Statut
Koła Aktywnej Turystyki
„KAT”
przy Wydziale Zamiejscowym
w Zduńskiej Woli
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Postanowienia ogólne
§ 1.
„KAT” Podstawa działalności
Koło Aktywnej Turystyki, zwane dalej Kołem, działa na podstawie Statutu Społecznej
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, zwanego dalej Uczelnią oraz na
podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., a także postanowień
niniejszego Statutu.
§ 2.
Nazwa
Pełna nazwa Koła brzmi: Koło Aktywnej Turystyki „KAT”
§ 3.
Siedziba i teren działalności
Siedzibą koła jest Wydział Zamiejscowy Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli
mieszczący się przy ulicy Wileńskiej 3.
§ 4.
Statut organizacyjny
Koło działa w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Zduńskiej Woli i jest zrzeszeniem
studentów opartym na zasadach dobrowolności.
§ 5.
Emblematy Koła
Koło może używać znaku graficznego, wyróżniającego je wśród innych organizacji, zwanego
dalej Logo. Znak ten stanowi własność Koła i podlega ochronie.
§ 6.
Okres działalności
Czas działania Koła jest nieokreślony.
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Cele i zadania Koła
§ 7.
Cele i zadania
Celem i zadaniem Koła jest:


rozwijanie i kształtowanie aktywności turystycznej wśród studentów,



promowanie swej Uczelni,



rozszerzanie i pogłębianie wiedzy podróżniczej wśród studentów,



rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy,



prowadzenie pracy popularyzującej turystykę pieszą, górską, morską oraz inne formy
aktywności



Integracja studentów pomiędzy innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni
§ 8.
Środki realizacji celów

Cele o których mowa w § 8. realizowane są poprzez:
 spotkania, konferencje, szkolenia, rajdy
 różne formy turystki
 różne formy aktywności ruchowej

Członkowie Koła
§ 9.
Członkowie
Członkowie Koła dzielą się na:
 Członków Zwyczajnych
 Członków Wspierających
 Członków Honorowych
§ 10.
Członkowie zwyczajni
Do Koła mogą przystąpić studenci oraz absolwenci Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej
Woli, niezależnie od formy studiów. Członkami mogą również zostać studenci, absolwenci
innych jednostek organizacyjnych Uczelni SAN
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§ 11.
Prawa i obowiązki Członków Zwyczajnych
1. Członek Zwyczajny posiada:


czynne i bierne prawo wyborcze do władz Koła,



prawo uczestniczenia w praca programów prowadzonych przez Koło i we wszystkich
przedsięwzięciach Koła zgodnie z obowiązującymi zasadami,



prawo zgłaszania wniosków i zapytań do władz, we wszystkich sprawach dotyczących
działalności Koła.

2. Członek Zwyczajny jest obowiązany:


brać czynny udział w pracach Koła,



przestrzegać postanowień Statutu Koła, i innych uchwał władz Koła,



dbać o dobre imię Koła oraz popularyzować jego ideę.
§ 12.
Utrata członkowstwa zwyczajnego

