REGULAMIN ŁÓDZKIEGO KLUBU TURYSTÓW KOLARZY
PTTK IM. HENRYKA GINTERA

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne organizacji Klubu
§1
Regulamin Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy PTTK im. Henryka Gintera określa cele i zadania oraz zasady
działania tego Klubu, a także kompetencje i tryb pracy jego władz.
§2
1. Łódzki Klub Turystów Kolarzy PTTK im. Henryka Gintera, zwany dalej Klubem, jest jednostką organizacyjną
Oddziału Łódzkiego PTTK im. Jana Czeraszkiewicza, powołaną na podstawie Uchwały Zarządu wyżej
wymienionego Oddziału z dnia 12 września 1956 roku.
2. Siedzibą Klubu jest miasto Łódź.
3. Klub nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej Oddziału Łódzkiego PTTK
im. Jana Czeraszkiewicza.
§3
Klub skupia miłośników turystyki kolarskiej o odpowiednich kwalifikacjach zrzeszonych w Polskim Towarzystwie
Turystyczno-Krajoznawczym i czynnie uprawiających turystykę rowerową.
§4
Klub używa odznaki organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, której opis i wzór
określony został w art. 5 pkt. Statutu PTTK.
§5
Klub używa pieczęci firmowej podłużnej tzw. „nagłówkowej” w kształcie prostokąta o następujące treści:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza
Łódzki Klub Turystów Kolarzy PTTK
im. Henryka Gintera
90-301 Łódź ul. Wigury 12 a
§6
1. Klub posiada własny emblemat, którego wygląd opisuje Załącznik nr 1 do regulaminu Klubu.
2. Klub posiada własny proporzec, którego wygląd opisuje Załącznik nr 2 do regulaminu Klubu.
3. Klub posiada własny strój kolarski, którego wygląd opisuje Załącznik nr 3 do regulaminu Klubu.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Klubu
§7
Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej jego członków.
§8
1. Celem Klubu jest planowanie, organizowanie, prowadzenie oraz popularyzowanie turystyki rowerowej w
szczególności poprzez:
1) planowanie i organizowanie wycieczek, rajdów i wypraw rowerowych krajowych i zagranicznych,
2) umożliwianie turystom i krajoznawcom zrzeszenie się w PTTK oraz podnoszenia ich kwalifikacji w
turystyce rowerowej, a także umożliwianie korzystania w pierwszej kolejności z wszelkich form
działalności Towarzystwa,

3) upowszechnianie i stwarzanie warunków do zdobywania odznak turystycznych, w szczególności
związanych z turystyką rowerową,
4) reprezentowanie wobec władz PTTK interesów turystów zajmujących się turystyką rowerową,
5) zespolenie miłośników turystyki rowerowej celem krzewienia kultury turystycznej,
6) pogłębianie wiedzy o regionie, poprzez jego penetracje, pogadanki, materiały bibliograficzne,
7) współdziałanie za pośrednictwem Zarządu Oddziału Łódzkiego PTTK z Władzami PTTK, organami
państwowymi i gospodarczymi, zainteresowanymi szerzeniem turystyki rowerowej.
2. Klub może także za zgodą Zarządu Oddziału uczestniczyć w pracach innych stowarzyszeń o pokrewnych
celach i zakresie działalności.
§9
1. Klub realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1) organizowanie wycieczek rowerowych, rajdów zlotów i innych imprez,
2) organizowanie udziału członków Klubu w imprezach obcych,
3) teoretyczne i praktyczne zapoznawanie członków Klubu z zasadami prawidłowego uprawiania turystyki
rowerowej,
4) umożliwianie członkom Klubu uzyskanie uprawnień Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK,
5) poradnictwo i pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek rowerowych,
6) współdziałanie, utrzymywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z innymi klubami turystyki rowerowej
oraz uczestniczenie we wspólnych imprezach,
7) szerzenie wiedzy o turystyce rowerowej poprzez przeprowadzanie szkoleń, odczytów, zebrań
dyskusyjnych i towarzyskich,
8) propagowanie turystyki rowerowej w mediach, prasie oraz w wydawnictwach turystycznych,
9) przedstawianie właściwym władzom i organom postulatów w zakresie turystyki rowerowej.
2. W Klubie mogą być tworzone sekcje specjalistyczne w zakresie turystyki rowerowej i krajoznawstwa wg
zainteresowań członków oraz zespoły dla wykonania zadań powierzonych przez Zarząd Klubu a także Zarząd
Oddziału PTTK.

