
Regulamin Wewnętrzny SKK „Morzkulc”  

(oparty na postanowieniach obowiązującego Statutu)  

  

  

Członkostwo w Klubie i Blachy Klubowe     

1. Studencki Przewodnik Turystyki Kajakowej jest stopniem już nieprzyznawanym. Jako 

SPTK należy więc rozumieć każdego, który odbył i zaliczył Drawę Szkoleniową (centralny 

kurs szkoleniowy) oraz zdał podrawowe egzaminy teoretyczne.   

2. Zarząd Klubu uchwalając przyjęcie nowych Członków Rzeczywistych kieruje się zarówno 

§8 Statutu Klubu, jak również aktywnością klubową kandydata wyrażoną liczbą 

wypracowanych godzinek klubowych oraz liczbą wypływanych kilometrów na imprezach 

i wyjazdach klubowych w okresie 15 miesięcy wstecz od daty złożenia wniosku.   

3. Członek Sympatyk zostaje uznany za wystarczająco aktywnego, jeżeli w okresie 

wymienionym w punkcie 2. wypracuje minimum 20 godzinek i wypływa minimum 200 

kilometrów na imprezach i wyjazdach klubowych. W szczególnych przypadkach Zarząd w 

porozumieniu z Komisją Rewizyjną może odstąpić od jednego z wymagań wymienionych 

w tym punkcie.   

4. Blacha Klubowa przyznawana jest wyłącznie na Walnym Zebraniu Członków Klubu lub 

na Urodzinach Klubu   

5. Osoba nie będąca członkiem rzeczywistym w momencie otrzymania blachy klubowej staje 

się nim ze skutkiem natychmiastowym.   

6. Wpisowe członka honorowego klubu na udział w urodzinach oraz jubileuszu klubu są 

pokrywane z środków klubowych. 

  

Składki członkowskie i wpisowe   

1. Każdy nowy Członek Sympatyk Klubu jest zobowiązany do opłacenia wpisowego w 

wysokości dwukrotnej semestralnej składki członkowskiej. Osoby, które ukończyły 

Szkoleniówkę mają prawo zostać Członkami Sympatykami Klubu bez opłacania 

wpisowego.   

2. Każdy członek Klubu zobowiązany jest do płacenia składek członkowskich. W przypadku 

zaległości w płaceniu składek może wybrać pomiędzy opłaceniem wszystkich zaległości a 

ponownym opłaceniem wpisowego.   

3. Składka za semestr letni obowiązuje od marca, a za semestr zimowy od października danego 

roku.   

4. Opłacona składka członkowska upoważnia do korzystania ze sprzętu klubowego zgodnie z 

Regulaminem sprzętowym uchwalonym przez Zarząd Klubu oraz daje prawo do ubiegania 

się o dofinansowania do imprez klubowych.   

5. Członek Rzeczywisty z opłaconą składką i bez zaległości finansowych wobec Klubu ma 

prawo głosowania na Walnym Zebraniu Członków Klubu.   

6. Zarząd Klubu ma prawo przyznawania zwolnień z uiszczania wpisowego i składek 

członkowskich w szczególnie uzasadnionych przypadkach (dotyczy to szczególnie 

starszych członków Klubu, którzy rozpoczynają opłacanie składek).   



Ordynacja Wyborcza   

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków Klubu. Po jego zamknięciu, aż do 

następnego Walnego Zebrania, władzę w Klubie sprawują Zarząd Klubu i Komisja 

Rewizyjna.   

2. Walne Zebranie może być zebrane na wniosek:   

a) Zarządu,   

b) Komisji Rewizyjnej,   

c) Prezesa,   

d) 10 Członków Rzeczywistych.   

3. Wszelkie decyzje na Walnym Zebraniu, poza zmianami statutowymi i rozwiązaniem Klubu, 

podejmowane są zwykłą większością głosów (50% + 1 z osób niewstrzymujących się od 

głosowania).   

4. Zmiany w Statucie mogą być dokonane przy aprobacie bezwzględnej większości głosów 

wszystkich członków uprawnionych do głosowania jeżeli było to przewidziane porządkiem 

obrad.   

5. Zarząd wybierany jest w następującej kolejności:   

a) imiennie wybrany Prezes,   

b) całościowo pozostała część Zarządu przedstawiona przez Prezesa:   

 Vice Prezes ds. Szkolenia, 

 Vice Prezes ds. Sprzętu 

 Sekretarz   

6. Prezes klubu musi być studentem oraz członkiem rzeczywistym klubu. Przynajmniej 

połowa Zarządu Klubu musi być studentami. Przynajmniej połowa Zarządu Klubu musi 

być członkami rzeczywistymi.   

7. Walne Zebranie udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu zwykłą większością 

głosów. W przypadku nie udzielenia absolutorium członkowie ustępującego Zarządu 

ponoszą konsekwencje w postaci:   

a) Nie przyznania godzinek za prace w zarządzie   

b) Utraty praw członka rzeczywistego na rok   

c) Nie rozpatrywania podania o członkostwo rzeczywiste przez rok   

d) Zakaz bycia członkiem zarządu w roku następnym   

8. Członkiem komisji rewizyjnej może zostać osoba będąca członkiem rzeczywistym Klubu i 

nie będąca członkiem Zarządu.   

