STATUT
STUDENCKIEGO KLUBU KAJAKOWEGO
„MORZKULC”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Studencki Klub Kajakowy „Morzkulc” jest klubem międzyuczelnianym działającym na terenie
Trójmiasta i okolic.
§2
Siedziba Klubu mieści się przy Politechnice Gdańskiej: ul. Siedlicka 4, 80-222 Gdańsk Wrzeszcz.
§3
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Klubu. Wyjątek mogą stanowić
pracownicy powoływani przez Zarząd.
Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§4
Celem Klubu jest:
1. Popularyzacja w środowisku akademickim turystyki i kultury fizycznej jako formy aktywnego
wypoczynku.
2. Stałe podnoszenie kwalifikacji członków klubu w zakresie kajakarstwa i turystyki.
3. Wszechstronny rozwój kajakarstwa i turystyki wodnej wśród studentów.
4. Integracja środowiska akademickiego.
5. Organizowanie i udział w zawodach sportowych oraz innych imprezach polegających na
współzawodnictwie sportowym.
§5
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie różnych form turystyki kajakowej.
2. Organizowanie imprez turystycznych, kulturalnych i oświatowych, prelekcji, wystaw, pokazów
filmowych, odczytów i innych.
3. Prowadzenie szkoleń z zakresu turystyki kwalifikowanej, sportu i kultury fizycznej.
4. Organizowanie życia towarzyskiego członków Klubu.
5. Aktywną działalność w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
6. Współpracę z wyższymi uczelniami, instytucjami państwowymi, pozarządowymi, prywatnymi i
organizacjami społecznymi w zakresie turystyki kwalifikowanej.

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
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§6
Ustala się następujące rodzaje członkostwa w Klubie:
1. Członkowie Sympatycy.
2. Członkowie Rzeczywiści.
3. Członkowie Wspierający.
4. Członkowie Honorowi.
§7
Członkami Sympatykami mogą zostać:
1. Uczestnicy kursów i szkoleń prowadzonych przez Klub.
2. Osoby współpracujące przy organizacji imprez klubowych.
3. Członkowie innych klubów zrzeszonych w Federacji Białej Wody.
Nowi Członkowie Sympatycy zostają przyjęci do Klubu drogą uchwały Zarządu Klubu.
§8
Członkami Rzeczywistym mogą zostać:
1. Członkowie Sympatycy, po uzyskaniu tytułu Studenckiego Przewodnika Turystyki Kajakowej.
2. Członkowie Sympatycy z minimum 15 miesięcznym stażem w Klubie na pisemny wniosek
przynajmniej trzech Członków Rzeczywistych.
3. Osoby posiadające odznaczenie klubowe „Blacha Klubowa”.
Nowi Członkowie Rzeczywiści zostają przyjęci do Klubu drogą uchwały Zarządu Klubu.
§9
Członkowie Wspierający.
1. Mogą być nimi instytucje, przedsiębiorstwa, wyższe uczelnie, placówki naukowe i kulturalne,
spółdzielnie i ich związki oraz organizacje społeczne, które zadeklarują czynne poparcie oraz
pomoc w realizacji celów Klubu i zostaną przyjęte w poczet jego członków.
2. Członkowie Wspierający działają za pośrednictwem swoich upoważnionych przedstawicieli.
Nowi Członkowie Wspierający zostają przyjęci do Klubu drogą uchwały Zarządu Klubu.
§10
Członkami Honorowymi mogą zostać osoby, które wniosły wybitne zasługi dla kajakarstwa
akademickiego.
Członkostwo Honorowe zostaje przyznane przez Walne Zebranie Członków Klubu.
§11
Członkostwo Klubu wygasa w przypadku:
1. Wystąpienia członka na własną prośbę zgłoszoną na piśmie i przedstawioną na Walnym
Zebraniu Członków Klubu.
2. Wykluczenia z Klubu uchwałą Walnego Zebrania w przypadku rażących naruszeń postanowień
Statutu lub działania na szkodę Klubu.
§12
Członek Klubu ma obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Klubu.