ROZDZIAŁ III
Członkowie klubu, ich prawa i obowiązki
§ 10
Klub skupia członków:
1) zwyczajnych,
2) honorowych.
§ 11
1. Członkiem Klubu może być:
1) obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw
publicznych,
2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
3) małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.
2. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba, która spełnia następujące warunki:
1)
2)
3)
4)

złożyła pisemną deklarację przynależności do Klubu
jest członkiem PTTK z opłaconą składką członkowską za dany rok,
opłaciła składkę członkowską klubową uchwaloną przez Walne Zebranie,
wykazuje chęć aktywnego działania dla dobra Klubu.

3. Po spełnieniu warunków określonych ust. 2 decyzja o przyjęciu do Klubu zapada po głosowaniu przez Zarząd
Klubu. Kandydatura zostaje przyjęta zwykłą większością głosów.

§ 12
Przyjęcie w poczet członków Klubu oraz wręczenie legitymacji Klubowej powinno odbyć się w sposób uroczysty.
§ 13
1.

Członek zwyczajny Klubu ma prawo:
1)
2)
3)
4)

wybierać i być wybieranym do Władz Klubu,
wybierać i być wybranym na delegata na Zjazd Oddziału Łódzkiego PTTK,
zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK i Klubu,
brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych
przez Zarząd Główny,
5) nosić odznakę organizacyjną PTTK i emblemat Klubu,
6) uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez Klub,
7) uczestniczyć w zebraniach Klubu.
2. Prawo do kandydowania do Władz Klubu, przysługuje członkom klubu, którzy posiadają ważną legitymację
członkowską PTTK z opłaconą składką członkowską za dany rok.
3. Małoletni członek Klubu ma prawo korzystać z uprawnień określonych w ust. 1 pkt. 3-7) oraz uprawnień
określonych w ust. 1 pkt. 1) z uwzględnieniem przepisów ust. 4-5.
4. Małoletni członek Klubu w wieku poniżej 16 lat nie ma prawa udziału w głosowaniu na zebraniu członków,
nie może też wybierać i być wybieranym do Władz Klubu.
5. Małoletni członek Klubu w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ma
prawo wybierać i być wybieranym do Władz Klubu z tym, że w składzie każdej z tych władz większość muszą
stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Delegatami Klubu na Zjazd Oddziału PTTK mogą być tylko pełnoletni członkowie Klubu.
§14
Członek zwyczajny Klubu jest obowiązany:
1) przestrzegać postanowień Statutu PTTK, Statutu Oddziału PTTK, regulaminu Klubu, regulaminów i uchwał
władz PTTK,
2) uczestniczyć w działalności Klubu,
3) reprezentować godnie imię turysty polskiego,
4) regularnie opłacać składkę członkowską,
5) przestrzegać zasad koleżeństwa w stosunku do wszystkich członków Klubu,
6) uprawiać turystykę rowerową i ciągle podnosić kwalifikacje turystyczne,
7) udzielać pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują.
§ 15
Członkowie zwyczajni Klubu opłacają składkę członkowską klubową, ustaloną przez Walne Zebranie Klubu.
Uczniom, emerytom, rencistom oraz bezrobotnym przysługuje zniżka 50% w opłacaniu składki członkowskiej
klubowej.
§ 16
1. Utrata członkostwa zwyczajnego Klubu następuje w przypadku:
1)
2)
3)
4)

dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie,
skreślenia z listy członków na skutek nieopłacenia składki członkowskiej za okres dłuższy niż 12 miesięcy
wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego,
pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

2. W przypadku utraty członkostwa w trybie o którym mowa w ust. 1 pkt. 2) członkostwo może być
przywrócone po opłaceniu zaległych składek.
3. Osoby skreślone z listy członków Klubu powinny być o skreśleniu powiadomione przez Zarząd Klubu na
piśmie. Powinny też być powiadomione o możliwości przywrócenia członkostwa.
4. Oświadczenie o dobrowolnym wystąpieniu z Klubu kieruje się na piśmie do Zarządu Klubu.
5. Osobom wykluczonym z Klubu przysługuje odwołanie od decyzji do Sądu Koleżeńskiego przy Oddziale
Łódzkim PTTK im. Jana Czeraszkiewicza w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia wykluczeniu.