9. Wybór członków komisji rewizyjnej odbywa się poprzez głosowanie nad każdą osobą po 

kolei. Można oddawać głosy na wszystkich kandydatów. Wybrane zostają osoby z 

największą liczbą głosów.   

10. Aby władze klubu mogły się ukonstytuować muszą zostać wybrane przynajmniej 3 

pierwsze osoby określone w pt. 5 oraz Komisja Rewizyjna.   

11. W przypadku niemożności powołania nowego Zarządu, funkcję dalej pełni dotychczasowy. 

Zobligowany jest on jednak do zwołania Walnego Zebrania w nieprzekraczalnym terminie 

1-go miesiąca w celu przeprowadzenia ponownych wyborów.   

12. Zarząd w niepełnym składzie rozdziela pozostałe funkcje między siebie, bądź uzupełnia 

skład nowymi członkami.   

  



Obowiązki i Prawa Zarządu Klubu   

1. Zarząd ma prawo powoływać funkcyjnych i pełnomocników.   

2. Zarząd ma obowiązek zbierać się nie rzadziej niż raz w miesiącu (z wyłączeniem okresu 

wakacyjnego).   

3. W dniu ogłoszenia terminu Walnego Zebrania, Zarząd ma obowiązek:   

a) przedstawić Komisji Rewizyjnej sprawozdania: z działalności, finansowe, sprzętowe 

oraz godzinowe za okres swojej działalności.   

b) podać do wiadomości publicznej listę nowych członków rzeczywistych, przyjętych w 

okresie od poprzedniego Walnego Zebrania. Lista członków rzeczywistych nie może 

ulec zmianie do aktualnie zwoływanego Walnego Zebrania.   

4. Nowy Zarząd, w ciągu 31 dni od wybrania, ma obowiązek podać do wiadomości publicznej 

aktualny statut, regulamin wewnętrzny i regulamin sprzętowy.   

5. Zarząd, w ciągu 31 dni od Walnego Zebrania ma obowiązek udostępnić do wglądu 

członkowi rzeczywistemu Klubu Protokół z Walnego Zebrania wraz z dołączonymi 

sprawozdaniami: finansowym i gospodarczym.   

6. Zarząd Klubu ma obowiązek przynajmniej raz w roku zorganizować dla członków Klubu 

kurs Pierwszej Pomocy.   

7. Zarząd ma obowiązek przedstawić komisji rewizyjnej dwa śródroczne sprawozdania sprzętowe 

i sprawozdania finansowe, do 28 lutego i 30 czerwca. 

  

Organizacja Imprez   

1. Każdy kierownik jest osobiście odpowiedzialny za powierzony mu sprzęt klubowy. Po 

powrocie ze spływu jest zobowiązany do zdania Vice Prezesowi ds. Sprzętu relacji 

dotyczącej  liczby  i  miejsca  składowania  pobranego  sprzętu 

 oraz stwierdzonych/usuniętych awarii.   

2. Kierownicy krajowych imprez kajakowych są zwolnieni od opłat za uczestnictwo             w 

organizowanych przez siebie imprezach.   

3. Podczas organizacji imprez wymagających dużego nakładu pracy, ilość osób zwolnionych 

od opłat za uczestnictwo w imprezie może być zwiększona decyzją Zarządu.   

4. Rozliczenie imprez następuje:   

a) od strony finansowej przez Sekretarza,   

b) od strony merytorycznej przez Zarząd Klubu.   

2. W przypadku rażących uchybień w organizacji imprezy, decyzję o rodzaju sankcji dla 

kierownika imprezy podejmuje Zarząd przy akceptacji Komisji Rewizyjnej.   

3. Zarząd klubu jest zobowiązany przeznaczyć co najmniej 30% z opłaconych składek 

członkowskich na dofinansowanie udziału członków klubu w imprezach kajakowych. Za 

okres rozliczeniowy przyjmuje się okres pomiędzy przyjęciem kolejnych sprawozdań 

finansowych.   

4. Zarząd ustala każdorazowo wysokość dofinansowania uczestnictwa członków klubu          w 

imprezach kajakowych.   

  

Regulacje Sprzętowe   

1. Sprzęt klubowy jest własnością Klubu.   

2. Za stan sprzętu odpowiadają:    

a) każda osoba użytkująca,   



b) Vice Prezes ds. Sprzętu.  

3. Każdy członek Klubu z opłacona składką członkowską ma prawo do wypożyczenia 

dowolnego sprzętu klubowego o ile nie koliduje to z bieżącą działalnością Klubu (decyzję 

podejmuje Prezes lub Vice Prezes ds. Sprzętu.).   

4. Pozostałe, szczegółowe ustalenia dotyczące sprzętu klubowego określa Zarząd                      

w Regulaminie Sprzętowym.  

  

  

  

  

Gdańsk 15.12.2014 


