Poznań, 19 października 2017

Statut
Akademickiego Klubu Kajakowego
"Panta Rei"
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Rozdział I - Postanowienia ogólne
1.

Akademicki Klub Kajakowy PANTA REI, zwany dalej Klubem, jest klubem międzyuczelnianym,
działającym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2.

Siedzibą Klubu jest Poznao.
3.

Klub opiera swoją działalnośd na pracy społecznej członków Klubu.
2. Decyzją Zarządu Klub może jednak zlecad wykonanie prac innym osobom.
1.
4.
1.

Klub kontynuuje tradycje AKK PANTA REI, powstałego przy Politechnice Poznaoskiej w1975 roku.

5.

Czas trwania działalności Klubu jest nieoznaczony.

Rozdział II - Cele i sposoby działania
6.

Celem Klubu jest:
1.
2.
3.
4.
5.

popularyzacja w środowisku akademickim różnorodnych form aktywnego wypoczynku ze
szczególnym uwzględnieniem turystyki kajakowej,
pogłębianie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych członków Klubu z zakresu
kajakarstwa,
integracja środowiska akademickiego,
kultywowanie tradycji polskiego kajakarstwa,
propagowanie zasad ochrony przyrody.

7.

Klub realizuje swoje cele poprzez:
1.
2.
3.
4.
5.

przygotowywanie członków Klubu do uprawiania turystyki kajakowej i prowadzenie szkoleo z
zakresu turystyki kajakowej,
organizowanie wypraw kajakowych oraz imprez turystycznych i krajoznawczych,
urządzanie imprez, w szczególności: wystaw, prelekcji, odczytów służących popularyzacji wiedzy
o turystyce aktywnej w szczególności o turystyce kajakowej,
organizowanie spotkao członków Klubu mających na celu integrację środowiska akademickiego,
współpracę z osobami fizycznymi, wyższymi uczelniami, innymi osobami prawnymi oraz
organizacjami w zakresie realizacji celów Klubu.
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Rozdział III - Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
8.

Klub tworzą:
Członkowie Zwyczajni,
2. Członkowie Honorowi,
3. Sympatycy Klubu.
1.

Członkowie Zwyczajni
9.
1.
2.
3.

4.
5.

Członkiem Zwyczajnym może zostad osoba, która złożyła pisemną Deklarację Członkowską.
Przyjęcie w skład Członków Klubu następuje nie wcześniej niż po okresie 6 miesięcy od złożenia
pisemnej deklaracji o przystąpieniu.
Po upłynięciu wskazanego w pkt. 2 terminu, kandydat może zostad przyjęty uchwałą Walnego
Zgromadzenia Członków w poczet Członków Zwyczajnych, o ile spełnia następujące warunki:
a. wykazał się czynnym zaangażowaniem w pracę na rzecz Klubu i uzyskał w tym zakresie
rekomendację Zarządu
b. ukooczył pozytywnie szkolenie klubowe bądź uzyskał pozytywną opinię szkoleniowca w
zakresie posiadanych umiejętności, wiedzy i postaw godnych członka Akademickiego
Klubu Kajakowego Panta Rei.
Przyjęcie do grona Członków Zwyczajnych odbywa się publicznie i jest opatrzone odpowiednią
oprawą podkreślającą wagę wydarzenia.
W wyjątkowych przypadkach decyzją Zarządu okres karencji określony w ust. 2 może zostad
skrócony.

10.

Członek Zwyczajny ma prawo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

uczestniczyd w obradach Walnego Zebrania Członków z głosem stanowiącym
wybierad i byd wybieranym do władz Klubu,
korzystad ze specjalistycznego sprzętu sportowego i turystycznego oraz innych środków trwałych
i wyposażenia Klubu na zasadach określonych w Regulaminach,
uczestniczyd w organizowanych przez Klub wyprawach kajakowych, zawodach, imprezach
turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych,
brad udział w szkoleniach organizowanych przez Klub,
uczestniczyd w organizowanych przez Klub konferencjach, kursach, seminariach, prelekcjach,
pokazach filmowych i odczytach,
reprezentowad Klub w zawodach i imprezach sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem
kajakarstwa,
występowad do wszystkich władz Klubu ze skargami i wnioskami.

11.

Członek Zwyczajny ma obowiązek:
przestrzegad przepisów Statutu, Regulaminów oraz innych uchwał i zarządzeo władz Klubu,
2. działad społecznie na rzecz Klubu, aktywnie uczestnicząc w jego pracach,
1.

