
 

 

Regulamin Akademickiego Klubu Turystycznego 

GDAKK 

 
Misja Klubu 

Misją Klubu jest rozpowszechnianie wśród młodych ludzi, a w szczególności studentów 

trójmiejskich uczelni, wiedzy o metodach organizacji imprez turystycznych i budzenie 

motywacji do ich inicjowania i organizowania. Klub ma ułatwiać nawiązywanie kontaktów 

i współpracę w zakresie organizacji wspólnych: imprez turystycznych, wycieczek, wypraw 

i wyjazdów. 

Życie w Klubie regulowane jest przez zamieszczony poniżej Regulamin Akademickiego 

Klubu Turystycznego GDAKK z siedzibą w Gdańsku. 

 

Regulamin  
 

Rozdział I 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne. 

 

Niniejszy Regulamin Akademickiego Klubu Turystycznego GDAKK opracowany zgodnie 

z Art. 81 ust. 1 Statutu PTTK, określa szczegółowe kompetencje i zadania Klubu, w tym 

zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy Zarządu Klubu. 

 

§ 2 

 

Akademicki Klub Turystyczny GDAKK, dalej zwanym Klubem, jest studenckim klubem 

PTTK, który działalność swą opiera na inicjatywie, aktywności i pracy społecznej swoich 

członków. Celem Klubu jest rozpowszechnianie i organizowanie turystyki oraz aktywnej 

rekreacji wśród młodzieży akademickiej.  

 

Rozdział II 
 

Zasady organizacyjne i struktura władz Klubu. 

 

§ 3 

 

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Klubu. 

2. Władzami Klubu są: 

1) Zarząd Klubu, 

2) Komisja Rewizyjna Klubu. 
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3. Walne Zebranie Klubu odbywa się raz w roku. 

4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem §12 ust. 1. 

5. W Walnym Zebraniu uczestniczyć mogą z głosem doradczym Członkowie honorowi 

Klubu, Sympatycy Klubu, przedstawiciele organizacji studenckich oraz zaproszeni przez 

Zarząd goście. 

6. Głosowanie jawne może się odbyć na wniosek członka Klubu przegłosowany zwykłą 

większością głosów. 

 

§ 4 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zwołać Zarząd: 

1) Z inicjatywy własnej,  

2) Na umotywowany pisemny wniosek co najmniej 1/2 liczby Członków aktywnych 

Klubu, w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku,  

3) Na żądanie Komisji Rewizyjnej. 

 

Rozdział III 
 

Skład Zarządu i tryb jego pracy. 

§ 5 

 

1. W skład Zarządu wchodzi co najmniej 3 członków wybranych przez Walne Zebranie 

Klubu. 

2. Kadencja Zarządu trwa jeden rok. 

3. Nie można łączyć funkcji pełnionej w Zarządzie z funkcjami w Komisji Rewizyjnej Klubu. 

4. Dla wykonania zadań, o których mowa w Regulaminie, Zarząd dokonuje podziału pracy 

wśród swoich członków. 

 

§ 6 

 

1. Zarząd kieruje działalnością Klubu w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami i odpowiada 

za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Klubu oraz Zarządem Oddziału 

Studenckiego PTTK w Gdańsku. 

2. Zarząd zwołuje Walne Zebrania Klubu. 

3. Zarząd realizuje swoje zadania przez: 

1) posiedzenia Zarządu, 

2) działalność członków Zarządu w okresie między posiedzeniami. 

 

§ 7 

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. 

2. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej 

połowy liczby uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos 

Prezesa. 
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3. Głosowania są jawne. Głosowanie tajne może być zarządzone na wniosek każdego 

członka Zarządu. 

4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a podejmowane uchwały podpisywane 

i ewidencjonowane. Protokoły z posiedzeń oraz podejmowane uchwały powinny być 

numerowane. 

 

§ 8 

 

1. Udział w posiedzeniach i pracach Zarządu oraz realizacja przyjętych przez Zarząd zadań 

jest statutowym obowiązkiem jego członków. 

2. Rezygnacja z działalności w Zarządzie przed upływem kadencji powinna być 

przedstawiona wraz z uzasadnieniem Zarządowi na piśmie. 

 

Rozdział IV 
 

Komisja Rewizyjna Klubu. 

§ 9 

 

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi  3 członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu. 

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok.  

3. Do zadań i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: 

1) Kontrola działalności programowej, organizacyjnej i finansowej Klubu, 

2) Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i stawianie wniosków o udzielenie lub 

nieudzielenie indywidualnego absolutorium ustępującym członkom Zarządu, 

3) Kontrola i ocena pracy członków Klubu oraz Zarządu, 

4) Stawianie wniosków na forum Zarządu w sprawie zawieszenia w prawach członka 

Klubu oraz wniosków o pozbawienie praw członka Klubu, 

5) Rozstrzyganie spraw spornych. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu 

z głosem doradczym.  

