Regulamin Koła PTTK nr l przy Politechnice Warszawskiej
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
Koło nr l przy Politechnice Warszawskiej jest jednostką organizacyjną Oddziału
Międzyuczelnianego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie,
zrzeszającą miłośników uprawiania każdej formy turystyki, zarówno w kraju, jak i zagranicą,
w szczególności studentów Politechniki Warszawskiej.
§2
Siedziba Władz Koła mieści się na Politechnice Warszawskiej.
§3
Niniejszy Regulamin podlega Statutowi PTTK oraz Statutowi Oddziału Międzyuczelnianego
PTTK w Warszawie. Kwestie w nim nieujęte regulują powyższe statuty oraz przepisy prawa
polskiego.
§4
Członkiem Koła może być każdy członek PTTK, w szczególności studenci Politechniki
Warszawskiej.
Rozdział II
Władze Koła
§5
Władzami Koła są:
1. Walne Zebranie Koła
2. Zarząd Koła
3. Komisja Rewizyjna Koła

1.
2.
3.
4.

§6
Władze Koła wymienione w § 5 ust. 2-3 pochodzą z wyboru.
Wybory do władz wymienionych w § 5ust. 2-3 odbywają się w sposób tajny.
Do władz Koła mogą zostać wybrani tylko jego członkowie.
Nie można łączyć funkcji we władzach wymienionych w § 5 ust. 2-3.
§7

Kadencja władz Koła trwa 1 rok.
§8
Uchwały Władz Koła zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy
ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej.
A. Walne Zebranie
§9
Walne Zebranie jest najwyższą władzą w Kole i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 10
Delegatem na Walne Zebranie jest każdy członek Koła z opłaconą składką członkowską na
dany rok.
§ 11
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. ustalanie głównych kierunków działania Koła
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła
3. wybór członków Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła
4. udzielanie absolutorium Zarządowi Koła lub pojedynczym jego członkom, lub odmowa
jego udzielenia na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła
5. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów
6. wybieranie delegatów na Walne Zebrania Oddziału
7. uchwalanie Regulaminu Koła i jego zmian
8. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Koła
9. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania
§ 12
1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Koła zawiadamia
delegatów co najmniej 7 dni przed terminem.
2. W tym samym terminie udostępniane jest sprawozdanie Zarządu z działalności w mijającej
kadencji.
§ 13
Walne Zebranie obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu
obrad, którego projekt przedstawia Zarząd Koła.
§ 14
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest:
1. z inicjatywy Zarządu Koła
2. na żądanie Komisji Rewizyjnej Koła
3. na żądanie co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Koła
§ 15
Zarząd Koła zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie Nadzwyczajne w nieprzekraczalnym
terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.
§ 16
Walne Zebranie odbywane w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych
delegatów.
B. Zarząd Koła
§ 17
1. W skład Zarządu Koła wchodzi od 3 do 7 członków Koła wybranych na Walnym Zebraniu
2. Zarząd Koła wybiera ze swego grona prezesa, skarbnika i sekretarza
§ 18
Zarząd Koła w okresie swojej kadencji:
1. decyduje o działalności Koła
2. nadzoruje wykonywanie uchwał Walnego Zebrania i własnych
3. zajmuje stanowisko wobec ważnych problemów Koła

4.
5.
6.
7.

określa zadania programowe Koła
określa i prowadzi politykę finansowo-gospodarczą Koła
rozporządza majątkiem Koła
wykonuje inne funkcje określone przez Regulamin Koła i Walne Zebranie

§ 19
1. Zarząd Koła ma prawo dokooptować nowych członków na zwolnione w czasie kadencji
miejsca, do maksymalnego stanu.
2. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z
wyboru.
§ 20
Szczegółowe kompetencje i zadania członków oraz tryb pracy Zarządu Koła określa
Regulamin Zarządu Koła.
C. Komisja Rewizyjna Koła
§ 21
Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3-5 członków Koła wybranych przez Walne Zebranie.
§ 22
Komisja Rewizyjna wybiera spośród swojego składu przewodniczącego.
§ 23
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu Koła.
§ 24
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola i ocena działalności Zarządu Koła. W
szczególności Komisja Rewizyjna:
1. kontroluje działania Zarządu pod kątem ich zgodności z Regulaminem Koła, Statutem
Oddziału, Statutem PTTK i uchwałami Walnego Zebrania Koła
2. kontroluje działalność finansową Zarządu oraz prowadzi nadzór nad majątkiem Koła pod
kątem zgodności z zasadami finansowo-gospodarczymi, celowości, gospodarności i
rzetelności
3. przedstawia Zarządowi Koła informacje o wynikach kontroli oraz uwagi, wnioski i
zalecenia pokontrolne, a w przypadkach szczególnych - wnioski o odwołanie osób z
pełnionych funkcji
§ 25
Zarząd Koła jest zobowiązany zapoznać się z wystąpieniem oraz rozważyć wnioski Komisji
Rewizyjnej na najbliższym zebraniu Zarządu licząc od dnia wystąpienia.
§ 26
Komisja Rewizyjna składa sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zebraniu Koła.
§ 27
1. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptować nowych członków na zwolnione w czasie
kadencji miejsca, do maksymalnego stanu.
2. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z
wyboru.

Rozdział III
Postanowienia końcowe
§ 28
Zmiany Regulaminu uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 29
Uchwałę o rozwiązaniu Koła podejmuje Walne Zebranie większością 3/4 głosów w
obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
§ 30
Interpretacja postanowień Regulaminu Koła należy do Zarządu Koła.
§ 31
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie Koła dn 24 maja 2017 i został
zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie uchwałą nr
……… z dn. ………….
§ 32
Uchyla się poprzedni Regulamin Koła zwany Statutem.