3

dbad o powierzony specjalistyczny sprzęt sportowy i turystyczny oraz inne środki trwałe i
wyposażenie Klubu,
4. dbad o dobre imię Klubu,
3.

dążyd do rozwoju i popularyzacji kajakarstwa,
6. przestrzegad i kultywowad zasady obowiązujące w turystyce kajakowej, z uwzględnieniem zasad
ochrony środowiska.
5.

12.

Członek Zwyczajny, który nie uczestniczy w pełni życia klubowego (np. z powodu odległego
miejsca zamieszkania, innych zajęd, które uniemożliwiają uczestnictwo w działaniach Klubu) może
otrzymad status członka nieobecnego pod warunkiem pełnego wywiązywania się ze wszystkich
obowiązków Członka Zwyczajnego.
2. Członek Zwyczajny nieobecny zachowuje wszystkie prawa Członka Zwyczajnego określone w Art.
10.
3. Członek Zwyczajny może otrzymad status nieobecnego na wniosek jego samego bądź Zarządu
Klubu. Nadanie statusu odbywa się za porozumieniem obu stron.
1.

Członkowie Sympatycy
13.

Sympatykiem może zostad zainteresowana działalnością Klubu osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która wspiera Klub pomocą
rzeczową, organizacyjną lub merytoryczną.
2. Decyzję o przyjęciu podejmuje w drodze uchwały Zarząd Klubu.
1.

14.

Sympatyk ma prawo:
uczestniczyd w Walnym Zebraniu Członków Klubu bez prawa głosu,
2. korzystad ze specjalistycznego sprzętu sportowego i turystycznego oraz innych środków trwałych
i wyposażenia Klubu na zasadach określonych w Regulaminach,
3. brad udział w organizowanych przez Klub wyprawach kajakowych, imprezach turystycznych,
krajoznawczych i rekreacyjnych,
4. uczestniczyd w organizowanych przez Klub konferencjach, kursach, seminariach, prelekcjach,
pokazach filmowych i odczytach.
1.

15.

Sympatyk ma obowiązek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

przestrzegad przepisów Statutu, Regulaminów oraz innych uchwał i zarządzeo władz Klubu,
działad na rzecz rozwoju Klubu,
dbad o powierzony specjalistyczny sprzęt sportowy i turystyczny oraz inne środki trwałe i
wyposażenie Klubu,
dbad o dobre imię Klubu,
dążyd do rozwoju i popularyzacji kajakarstwa,
przestrzegad i kultywowad zasady obowiązujące w turystyce kajakowej, z uwzględnieniem zasad
ochrony środowiska.
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Członkowie Honorowi
16.

Członkiem Honorowym może zostad osoba fizyczna, która wniosła wybitne zasługi dla turystyki
kajakowej lub w sposób szczególny przyczynia się do rozwoju Klubu.
2. Decyzję o przyjęciu podejmuje w drodze uchwały Zarząd Klubu.
1.

17.

Członek Honorowy ma prawo:
1.
2.
3.
4.
5.

uczestniczyd w Walnym Zebraniu Członków Klubu bez prawa głosu,
korzystad ze specjalistycznego sprzętu sportowego i turystycznego oraz innych środków trwałych
i wyposażenia Klubu na zasadach określonych w Regulaminach,
brad udział w organizowanych przez Klub wyprawach kajakowych, imprezach turystycznych,
krajoznawczych i rekreacyjnych,
uczestniczyd w organizowanych przez Klub konferencjach, seminariach, prelekcjach, pokazach
filmowych i odczytach,
wspomagad Klub swoją radą i doświadczeniem.

Wygaśnięcie członkostwa
18.

Członkostwo w Klubie wygasa w przypadku:
pisemnej rezygnacji z członkostwa przedłożonej Zarządowi Klubu,
2. wykluczenia członka z Klubu uchwałą Walnego Zebrania Członków za poważne naruszenie statutu
lub Regulaminów,
1.

Rozdział IV - Władze Klubu
19.

Władzami Klubu są:
Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
1.

Wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
20.

Zarząd i Komisja Rewizyjna są wybierane przez Walne Zebranie Członków spośród Członków
Zwyczajnych Klubu.
2. Nie można łączyd funkcji członka Zarządu ani Szkoleniowca z funkcją Członka Komisji Rewizyjnej.
3. Kadencja władz pochodzących z wyboru trwa do momentu wybrania nowych władz podczas
Walnego Zebrania Członków po upływie roku od wybrania aktualnych władz.
4. Kadencja władz rozpoczyna się z chwilą zakooczenia Walnego Zebrania Członków, na którym
władze te zostały wybrane.
1.
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5.