6. Osobom skreślonym z Klubu przysługuje odwołanie za pośrednictwem Zarządu Klubu do Zarządu Oddziału
Łódzkiego PTTK im. Jana Czeraszkiewicza w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.
§ 17
1. Członkom zwyczajnym Klubu, szczególnie zasłużonym dla rozwoju turystyki rowerowej lub działalności Klubu,
może być nadana godność członka honorowego Klubu.
2. Godność członka honorowego Klubu, nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu Klubu.
3. Kandydaturę na członka honorowego Klubu, może zgłosić każdy członek Klubu poprzez złożenie wniosku o
nadanie godności członka honorowego do Zarządu Klubu.
§ 18
Członkowie honorowi Klubu są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej klubowej ustalonej przez
Walne Zebranie Klubu.
§ 19
Utrata członkostwa honorowego Klubu następuje na skutek złożenia rezygnacji na piśmie.

ROZDZIAŁ IV
Władze Klubu, ich kompetencje oraz organizacja pracy
§ 20
Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Klubu,
2) Zarząd Klubu,
3) Komisja Rewizyjna Klubu.
§ 21
1. Władze Klubu pochodzą z wyboru.
2. Nie można łączyć funkcji we Władzach Klubu wymienionych w § 20 pkt. 2) i 3).
3. Zasady wyboru członków Władz Klubu oraz ich liczbę uchwala Walne Zebranie Klubu. Zarząd Klubu powinien
liczyć od 5 do 7 członków, natomiast Komisja Rewizyjna Klubu powinna liczyć od 3 do 5 członków.
4. Wybory do Władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym i są ważne jeżeli bierze w nich udział co najmniej
połowa uprawnionych do głosowania.
5. Zarząd Klubu oraz Komisja Rewizyjna Klubu mają prawo uzupełnić swój skład poprzez kooptowanie nowych
członków w ilość osób odpowiadających zwolnionym miejscom w okresie kadencji, przy czym liczba członków
dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
6. Uchwały Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby
uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwał w sprawie rozwiązania Klubu. W przypadku równości
głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
§ 22
Kadencja Władz Klubu trwa 2 lata.
Walne Zebranie Klubu
§ 23
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. W Walnym Zebraniu Klubu udział biorą:
1) z głosem decydującym - członkowie zwyczajni zrzeszeni w Klubie, którzy okażą się ważną legitymacja
członka PTTK z opłaconą składką członkowską za dany rok,
2) z głosem doradczym - członkowie honorowi Klubu, osoby zaproszone, w tym przedstawiciele władz PTTK.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

1)
2)
3)
4)
5)

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Klubu,
rozpatrywanie wniosków i postulatów członków Klubu,
udzielenie absolutorium członkom ustępującego Zarządu Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
wybór Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Klubu,
wybór w głosowaniu tajnym delegatów na Zjazd Oddziału - wg zasad określonych w ordynacji wyborczej
uchwalony przez Zarząd Oddziału,
6) określenie zadań Klubu na okres kadencji,
7) uchwalanie rocznego planu działań Zarządu Klubu,
8) podejmowanie uchwały o zmianie wysokości składki członkowskiej, wpisowego oraz innych świadczeń
członka Klubu,
9) podejmowanie uchwały o zmianie regulaminu Klubu oraz innych regulaminów dotyczących działalności
Klubu,
10) podejmowanie uchwały o nadaniu godności członka honorowego Klubu,
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu,
12) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Klubu.
4. Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu raz na 2 lata, zawiadamiając członków Klubu o miejscu, terminie
i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej 14 dni przed jego terminem.
5. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Klubu z
głosem decydującym. W przypadkach szczególnie uzasadnionych na odstępstwo od tej zasady może wyrazić
zgodę Zarząd Oddziału PTTK, określając równocześnie swoją uchwałą nowy wymóg dla prawomocności
Walnego Zebrania Klubu.
6. Walne Zebranie Klubu podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym natomiast wybór Władz Klubu oraz
delegatów na Zjazd Oddziału dokonuje się w głosowaniu tajnym.
§ 24
1. Walne Zebranie Klubu może być zwołane także w okresie trwania kadencji:
1)
2)
3)
4)

