STATUT MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KOŁA TURYSTYCZNEGO UNIWERSYTETU
GDAŃSKIEGO „HOLIKI”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. Międzywydziałowe Koło Turystyczne Uniwersytetu Gdańskiego „Holiki”, nazywane
dalej Kołem, jest organizacją studencką, działającą na Uniwersytecie Gdańskim przy
Wydziale Prawa i Administracji.
§2. Koło działa na podstawie niniejszego statutu, zgodnie z obowiązującymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz Statutem Uniwersytetu Gdańskiego.
§3. Koło opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
§4. Koło może współpracować z innymi tego typu organizacjami studenckimi działającymi na
polskich i zagranicznych uczelniach wyższych oraz organizacjami pozarządowymi.
ROZDZIAŁ II
PROGRAM DZIAŁALNOŚCI KOŁA
§5. Koło działa poprzez:
1. Popularyzację i poszerzanie wiedzy na temat turystyki i rekreacji,
2. Organizację krajowych i zagranicznych wypraw turystycznych,
3. Organizację spotkań o tematyce podróżniczej,
4. Branie udziału w inicjatywach związanych z szeroko pojętą turystyką,
5. Integrację członków Koła.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOŁA
§6. Członkiem Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Gdańskiego, który jednocześnie
spełnia następujące warunki:
1. Przejawia zainteresowanie tematyką podróżniczą,
2. Chce aktywnie uczestniczyć w działalności Koła,
3. Korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
4. Złożył na ręce Zarządu poprawnie wypełnioną deklarację członkowską.
§7. Członkiem Koła może zostać również osoba nie będąca studentem Uniwersytetu
Gdańskiego po spełnieniu warunków wymienionych w §6.
§8. O nabyciu członkostwa decyduje Zarząd zwykłą większością głosów po rozpatrzeniu
złożonej przez kandydata deklaracji członkowskiej.
§9. Członek Koła posiada czynne i bierne prawo wyborcze do zarządu Klubu.

§10. Członek Koła posiada prawo do:
1. Udziału w pracach Koła,
2. Brania udziału w wydarzeniach organizowanych przez Koło,
3. Zgłaszania własnych inicjatyw,
4. Składania postulatów i petycji do władz Koła dotyczących jego działalności,
5. Odwołania się od decyzji Zarządu do Zgromadzenia Koła.
§11. Członkostwo w Kole jest dobrowolne.
§12. Członek Koła zobowiązany jest do:
1. Uczestniczenia w spotkaniach i pracach Koła,
2. Włączania się w działalność Koła,
3. Realizacji przypisanych mu przez Zgromadzenie zadań związanych z działalnością
Koła,
§13. Członkostwo ustaje wskutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Kole złożonej na piśmie na ręce
Zarządu,
2. Rażącego naruszenia statutu,
3. Śmierci członka,
4. Zaprzestania brania udziału w spotkaniach i działalności Koła na mocy uchwały
Zgromadzenia na wniosek Zarządu lub członka Zgromadzenia Koła który zebrał ½
podpisów wszystkich członków Zgromadzenia,
5. Skazania prawomocnym orzeczeniem Sądu Powszechnego za przestępstwo
umyślne.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KOŁA
§14. Władzami Koła są: Zgromadzenie Klubu oraz Zarząd.
§15. Zarząd jest wybierany w wyborach bezpośrednich i jawnych.
§16. W skład Zgromadzenia Koła wchodzą wszyscy członkowie Koła.
§17. Uchwały Zgromadzenia Koła zatwierdzane są zwykłą większością w obecności połowy
członków.
§18. Do kompetencji Zgromadzenia Koła należą:
1. wybór Zarządu,
2. odwołanie Zarządu,
3. uchwalanie zmian statutu,
4. podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu.
§19. Uchwałę o odwołaniu Zarządu Zgromadzenie Koła może zatwierdzić większością 2/3
uprawnionych do głosowania po uprzednim złożeniu przez członka na ręce Zarządu
wniosku wraz z podpisami 1/2 uprawnionych do głosowania.

§20. Zarząd składa się z: Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza wybieranych na Zgromadzeniu
większością zwykłą 1/2 uprawnionych do głosowania.
§21. Kadencja Zarządu trwa jeden rok kalendarzowy następujący po roku, w którym
przeprowadzono wybory.
§22. Do kompetencji Zarządu należy:
1. Realizowanie celów działalności Koła zawartych w statucie,
2. Realizowanie uchwał Zgromadzenia Koła,
3. Dysponowanie majątkiem Koła,
4. Reprezentowanie Koła,
5. Rozpatrywanie kandydatur na członków Koła.
§23. Do zadań Prezesa Koła należy kierowanie pracami Zarządu.
§24. W przypadku niemożności uczestniczenia w obradach Zarządu Prezesa, pracami Zarządu
kieruje Wiceprezes.
§25. Do kompetencji Sekretarza należy:
1. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność Koła,
2. Sporządzanie sprawozdania z działalności Koła,
3. Sporządzanie planu finansowego Koła.
ROZDZIAŁ V
FINANSOWANIE KOŁA
§26. Środki finansowe przeznaczone na działalność Koła pochodzą z:
1. Dotacji uczelni, wydziałów lub Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego,
2. Darowizn od osób prawnych i fizycznych,
3. Dotacji od innych instytucji.
§27. Środki finansowe są wydatkowane przez Zarząd Koła.
§28. Zarząd Koła na wniosek Zgromadzenia zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z
wykonania planu finansowego.
§29. W przypadku rozwiązania Koła, jego majątek przechodzi na własność Uniwersytetu
Gdańskiego.
ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU
§30. Wniosek w sprawie zmiany statutu Koła może złożyć członek Zarządu lub członek
Klubu po zebraniu podpisów co najmniej połowy członków Zgromadzenia Koła.
§31. Projekt zmiany statutu zgłasza Zarząd za zgodą większości zwykłej członków Zarządu
§32. Głosowanie nad zmianą statutu poprzedza debata Zgromadzenia Koła.

§33. Do podjęcia uchwały dotyczącej zmiany statutu Koła wymagana jest większość zwykła
członków Zgromadzenia Koła.
§34. Do wejścia w życia uchwały o zmianie statutu wymagane jest zatwierdzenie przez
rektora Uniwersytetu Gdańskiego.
ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY KOŃCOWE
§35. Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji Koła.
§36. Rozwiązanie Koła może nastąpić:
1. Na wniosek Prezesa, decyzją Zgromadzenia Koła podjętą jednomyślnie przez
wszystkich jego członków,
2. Przez Senat Uczelni.
§37. O sprawach nie uregulowanych w Statucie decyduje Zgromadzenie Koła.