2. Aktywnie uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez Klub.
3. Stale podnosić swoje kwalifikacje turystyczne, zwłaszcza w zakresie turystyki kajakowej.
4. Dążyć do rozwoju i popularyzacji kajakarstwa.
5. Dbać o lokal i mienie Klubowe.
6. Przestrzegać etyki, dyscypliny i przyjętych w turystyce kajakowej zwyczajów.
7. Terminowo wywiązywać się z zobowiązań finansowych wobec Klubu.
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§13
Członek Klubu ma prawo:
1. Kształtować program i działalność Klubu.
2. Uczestniczyć we wszystkich formach działalności Klubu.
3. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu zgodnie ze Statutem Klubu i Regulaminem
Wewnętrznym Klubu.
4. Reprezentować Klub na forum zewnętrznym i nosić odznakę klubową.
5. Stawiać wnioski do władz Klubu.
§14
Za szczególne zasługi dla Klubu członek może zostać wyróżniony:
1. Dyplomem honorowym.
2. Nagrodą rzeczową.
3. Odznaczeniem klubowym „Blacha Klubowa”.
Rozdział IV
Władze Klubu
§15
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków Klubu.
2. Zarząd Klubu.
3. Komisja Rewizyjna.
Kadencja władz pochodzących z wyboru trwa nie dłużej niż jeden rok kalendarzowy.
§16
1. Władzą najwyższą w Klubie jest Walne Zebranie Członków Klubu, które:
a) Podejmuje decyzje w sprawach przedłożonych mu przez Zarząd.
b) Na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi
Klubu.
c) Wybiera Zarząd Klubu i Komisję Rewizyjną.
d) Rozwiązuje Zarząd jeżeli było to przewidziane porządkiem obrad.
e) Rozpatruje i zatwierdza zmiany w Statucie i Regulaminie Wewnętrznym Klubu,
które obowiązują od chwili zamknięcia Walnego Zebrania.
2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Klubu przynajmniej raz w roku.
3. W wypadkach uzasadnionych i koniecznych Zarząd Klubu, sam Prezes, Komisja Rewizyjna lub
10 Członków Rzeczywistych może zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie.
4. Termin i porządek obrad Walnego Zebrania zostaje podany do wiadomości co najmniej 14 dni
przed Zebraniem.
5. Walne Zebranie Członków Klubu uważa się za ważne w przypadku obecności przynajmniej ½
wszystkich członków uprawnionych do głosowania. W przypadku niemożności osiągnięcia
kworum, wyznaczany jest drugi termin Walnego Zebrania z uwzględnieniem zasad zawartych w
§16 pt. 4. W drugim terminie Walne Zebranie uważa się za ważne bez względu na ilość
obecnych osób.
6. Wszystkie uchwały Walnego Zebrania poza uchwałami dotyczącymi spraw zawartych w §24 i
§25 podejmowane są względną większością głosów bez względu na liczbę uczestników
głosowania.
7. Wybory są jawne i odbywają się drogą bezpośredniego głosowania.
8. Osobą uprawnioną do głosowania na Walnym Zebraniu jest każdy Członek Rzeczywisty z
uregulowanymi zobowiązaniami finansowymi wobec Klubu.
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§17
Zarząd Klubu.
1. W skład Zarządu Klubu wchodzą:
a) Prezes.
b) Vice Prezes ds. Szkolenia.
c) Vice Prezes ds. Sprzętu.
d) Sekretarz.
2. Zarząd powołuje pełnomocników i osoby funkcyjne w zależności od potrzeb.
3. W przypadku ustąpienia któregokolwiek członka Zarządu z wyjątkiem Prezesa Klubu, Zarząd
może uzupełnić swój skład nowymi członkami (nie więcej jednak niż ½ pierwotnego składu).
4. W przypadkach uzasadnionych Prezesa Klubu może zastąpić jeden z Vice Prezesów
zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną.
5. Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu pomiędzy Walnymi Zebraniami i wraz z Komisją
Rewizyjną jest w pełni odpowiedzialny za realizację uchwał Walnego Zebrania.
