członków
1) Członkowie dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków honorowych
c) sympatyków
2) Członkami zwyczajnymi klubu mogą być studenci, doktoranci Politechniki Wrocławskiej i innych uczelni, oraz
pracownicy Politechniki Wrocławskiej

3) Każdy członek klubu ma obowiązek:
a) przestrzegać postanowienia Regulaminu i uchwały władz klubu,
b) dbać o dobre imię klubu oraz Politechniki Wrocławskiej oraz o powierzone środki materialne,
c) terminowo wywiązywać się z powierzonych mu zadań,
d) aktywnie przyczyniać się do kształtowania i realizacji programu klubu.
4) Członkowi zwyczajnemu przysługuje:
a) prawo udziału w Walnych Zgromadzeniach Członków,
b) czynne i bierne prawo wyborcze,
c) prawo uczestniczenia w imprezach organizowanych przez klub,
d) możliwość korzystania ze sprzętu i materiałów będących własnością klubu.
5) O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Klubu, po złożeniu deklaracji członkowskiej,
decyzja jest podejmowana w wyniku głosowania zwyczajną większością głosów
6) Od osób składających deklarację członkowską po raz pierwszy, wymaga się pół roku stażu w charakterze
sympatyka. Decyzję o rezygnacji z tego wymogu w uzasadnionych wypadkach podejmuje zarząd klubu
7) Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzanie Członków osobom zasłużonym dla klubu, na wniosek
Zarządu Klubu lub Opiekuna Klubu.
8) Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych.
9) Sympatykami Studenckiego Klubu Turystycznego Politechniki Wrocławskiej mogą być studenci i doktoranci
Politechniki Wrocławskiej oraz innych uczelni, a także absolwenci wykazujący zainteresowanie przedmiotem
działalności Studenckiego Klubu Turystycznego Politechniki Wrocławskiej.
10) Każda osoba uczestnicząca w działalności klubu może otrzymać status sympatyka na okres jednego roku, pod
warunkiem zaakceptowania regulaminu klubu
11) Dokumentem potwierdzającym pełno prawne członkostwo w klubie jest karta członkowska
12) Ważność karty członkowskiej jest przedłużana przed I walnym zebraniem w danym roku akademickim
13) Ważność karty członkowskiej określa naklejka umieszczona na jej rewersie
14) Ustanie członkostwa następuje wskutek:
a) wystąpienia,
b) zawieszenia w prawach członka,
c) skreślenia,
d) wykluczenia.
15) Wystąpienie może nastąpić w każdym czasie na wniosek członka złożony na piśmie Zarządowi Klubu
16) Skreślenie lub zawieszenie członka może nastąpić w wyniku:
a) utraty statusu studenta lub doktoranta Politechniki Wrocławskiej bądź innej uczelni lub pracownika
Politechniki Wrocławskiej,
b) braku aktywności członkowskiej przez okres ostatniego roku akademickiego. Brak aktywności stwierdza się
na podstawie wygaśnięcia karty członkowskiej.
17) Wykluczenie członka może nastąpić w wyniku:
a) nie wywiązywania się z obowiązków członka klubu
b) naruszenia postanowień tego regulaminu
c) działania na szkodę klubu lub Politechniki Wrocławskiej
18) Zawieszenie, skreślenie lub wykluczenie członka następuje decyzją Walnego Zgromadzenia Członków podjętą
zwyczajną większością głosów.
19) Od decyzji o zawieszeniu, skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do zarządu klubu w terminie 7
dni od dnia jej ogłoszenia.
Art. 5) Władze Studenckiego Klubu Turystycznego Politechniki Wrocławskiej
1) Władzami klubu są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd klubu,
c) Opiekun klubu,
2) Najwyższą władzą w klubie jest Walne Zgromadzenie Członków
3) Posiedzenia władz klubu są jawne.
4) Zarząd klubu jest wyłaniany w drodze tajnych wyborów przez Walne Zgromadzenie Członków
5) Władze klubu zobowiązane są do:
a) przestrzegania prawa i postanowień Regulaminu,
b) kierowania się zasadami demokracji, kolegialności, jawności działania i gospodarności
6) Uchwały władz klubu zapadają zwykłą większością głosów
Art. 6) Walne Zgromadzenie Członków
1) Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd klubu, co najmniej raz w semestrze
2) O terminie i miejscu obrad Zarząd klubu zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia Członków. Przez zawiadomienie rozumie się wywieszenie informacji w miejscach
ogólnodostępnych dla studentów oraz na stronie www klubu.