Ustępujące władze są zobowiązane do przekazania spraw klubowych nowym władzom w ciągu 14
dni od dnia wyboru.

21.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Za przeprowadzenie wyborów odpowiedzialny jest Zarząd Klubu.
Prezesa Klubu wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych przed Walnym Zebraniem Członków.
Kandydatem na Prezesa może zostad Członek Zwyczajny.
Rejestrację kandydatów na Prezesa prowadzi Zarząd.
Zarząd jest zobowiązany do wyznaczenia terminu zgłaszania kandydatur na Prezesa przy czym
termin ten nie może mijad wcześniej niż 2 miesiące od daty jego ogłoszenia.
Zarząd umożliwia prezentację planu działania i rozwoju Klubu każdemu kandydatowi w równym
stopniu.
Prezentacje kandydatów odbywają się po upływie terminu zgłaszania kandydatur, na spotkaniach
klubowych.
Walne Zebranie Członków, na którym wybierane są nowe władze, nie może odbyd się wcześniej
niż 14 dni po upływie terminu zgłaszania kandydatur na Prezesa.
Zarząd jest zobowiązany do przedstawienia rocznego sprawozdania z działalności w ciągu 7 dni
poprzedzających dzieo wyboru nowych władz.

Walne Zebranie Członków
22.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do
właściwości innych organów Klubu, a w szczególności:
a. uchwalanie zmian statutu,
b. wybór i odwoływanie władz Klubu,
c. uchwalanie głównych kierunków rozwoju Klubu,
d. uchwalanie Regulaminów Klubu,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Komisji
Rewizyjnej,
f. rozpatrywanie spraw przedłożonych przez Zarząd.
1.

23.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Walne Zebranie Członków może byd zwyczajne albo nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyd się w terminie 14 dni przed upływem
kadencji urzędującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się na pisemny wniosek:
a. co najmniej jednego członka Zarządu,
b. co najmniej jednego członka Komisji Rewizyjnej,
c. co najmniej 1/3 członków Zwyczajnych Klubu,
Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.
Zarząd ogłasza termin Walnego Zebrania Członków z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem.
Zarząd, na wypadek niestawienia się na Walnym Zebraniu Członków w pierwszym terminie więcej
niż połowy Członków Zwyczajnych Klubu, wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków i
podaje go do wiadomości razem z terminem pierwszym.
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24.
1.

2.
3.
4.
5.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością
głosów przy obecności:
a. co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w terminie pierwszym
b. co najmniej 1/4 członków uprawionych do głosowania w terminie drugim.
Głosowanie jest jawne.
Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o
odwołanie członków, organów Klubu, jak również w sprawach osobowych.
Członkiem uprawionym do głosowania jest każdy Członek Zwyczajny.
Członkowie Zwyczajni nieobecni są uprawnieni do głosowania jeśli
złożą pozytywną deklarację o przybyciu na Walne Zebranie Członków
najpóźniej 3 dni przed jego terminem.

25.

Kompletne propozycje nowych regulaminów oraz zmian statutu i obowiązujących przepisów,
powinny byd podane do wiadomości publicznej najpóźniej 14 dni przed terminem WZC, na
którym dokumenty te będą poddane pod głosowanie.
2. Od momentu opublikowania projektów, Członkowie zwyczajni mają 1 tydzieo na zapoznanie się z
dokumentami oraz złożenie własnych propozycji w formie pisemnej.
1.

Zarząd Klubu
26.
1.
2.
3.

4.
5.

Zarząd prowadzi sprawy Klubu i reprezentuje Klub.
Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym z Prezesa Klubu, Skarbnika i Sprzętowca.
Zarząd jest powoływany przez Walne Zebranie Członków w następujący sposób:
a. w jednym głosowaniu spośród zgłoszonych kandydatów wybierany jest Prezes Zarządu,
którym zostaje osoba uzyskująca największą liczbę głosów,
b. wybrany Prezes Zarządu proponuje kandydatów na pozostałe funkcje w Zarządzie,
c. w oddzielnych głosowaniach spośród zaproponowanych przez Prezesa kandydatów
wybierani są kolejno pozostali członkowie Zarządu.
Odwołanie członka Zarządu może nastąpid w każdym czasie uchwałą Walnego Zebrania
Członków.
W skład Zarządu musi wchodzid co najmniej jeden student Politechniki Poznaoskiej.

27.