z inicjatywy Zarządu Klubu,
na wniosek Zarządu Oddziału,
na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu,
na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu w terminie 14 dni od
daty zgłoszenia wniosku. W zawiadomieniu skierowanym do wszystkich członków Klubu, Zarząd Klubu podaje
termin, miejsce, sprawy dla których zostaje zwołane oraz wnioskodawcę.
3. Do Walnego Zebrania Klubu zwołanego w oparciu o ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego
regulaminu.
Zarząd Klubu
§ 25
1. Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją
działalność przed Walnym Zebraniem Klubu oraz Zarządem Oddziału Łódzkiego PTTK im. Jana
Czeraszkiewicza.
2. W skład Zarządu Klubu wchodzi od 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu. Liczbę
wybieranych członków Zarządu Klubu określa Walne Zebranie Klubu swoją uchwałą.
3. Zarząd Klubu wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika na
swoim pierwszym posiedzeniu po wyborze.
§ 26
Do kompetencji Zarządu Klubu należy między innymi:
1) zwoływanie Walnych Zebrań Klubu,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu PTTK, Zjazdu Oddziału, władz nadrzędnych PTTK, Walnego
Zebrania Klubu oraz uchwał własnych,
3) uchwalanie rocznych planów działania oraz preliminarza budżetowego,
4) ustala okresowe, tematyczne plany posiedzeń Zarządu oraz zasady współdziałania z Komisja Rewizyjną,
5) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu w granicach preliminarza budżetowego i zgodnie z zasadami
ustalonymi przez Zarząd Oddziału,