3) Walne Zgromadzenie Członków wybiera prezesa,wiceprezesa, sekretarza, członków komisji skrutacyjnej (co
najmniej dwóch) oraz uchwala porządek obrad.
4) Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Członków wymagana jest obecność 50% członków klubu
5) Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwyczajną większością głosów
6) W głosowaniu nad udzieleniem Zarządowi klubu absolutorium nie mogą brać udziału członkowie Zarządu klubu.
7) Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) uchwalanie zmian w regulaminie i strukturze organizacyjnej klubu,
b) ocena działalności klubu i jego władz,
c) udzielanie absolutorium Zarządowi klubu,
d) wybór i odwoływanie: Prezesa i pozostałych członków Zarządu,
e) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu klubu,
f) ustalanie strategicznych założeń programowych działalności klubu,
g) rozpoznawanie odwołań od orzeczeń i uchwał Zarządu klubu,
h) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
8) Na wniosek 25% członków klubu lub opiekuna klubu Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków.
9) Wniosek powinien określać cel zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
10) Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków mogą być sprawy wskazane we wniosku.
11) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 6 tygodni od złożenia
wniosku na piśmie.
12) Do przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków stosują się punkty VI.3, VI.4, VI.5 i VI. 6.
13) Protokół Walnego Zgromadzenia Członków powinien być dostarczony Rektorowi Politechniki Wrocławskiej w
terminie 14 dni.
Art. 7) Zarząd klubu
1) Zarząd klubu jest organem wykonawczym i najwyższą władzą działającą w klubie pomiędzy Walnymi
Zgromadzeniami Członków.
2) W skład Zarządu klubu wchodzą:
a) Prezes
b) Wiceprezes
c) Sekretarz
d) do 16 członków zarządu
3) Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków w tajnym głosowaniu
4) Kadencja Zarządu trwa do następnych wyborów, które muszą się odbyć nie później niż w terminie 13 miesięcy od
poprzednich.
5) Do odwołania członka Zarządu klubu przed upływem kadencji wymagana jest zwykła większość głosów na
Walnym Zgromadzeniu Członków.
6) Podział kompetencji pomiędzy członkami zarządu jest ustalany na pierwszym zebraniu zarządu po wyborach
7) Do podejmowania decyzji dotyczących zarządzania środkami finansowymi klubu konieczne jest współdziałanie
zarządu i opiekuna klubu
8) Zarząd klubu kieruje bieżącą działalnością klubu, a w szczególności:
a) Reprezentuje klub na zewnątrz i działa w jego imieniu,
b) podejmuje decyzje w sprawie zakresu i sposobów realizacji celów klubu,
c) zwołuje i organizuje Walne Zgromadzenia Członków, w porozumieniu z Opiekunem Studenckiego Klubu
Turystycznego Politechniki Wrocławskiej,
d) opracowuje plany i programy działalności klubu oraz przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu Członków,
e) przygotowuje listy członków do zatwierdzenia lub wykluczenia,
f) realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków,
g) prowadzi ewidencję członków klubu,
h) współuczestniczy, wraz z Opiekunem klubu, w zarządzaniu, dysponowaniu i odpowiedzialności za fundusze,
pomieszczenie i wyposażenie klubu,
i) składa sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków,
j) opracowuje preliminarz finansowy i programowy klubu.
9) Zarząd niezwłocznie przekazuje do wiadomości władzom Politechniki Wrocławskiej protokół z Walnego
Zgromadzenia Członków.
10) Zarząd niezwłocznie zawiadamia Rektora o zmianie regulaminu klubu
11) Prawo kandydowania do Zarządu Studenckiego Klubu Turystycznego posiadają jedynie pełnoprawni członkowie
klubu.
12) Warunkiem koniecznym do kandydowania na stanowisko Prezesa lub Wiceprezesa, jest półroczny staż
członkowski w klubie.

Art. 8) Opiekun klubu:
1)
2)
3)
4)
5)

Po konsultacji z zarządem, podejmuje decyzje dotyczące zarządzania środkami finansowymi klubu
Po konsultacji z zarządem, zarządza, dysponuje i odpowiada za fundusze, pomieszczenie i wyposażenie klubu
Udziela merytorycznej pomocy przy formułowaniu i realizacji celów klubu
Rozstrzyga spory członkowskie na pisemną prośbę członków klubu
Reprezentuje Studenckie Klub Turystyczny Politechniki Wrocławskiej przed Władzami Politechniki Wrocławskiej
oraz poza Uczelnią.

Art. 9) Sekcje Studenckiego Klubu Turystycznego:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Członkowie Studenckiego Klubu Turystycznego mają prawo tworzyć sekcje klubu
Sekcje realizują cele do których zostały powołane
Zarząd klubu powołuje sekcje na wniosek minimum 3 członków klubu, po przedstawieniu celu działalności sekcji
Sekcje mają obowiązek przedstawić sprawozdanie z swojej działalność w trakcie Walnego Zgromadzenia
Członków
W przypadku braku aktywności lub niedopełnienia obowiązku sprawozdawczego sekcja zostaje rozwiązana
Członkowie sekcji wybierają ze swojego grona kierownika
Kierownik sekcji odpowiada za organizację jej pracy, ewidencję członków oraz inne aspekty jej działalności
Działalność sekcji nie może naruszać tego regulaminu, Statutu Politechniki Wrocławskiej, oraz przepisów
nadrzędnych

Art. 10) Postanowienia końcowe
1) Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu klubu może być podjęta w obecności co najmniej 50%
ogólnej liczby członków zwyczajnych i dla swej ważności wymaga poparcia 2/3 głosów.
2) Klub ulega rozwiązaniu na mocy niniejszego regulaminu, wskutek zaniku działalności, jeżeli w ciągu dwóch lat
nie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, którego protokół przekazano Rektorowi Politechniki
Wrocławskiej.
3) Likwidatorami klubu są członkowie Zarządu klubu lub osoba wyznaczona przez Rektora Politechniki
Wrocławskiej.
4) Wszystkie decyzje, zarządzenia i dokumenty klubu niezgodne z niniejszym Regulaminem są nieważne z mocy
tegoż Regulaminu.
5) Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Członków z wyłączeniem spraw
związanych z rejestracją i nadzorem ustawowym.
6) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzja należy do Walnego Zgromadzenia Członków.
7) Rektor Politechniki Wrocławskiej uchyla uchwałę organu klubu niezgodną z przepisami ustawowymi, statutem
uczelni lub regulaminem organizacji.

