STATUT
Klubu Organizatorów i Sympatyków Turystyki „Hawiarska Koliba”
przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

I. Postanowienia ogólne
§1
Klub Organizatorów i Sympatyków Turystyki „Hawiarska Koliba” przy Akademii Górniczo –
Hutniczej w Krakowie (nazywany w dalszej części statutu „Klubem”) działa jako Uczelniana
Organizacja Studencka.
§2
Klub obejmuje swym działaniem Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie.
§3
Klub opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
§4
Klub uŜywa prostokątnej pieczątki o następującej treści:
Klub Organizatorów i Sympatyków Turystyki
”Hawiarska Koliba”
przy Akademii Górniczo – Hutniczej
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
§5
Klub uŜywa wyróŜniającego znaku graficznego, którego wzór jest zatwierdzony poprzez uchwałę
Walnego Zebrania.

II. Cele i sposoby ich realizacji
§6
Celem istnienia Klubu jest:
1. Rozwijanie turystyki i krajoznawstwa
2. Krzewienie zamiłowań krajoznawczych
3. Rozwijanie umiejętności turystycznych
4. Propagowanie kultury turystyki
5. Popularyzacja w środowisku akademickim turystyki i kultury fizycznej jako formy
aktywnego wypoczynku
6. Aktywna działalność w zakresie ochrony środowiska
7. Integracja środowiska akademickiego
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§7
Klub osiąga swoje cele poprzez realizację następujących zadań:
1. Zrzeszenie studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zainteresowanych
turystyką
2. Organizowanie rajdów, wycieczek oraz innych imprez turystycznych
3. Prowadzenie szkoleń z zakresu turystyki kwalifikowanej, sportu i kultury fizycznej
4. Współpracę z wyŜszymi uczelniami, organizacjami państwowymi oraz innymi
organizacjami społecznymi
5. Informowanie społeczności akademickiej o bieŜących imprezach z zakresu turystyki i
kultury fizycznej
6. Promocję Akademii Górniczo-Hutniczej w środowisku turystycznym

III. Członkowie Klubu, prawa i obowiązki członka Klubu
§8
Członkiem Klubu moŜe zostać kaŜdy, kto:
1. Jest studentem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie,
2. ZłoŜył deklarację członkowską na piśmie.
§9
Członek Klubu ma prawo:
1. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu członków
2. Wybierać władze Klubu
3. Być wybieranym do władz Klubu
4. Zabierać głos w sprawach działalności Klubu
5. Brać udział we wszystkich imprezach organizowanych przez Klub

§ 10
Członek Klubu jest zobowiązany:
1. Przestrzegać postanowień Statutu
2. Aktywnie uczestniczyć w Ŝyciu i działalności Klubu
3. Dbać o dobre imię Klubu
4. Promować turystykę w środowisku akademickim
5. Przestrzegać zasad współŜycia koleŜeńskiego
§ 11
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Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynaleŜności do Klubu złoŜonej na piśmie na ręce Zarządu
2. Wykluczenia przez Walne Zebranie z powodu raŜącego naruszenia postanowień Statutu lub
innych uchwał lub postanowień Zarządu lub Walnego Zebrania.
3. Ustanie uprawnień studenckich (ukończenie studiów, skreślenie z listy studentów)
4. Śmierci członka Klubu
Informację o skreśleniu Zarząd przekazuje na piśmie osobie skreślonej.

IV. Władze Klubu
§ 12
Władzami klubu są:
1. Walne Zebranie
2. Zarząd
Kompetencje Walnego Zebrania oraz Zarządu regulują kolejne paragrafy niniejszego Statutu.
§ 13
Walne Zebranie jest najwyŜszą władzą Klubu.
W Walnym Zebraniu mają prawo brać udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Klubu.
§ 14
Walne Zebranie członków to zebranie, którego termin i miejsce będzie ogłoszone przynajmniej 2
tygodnie wcześniej za pomocą poczty elektronicznej oraz na stronie internetowej Klubu. Walne
Zebranie uznaje się za waŜne, jeŜeli bierze w nim udział przynajmniej połowa członków.
§ 15
JeŜeli na wyznaczony termin Walnego Zebrania nie stawi się wymagana ilość członków Klubu zarząd wyznacza kolejny termin Walnego Zebrania, podczas którego przybyli członkowie (bez
względu na ich ilość) mają prawo do podejmowania oraz przegłosowywania decyzji i uchwał
naleŜących do Walnego Zebrania.
§ 16
Zwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd w grudniu kaŜdego roku.
Podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania członkowie Klubu wybierają nowy Zarząd Klubu zgodnie
z przepisami Statutu.
§ 17
Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd:
1. z własnej inicjatywy lub
2. na pisemny wniosek 1/3 członków Klubu.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w terminie do 30 dni od daty złoŜenia wniosku.
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§ 18
Do kompetencji Walnego Zebrania naleŜy:
1. określanie głównych kierunków rozwoju i działania Klubu
2. uchwalanie zmian statutu
3. wybór i odwoływanie Zarządu
4. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu
5. wykluczanie członków Klubu
§ 19
Walne Zebranie podejmuje Uchwały dotyczące:
1. Rozwiązania Klubu
2. Zawieszenia działalności
3. Zmiany Statutu
4. Odwołania Zarządu
większością ¾ głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
§ 20
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem Uchwał, o których
mowa w §19.
§ 21
Zarząd Klubu jest powoływany przez Walne Zebranie Klubu na roczną kadencję (kadencja trwa od
1 stycznia do 31 grudnia).
W skład zarządu wchodzą:
1. Prezes
2. Zastępca Prezesa
3. Skarbnik
Posiedzenia zarządu odbywają się w zaleŜności od potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz na kwartał.
§ 22
Do kompetencji Zarządu naleŜy:
1. kierowanie całokształtem działalności Klubu
2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania
3. reprezentowanie Klubu oraz działanie w jego imieniu
4. przyjmowanie nowych członków Klubu
5. zwoływanie Walnego Zebrania
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu
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7. podejmowanie decyzji w wszystkich sprawach niezastrzeŜonych do kompetencji Walnego
Zebrania.

§ 23
Zarząd jest wybierany spośród członków Klubu przez Walne Zebranie w drodze trzech
oddzielnych, tajnych głosowań przeprowadzonych w kolejności:
1. wybór prezesa
2. wybór zastępcy prezesa
3. wybór skarbnika
§ 24
Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów głos rozstrzygający naleŜy do prezesa.

V. Zawieszenie działalności Klubu
§ 25
Klub moŜe zawiesić działalność na okres od 3 do 6 miesięcy.
Uchwałę o zawieszeniu działalności Klubu podejmuje Walne Zebranie większością ¾ głosów przy
obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

VI. Postanowienia końcowe
§ 26
Uchwałę o przyjęciu Statutu podejmuje zebranie załoŜycielskie większością ¾ głosów, przy
obecności minimum 4 osób.
§ 27
Kadencja pierwszego Zarządu Klubu (wybranego na zebraniu załoŜycielskim) trwa do końca 2008
roku.

5/5