 

Rozdział V 
 

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki. 

 

§ 10 

 

1. Członkowie Klubu dzielą się na: 

1) Członków aktywnych, 

2) Członków zwyczajnych, 

3) Członków honorowych. 

2. W Klubie rozróżnia się również Sympatyków Klubu. 

 

§ 11 
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1. Członkiem Klubu może zostać osoba, która spełniła poniższe warunki: 

1) Pomyślnie ukończyła szkolenie w Klubie, dające uprawnienia Organizatora Turystyki 

PTTK, 

2) Jest członkiem PTTK, 

3) Jest osobą pełnoletnią, 

4) Jej działalność została pozytywnie oceniona przez Zarząd, 

2. Sympatycy Klubu niespełniający warunku określonego w § 11 ust. 1 pkt 1, którzy aktywnie 

działali w Klubie przez okres co najmniej roku, mogą na wniosek Zarządu lub Komisji 

Rewizyjnej decyzją Walnego Zebrania zostać przyjęci w poczet członków Klubu. 

3. Członkiem aktywnym Klubu jest członek posiadający aktualną legitymację członkowską 

PTTK.  

4. Członkiem zwyczajnym Klubu jest członek niebędący Członkiem aktywnym. 

5. Członkami honorowymi są członkowie Klubu, którzy w ciągu wielu lat wykazali się 

ponadprzeciętnym zaangażowaniem w życie Klubu. 

 

§ 12 

 

1. Członkostwo honorowe Klubu nadaje Walne Zebranie większością 2/3 głosów na łączny 

wniosek Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 13 

 

1. Sympatykami Klubu są osoby niebędące członkami Klubu, które wykazują się aktywnym 

udziałem w życiu Klubu.  

2. Sympatycy są kandydatami na członka Klubu. 

 

§ 14 

 

1. Listę Członków aktywnych, zwyczajnych i honorowych, prowadzi i uaktualnia Zarząd 

przed i po każdym Walnym Zebraniu. 

2. Lista ta powinna być dostępna dla wszystkich członków Klubu. 

 

§ 15 

 

1. Prawa Członka zwyczajnego: 

1) Uczestnictwo w imprezach organizowanych z ramienia Klubu, 

2) Kierowanie zorganizowanym przez siebie rajdem, obozem czy inną imprezą po 

zatwierdzeniu jej przez Zarząd,  

3) Ubieganie się o ponowne wydanie "Blachy Klubowej" przez Zarząd w przypadku jej 

zgubienia lub zniszczenia, 

4) Możliwość racjonalnego określenia kryteriów wyboru uczestników organizowanego 

przez siebie wyjazdu, 

5) Odwołanie się od decyzji Zarządu w formie pisemnej do Komisji Rewizyjnej, 
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6) Odwołanie się od decyzji Komisji Rewizyjnej w formie pisemnej do Walnego 

Zebrania, 

7) Dobrowolne zrzeknięcie się członkostwa w Klubie w formie pisemnej do Zarządu 

i Komisji Rewizyjnej, 

8) Wypożyczanie sprzętu klubowego na wyjazd organizowany z ramienia Klubu. 

2. Obowiązki Członka zwyczajnego: 

1) Godne reprezentowanie Klubu, 

2) Ponoszenie odpowiedzialności za wypożyczony sprzęt oraz zwrot w terminie 

uzgodnionym z Zarządem. 

 

§ 16 

 

1. Prawa Członka aktywnego: 

1) Wszystkie prawa Członka zwyczajnego, które są zawarte w §15 ust. 1, 

2) Ubieganie się o pomoc finansową lub materialną na organizowany przez siebie 

wyjazd z ramienia Klubu dla uczestników wyjazdu będących członkami Klubu, 

3) Ubieganie się o częściowy zwrot kosztów stałych na organizowany przez siebie 

wyjazd z ramienia Klubu. 

2. Obowiązki członka aktywnego: 

1) Wszystkie obowiązki członka zwyczajnego, które są zawarte w §15 ust. 2, 

2) Wykazywanie się inicjatywą i uczestniczenie w życiu Klubu. 

 

Rozdział VI 
 

Nagrody i kary. 

 

§ 17 

 

1. Walne Zebranie, Zarząd lub Komisja Rewizyjna mogą przyznawać nagrody za ofiarną 

pracę na rzecz Klubu i stosować kary za niewypełnienie obowiązków przez Członka lub 

Sympatyka Klubu. 