6. Do zadań Zarządu Klubu w szczególności należą:
a) Nadzór nad wykonaniem uchwał Walnego Zebrania.
b) Ustalenie Planu pracy Klubu.
c) Podejmowanie uchwał dotyczących nadawania członkostwa w Klubie.
d) Podejmowanie uchwał dotyczących wyróżniania członków Klubu.
e) Reprezentowanie Klubu na forum zewnętrznym.
f) Prowadzenie kwalifikacji na obozy szkoleniowe i klubowe.
g) Kierowanie gospodarką finansową Klubu.
h) Nadzór nad prawidłową eksploatacją sprzętu.
i) Organizowanie Kursu Szkoleniowego i Urodzin Klubu.
j) Podejmowanie decyzji w sprawie wysokości wpisowego i składki członkowskiej.
7. Zarząd Klubu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy swoich członków. W przypadku braku większości głos Prezesa jest decydujący
8. 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
§18
Komisja Rewizyjna.
1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 2 do 4 osób wybieranych spośród członków
rzeczywistych Klubu z wyłączeniem członków Zarządu. Głosuje się na każdą osobę. Przechodzą
osoby z największą liczbą głosów.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej w szczególności należy sprawowanie kontroli nad:
e) Przestrzeganiem przez członków Klubu i Zarząd Klubu przepisów organizacyjnych i
postanowień niniejszego Statutu.
f) Realizacją uchwał Walnego Zebrania.
g) Działalnością gospodarczo-finansową i majątkowa Klubu.
h) Prawidłowością przeprowadzonych kwalifikacji (patrz §17 pt. 6f).
3. W przypadku ustąpienia któregokolwiek członka Komisji Rewizyjnej, Komisja może uzupełnić
swój skład nowymi członkami (nie więcej jednak niż ½ pierwotnego składu).
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy jej członków.
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5. W przypadku niezgodności postanowień Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej przeprowadza się
powtórne głosowanie nad sporną sprawą z udziałem Komisji Rewizyjnej. W przypadku równej
liczby głosów głos Prezesa Klubu jest decydujący.

Rozdział V
Majątek i fundusze Klubu
§19
Na fundusze Klubu składają się:
1. Dotacje, subwencje i darowizny.
2. Wpływy z działalności statutowej.
§20
Zarząd Klubu ustala system dofinansowań do imprez klubowych dla aktywnych członków Klubu
oraz dla innych niewymienionych w Statucie osób.
§21
Nadzór nad gospodarką finansową Klubu sprawują łącznie Prezes i Sekretarz. Są oni uprawnieni do
składania oświadczeń woli w imieniu Klubu związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych.
Rozdział VI
Sekcje Uczelniane Klubu
§22
1. Członkowie Klubu studiujący na jednej Uczelni mają prawo do utworzenia Sekcji Uczelnianej
Klubu.
2. Działalność Sekcji Uczelnianej Klubu nie może być sprzeczna z Regulaminem Studiów uczelni,
przy której działa ta Sekcja oraz ze Statutem SKK „Morzkulc”.
3. Przewodniczący Sekcji Uczelnianych mają prawo uczestniczenia w pracach Zarządu Klubu z
głosem doradczym.
4. W przypadku usamodzielnienia się Sekcji Uczelnianej, ww. nie ma prawa wnoszenia roszczeń
wobec Klubu (sprzęt, pomieszczenia, materiały itp.).
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§23
Klub jest zrzeszony w federacji kontynuującej tradycje Federacji Akademickich Klubów
Kajakowych i zrzeszającej inne studenckie i akademickie kluby kajakowe.
§24
Zmian w niniejszym Statucie może dokonać Walne Zebranie Członków Klubu bezwzględną
większością głosów wszystkich członków uprawnionych do głosowania jeżeli było to przewidziane
porządkiem obrad.
§25
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Rozwiązania Klubu może dokonać Walne Zebranie Członków Klubu większością ⅔ głosów
wszystkich członków uprawnionych do głosowania jeżeli było to przewidziane porządkiem obrad.
§26
Sekcja Uczelniana Klubu może zostać rozwiązana na podstawie decyzji Rektora uczelni, na której
istnieje lub na podstawie uchwały Walnego Zebrania jeżeli było to przewidziane porządkiem obrad.
§27
Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków
Klubu.
§28
Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Statutem rozstrzyga Regulamin Wewnętrzny Klubu
uchwalany co roku przez Walne Zebranie.

Gdańsk, 26.01.2006
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