Utrata członkowstwa zwyczajnego następuje w przypadku:
 złożenia Prezydium pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkowstwa,
 utraty praw studenckich bez uzyskania dyplomu,
 wykluczenia z Koła w następstwie nieprzestrzegania Statutu,
§ 13.
Członkowie Wspierający i Honorowi
Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca i wspierająca cele
Koła. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Koła.
Tytuł członka Wspierającego lub Honorowego nadawany jest dożywotnio.
§ 14.
Prawa Członka Honorowego i Wspierającego
Członek Wspierający i Członek Honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach Koła, może
także przysłuchiwać się obradom Walnego Zgromadzenia Członków bez możliwości
głosowania.
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Władze Koła
§ 15.
Podmioty władcze Koła
Władzami Koła są:
 Walne Zgromadzenie Członków
 Prezydium
§ 16.
Walne Zgromadzenie Członków
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Koła.
Walne Zgromadzenie Członków jest podmiotem, w skład którego wchodzą wszyscy
Członkowie Zwyczajni.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
 zatwierdzanie kierunków działania Koła określonych przez Prezydium,
 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Prezydium,
 powoływanie i odwoływanie Prezesa,
 uchwalanie Statutu Koła,
 podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Koła.
§ 17.
Prezydium
Prezydium jest organem wykonawczym Koła, kieruje się jego bieżącą działalnością i
jednocześnie reprezentuje je w kontaktach na szczeblu władczym.
Do kompetencji Prezydium należy w szczególności:
 kierowanie i koordynowanie pacy Koła i współpracy z innymi organizacjami,
 reprezentowanie Koła na Uczelni i poza Nią,
 wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 prowadzenia gospodarki finansowej Koła,
 przyjmowanie nowych członków Koła.
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§ 18.
Skład Prezydium
W skład Prezydium wchodzą:
 Prezes
 Wiceprezes
 Sekretarz Koła
 Skarbnik Koła
§ 19.
Powoływanie członków Prezydium
Prezes wybierany jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym, po uzyskaniu
nie mniej niż 50% głosów. Pozostałych członków Prezydium wskazuje Prezes. Są oni
wybierani w odrębnych tajnych głosowaniach, chyba, że forum jednogłośnie zadecyduje o
jawnym głosowaniu.
§ 20.
Kadencja Prezydium
Kadencja Prezydium trawa jeden rok.
Kadencja Prezydium kończy się z upływem tygodnia od chwili wyboru nowego Prezydium.
Do tego też czasu dotychczasowe Prezydium pełni swoje obowiązki.
§ 21.
Odwołanie Prezydium
Z uzasadnionego powodu Walne Zgromadzenie Członków może odwołać członków
Prezydium, niezwłocznie dokonując wyboru nowego Prezesa, który poda skład nowego
Prezydium.
§ 22.
Kompetencje Prezesa
Do obowiązków i kompetencji Prezesa należy:
 odpowiedzialne kierowanie pracami Koła,
 reprezentowanie Koła na zewnątrz,
 dbanie o rzetelny i solidny wizerunek Koła,
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 występowanie w imieniu Koła na wszystkich oficjalnych spotkaniach.
§ 23.
Kompetencje Wiceprezesa
Do obowiązków i kompetencji Wiceprezesa należy:
 reprezentowanie Koła na zewnątrz,
 zastępowanie Prezesa podczas jego nieobecności,
 nadzorowanie prac wszystkich Zespołów Zadaniowych.
§ 24.
Kompetencje Sekretarza Koła
Do obowiązków i kompetencji Sekretarza Koła należy:
 sporządzanie sprawozdań ze wszystkich spraw finansowych Koła,
 gromadzenie dokumentacji i sprawozdań z roboczych spotkań Koła, sporządzanych przez
Sekretarzy Zebrań,
 sprawowanie pieczy nad wszelką formalną dokumentacją Koła.
§ 25.
Kompetencje Skarbnika Koła
Do obowiązków i kompetencji Skarbnika Koła należy:
 rzetelne prowadzenie spraw finansowych Koła,
 współpraca z kwesturą,
 kontakt z organem odpowiedzialnym za rozdzielanie środków finansowych dla
poszczególnych Kół .
§ 26.
Wygaśnięcie mandatu członka Prezydium
Mandat członka Prezydium wygasa z chwilą:
 złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji,
 upływu kadencji,
 utraty członkowstwa zwyczajnego,
 odwołania członka.
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§ 27.
Opiekun Koła
Opiekunem Koła może być pracownik naukowy Społecznej Akademii Nauk.
Opiekun Koła działa jako Organ Doradczy i Wspomagający, reprezentuje On Koło, kadrę
naukową oraz administrację Uczelni.

Finanse Koła
§ 28.
Zasady ogólne dotyczące finansów Koła
Wszystkie środki finansowe Koła mogą użyte jedynie zgodnie z celami statutowymi Koła.
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Koła ustala zgodnie z obowiązującymi
przepisami Prezydium.
§ 29.
Źródła finansowania
Fundusze koła pochodzić mogą ze składek członków oraz wszelkich innych legalnych źródeł,
w tym od sponsorów. Fundusze Koła przeznaczone są w całości na działalność statutową
Koła.

Przepisy końcowe
§ 30.
Uprawomocnienie się Statutu
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem ostatecznego zatwierdzenia go przez Walne
Zgromadzenie Członków oraz zatwierdzenia go przez odpowiednie władze Uczelni.
§ 31.
Zmiany w Statucie
Zamiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia członków podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania .
Projekt zmian w Statucie należy na ręce Prezydium co najmniej na 5 dni przed rozpoczęciem
Walnego Zgromadzenia Członków.
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§ 32.
Rozwiązanie Koła
Rozwiązanie Koła może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych
do głosowania.
Opiekun Koła

Prezes Koła
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