 

§ 18 

 

1. Nagrody: 

1) Zwolnienie z całości lub części opłat za imprezy organizowane przez Klub, 

2) Walne Zebranie, Zarząd lub Komisja Rewizyjna mają prawo przyznać „Blachę 

Klubową”, członkostwo honorowe, pochwały, wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe 

Klubowiczom i Sympatykom wyróżniającym się szczególną aktywnością na 

podstawie pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Kary: 

1) Zarząd lub Komisja Rewizyjna może udzielić upomnienia. Otrzymanie dwóch 

upomnień pisemnych w ciągu jednego roku stanowi podstawę do wniosku 

o skreślenie z listy członków Klubu. Wniosek o skreślenie z listy członków członka 

Klubu złożyć może Zarząd lub/i Komisja Rewizyjna na Walnym Zebraniu, 
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2) Zarząd lub Komisja Rewizyjna może zawiesić w prawach członka Klubu, na okres od 

jednego do dwunastu miesięcy, po udzieleniu co najmniej jednego pisemnego 

upomnienia, 

3) Walne Zebranie rozpatruje wniosek o skreślenie członka z listy członków Klubu.  

 

Rozdział VII 
 

 

Symbole klubowe. 

 

§ 19 

 

1. Klub posiada oficjalne logo w formie owalu z naniesionym napisem na obwodzie 

„Akademicki Klub Turystyczny GDAKK” i naniesioną siatką kontynentów oraz herbem 

Gdańska w centralnej części. 

 

§ 20 

 

1. Klub dysponuje „Blachą Klubową”, zawierającą logo opisane w § 19. ust 1. 

2. „Blachę Klubową” może przyznać Walne Zebranie, Zarząd lub Komisja Rewizyjna 

wybranym członkom Klubu. Osoby te powinny wykazać się szczególną aktywnością na 

rzecz Klubu oraz inicjatywą poza działaniami Zarządu. Zgłoszenie umotywowanych 

kandydatur przysługuje każdemu członkowi Klubu. 

3. „Blachę Klubową” może przyznać Walne Zebranie również Członkom Zarządu na 

umotywowany wniosek Walnego Zebrania, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej za szczególną 

aktywność wykraczającą poza obowiązki wynikające z ich funkcji. 

4. „Blacha Klubowa” przyznawana jest dożywotnio.  

 

§ 21 

 

1. Klub posiada oficjalną witrynę internetową, która służy między innymi do publicznego 

umieszczania oficjalnych informacji dotyczących działalności Klubu. 

2. W razie awarii witryny internetowej dopuszcza się stosowanie innych środków przekazu. 

 

Rozdział VIII 
 

Postanowienia końcowe. 

 

§ 22 

 

1. Za wyjazd klubowy uznaje się imprezę organizowaną z ramienia Klubu:  

1) której zapowiedź została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej 

na witrynie internetowej Klubu,  

2) w której co najmniej połowę liczby uczestników stanowili Członkowie Klubu. 



7 

2. Jeżeli wyjazd nie spełnia warunków określonych w § 22 ust. 1 pkt 1 i 2, ale co najmniej 

połowę liczby uczestników tej imprezy stanowili Członkowie Klubu, to może zostać uznany 

przez Zarząd Klubu za wyjazd klubowy na wniosek uczestnika tego wyjazdu. 

 

§ 23 

 

1. Organizatorowi wyjazdu Klubowego przysługuje prawo zamieszczenia relacji z tego 

wyjazdu na witrynie internetowej Klubu. 

2. Relacje z wyjazdów niebędących wyjazdami klubowymi mogą być umieszczane na 

witrynie internetowej Klubu za zgodą Zarządu. 

 

§ 24 

 

1. Klub opiera swoją działalność na środkach finansowych uzyskanych z:  

1) organizacji imprez turystycznych w ramach OS PTTK w Gdańsku, 

2) dotacji, darowizn i innych świadczeń. 

 

§ 25 

 

1. Zmian w Regulaminie dokonuje Walne Zebranie.  

2. Prawo ustalania obowiązującej wykładni Regulaminu przysługuje Walnemu Zebraniu. 

W okresie między Walnymi Zebraniami prawo to przysługuje Zarządowi Klubu.  

 

§ 26 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio 

art.: 53-54; 59 ust. 1, 3, 5, 6; 60; 63; 64 ust. 1; 65; 72a ust. 1-4; 73-81 Statutu Oddziału 

Studenckiego PTTK w Gdańsku oraz ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny 

PTTK. 

 

§ 27 

 

1. Niniejszy Regulamin Klubu przyjęty został przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu 

Uchwałą nr 4 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w oparciu o Wzorcowy Regulamin Zarządu Koła - 

Klubu uchwalony przez ZG PTTK uchwałą nr 111/XVI/06 z dnia 1 września 2006 roku 

i wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Oddziału Studenckiego PTTK 

w Gdańsku. 

Jednocześnie traci ważność Statut AKK GDAKK z dnia 17 czerwca 2009 roku 

z późniejszymi zmianami. 

 

 