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

wykonywanie uchwał i postanowieo przyjętych przez Walne Zebranie Członków Klubu,
ustalanie i realizacja planu rozwoju Klubu,
organizacja i przygotowywanie szkoleo dla członków Klubu,
reprezentowanie Klubu na forum ogólnopolskiego akademickiego środowiska kajakowego,
przygotowywanie i wykonywanie budżetu Klubu,
zarządzanie majątkiem Klubu,
przyjmowanie i rozpatrywanie Deklaracji Członkowskich,
ustalanie wysokości składek i opłat wpisowych,
7

dokonywania zmian w Regulaminach Klubu, z tym, że zmiany te muszą zostad zatwierdzone na
najbliższym Walnym Zebraniu Członków Klubu,
10. składanie na Walnym Zebraniu Członków corocznego sprawozdania z działalności Klubu,
9.

28.

Zarząd podejmuje decyzje większością głosów przy obecności 2/3 członków Zarządu.
2. Przy równej liczbie głosów głos Prezesa Klubu jest głosem decydującym.
1.

29.

Zarząd Klubu zbiera się co najmniej raz w miesiącu.
2. Z każdego miesiąca jest sporządzany raport z działalności Zarządu, który jest udostępniany na
każde żądanie Członka Zwyczajnego Klubu.
1.

Komisja Rewizyjna
30.

Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością Klubu we wszystkich dziedzinach jego
działalności.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna jest powoływana przez Walne Zebranie Członków w następujący sposób:
a. zgłaszani są kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej,
b. w jednym głosowaniu spośród zgłoszonych kandydatów wybierany jest Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej, którym zostaje osoba uzyskująca największą liczbę głosów,
c. spośród pozostałych zgłoszonych zgodnie z pkt 1 kandydatów wybierani są łącznie w
jednym głosowaniu pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej; każdy głosujący może oddad
głosy na taką liczbę członków Komisji Rewizyjnej jaka pozostała do wyboru,w skład
Komisji Rewizyjnej wchodzą kolejno kandydaci z największą uzyskaną liczbą głosów.
4. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej może nastąpid w każdym czasie uchwałą Walnego
Zebrania Członków.
1.

31.

W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może badad wszystkie dokumenty
Klubu, żądad od Zarządu sprawozdao i wyjaśnieo oraz dokonywad rewizji stanu majątku Klubu.
2. Każdy członek Komisji Rewizyjnej może samodzielnie wykonywad prawo nadzoru.
1.

32.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kontrola przestrzegania zasad Statutu, poszczególnych uchwał oraz Regulaminów,
nadzór nad wywiązywaniem się przez Zarząd z jego obowiązków,
bieżąca kontrola działao Zarządu,
występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli,
żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia
niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
określonym w Statucie,
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7.

składanie sprawozdao na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków o udzielenie lub
nieudzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

33.

Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje większością głosów przy obecności 2/3 członków Komisji.
2. Przy równej liczbie głosów głos Przewodniczącego jest głosem decydującym.
1.

34.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące.
2. Z posiedzeo Komisji Rewizyjnej sporządzany jest protokół, który jest udostępniany na każde
żądanie Członka Zwyczajnego Klubu.
1.

Rozdział V - Majątek Klubu
35.

Dochody Klubu pochodzą z:
darowizn, spadków i zapisów,
2. dotacji i subwencji.
1.

36.

Majątek Klubu przeznaczany może byd wyłącznie na realizację jego celów statutowych oraz pokrycie
niezbędnych kosztów działalności Klubu.
37.

Rozporządzenie mieniem Klubu o wartości przekraczającej 2 000,00 (dwa tysiące) złotych wymaga:
przedstawienia przez Zarząd informacji dotyczącej planowanego rozporządzenia na spotkaniu
Klubu.
2. uzyskania zgody Komisji Rewizyjnej,
a. zgoda zostaje wyrażona poprzez jednogłośną decyzję Komisji Rewizyjnej
3. w przypadku nie uzyskania zgody Komisji Rewizyjnej przeprowadza się Nadzwyczajne Walne
Zebranie członków Klubu.
1.

Rozdział VI - Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu
38.

Zmiana Statutu Klubu następuje uchwałą Walnego Zebranie Członków podjętą większością 2/3
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zwyczajnych Klubu.

Rozdział VII - Postanowienia końcowe
39.

W razie wątpliwości interpretacyjnych obowiązującą wykładnię Statutu ustala Walne Zebranie
Członków w drodze uchwały.
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