6) składanie sprawozdań z działalności Klubu Zarządowi Oddziału oraz na Walnym Zebraniu Klubu,
przyjmowanie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu,
7) zapoznawanie się z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK i na
jednym z najbliższych posiedzeń ustosunkowywanie się do nich w terminie 30 dni od daty posiedzenia,
8) przyjmowanie członków zwyczajnych Klubu, wręczanie im w imieniu Zarządu Oddziału legitymacji członka
PTTK, prowadzenie kartoteki członków, przekazywanie za pośrednictwem Zarządu Oddziału deklaracji
członkowskich do Centralnej Kartoteki Członków prowadzonej przez ZG PTTK,
9) aktualizowanie ewidencji członków PTTK w oparciu o postanowienia § 16 ust. 1 Regulaminu Klubu,
10) organizowanie i ułatwianie członkom Klubu uprawiania turystyki i krajoznawstwa we wszystkich ich
formach, powoływanie sekcji specjalistycznych,
11) utrzymywanie stałej więzi organizacyjnej z członkami Klubu,
12) organizowanie podstawowego kształcenia członków w zakresie wiedzy i umiejętności turystycznych i
krajoznawczych,
13) propagowanie turystyki i krajoznawstwa, odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych, ochrony
przyrody i opieki nad zabytkami, szerzenie kultury uprawiania turystyki,
14) zapewnienie członkom Klubu możliwie najlepszego przepływu informacji o działalności Klubu,
macierzystego Oddziału PTTK oraz Towarzystwa jako całości, informowanie o możliwościach korzystania z
rabatów handlowych PTTK,
15) współpraca z kadrą programową zrzeszoną w Klubie przy realizacji celów i zadań Klubu,
16) współpracuje z Zarządami innych kół - klubów Oddziału,
17) występowanie za pośrednictwem Zarządu Oddziału do ZG PTTK o wyróżnienia dla wybitnych działaczy
Klubu w ramach obowiązującego „Systemu wyróżnień członków i jednostek PTTK”,
18) wnioskuje do Zarządu Oddziału o skreślenie z ewidencji członków, osoby zalegające z opłacaniem składki
przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
19) wnioskuje do Zarządu Oddziału o wyrażenie zgody na uczestnictwo klubu w pracach innych stowarzyszeń
o pokrewnych celach i działalności,
20) prowadzenie dokumentacji pracy Klubu,
21) prowadzenie dokumentacji finansowej Klubu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału,
22) przygotowywanie na Walne Zebranie Klubu wniosków, projektów uchwał, planów działania i sprawozdań,
23) występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Klubu o nadanie godności członka honorowego Klubu,
24) zbieranie składek członkowskich,
25) prowadzenie kroniki klubowej w której zamieszcza się informacje na temat działalności Klubu,
26) podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych PTTK, w tym zlecone przez Zarząd Oddziału.
§ 27
Zarząd realizuje swoje zadania przez :
1) posiedzenia Zarządu,
2) działalność członków Zarządu w okresie między posiedzeniami,
3) sekcje/zespoły jako fachowe organy Zarządu.
§ 28
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy ogólnej
liczby uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia
Zarządu.
3. Głosowania są jawne. Głosowanie tajne może być zarządzone na wniosek każdego członka Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane a podejmowane uchwały podpisywane i ewidencjonowane. Protokoły z
posiedzeń i podejmowane uchwały powinny być numerowane.
§ 29
Udział w posiedzeniach i pracach Zarządu oraz realizacja przyjętych przez Zarząd zadań jest statutowym
obowiązkiem jego członków.
§ 30
1. Dla wykonania zadań, Zarząd Klubu dokonuje podziału pracy wśród swoich członków. Ustala też terminarz
dyżurów członków Klubu w pomieszczeniu wykorzystywanym do bieżącej działalności Klubu.
2. Do najważniejszych zadań poszczególnych członków Zarządu Klubu należy:

1) prezesa:
a) reprezentowanie Klubu wobec władz PTTK i na zewnątrz,
b) reprezentowanie Klubu wobec Komisji Rewizyjnej Klubu,
c) kierowanie działalnością Zarządu Klubu, czuwanie nad prawidłową realizacją podejmowanych zadań i
uchwał,
d) ustalanie podziału zadań wśród członków Zarządu Klubu ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania
więzi między organizacyjnej i z członkami zrzeszonymi w Klubie,
e) zwoływanie i przewodzenie posiedzeniom Zarządu, ustalanie tematyki posiedzeń i terminów ich
odbywania,
f) podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Klubu,
g) podpisywanie uchwał Zarządu Klubu,
h) zaznajamianie Zarządu z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału na
najbliższym posiedzeniu i ustosunkowywanie się do nich nie później niż na kolejnym posiedzeniu.
2) wiceprezesa:
a) zastępowanie prezesa w czasie jego nieobecności w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
b) kierowanie określonymi dziedzinami działalności, powierzonymi przez Zarząd Klubu,
c) przygotowywanie materiałów na posiedzenie Zarządu Klubu w dziedzinach powierzonych przez Zarząd
Klubu,
d) reprezentowanie Klubu wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw.
3) skarbnika:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

nadzór nad całokształtem działalności finansowej i majątkiem Klubu,
reprezentowanie Klubu wobec władz PTTK i na zewnątrz w sprawach finansowych,
opracowywanie preliminarzy budżetowych Klubu oraz sprawozdań z ich wykonania,
podpisywanie uchwał Zarządu Klubu w sprawach finansowych i majątkowych,
zbieranie składek członkowskich i rozliczanie ich z Zarządem Oddziału,
współdziałanie z Sekretarzem Oddziału w zakresie wydawania legitymacji członka PTTK - jednocześnie
karty rabatowej PTTK,
analizowanie stanu członków Klubu,
prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat kasowych i bankowych,
regulowanie wszelkich rachunków, zgodnie z uchwałami Zarządu Klubu i zatwierdzonym
preliminarzem,
podpisywanie wraz z prezesem pism dotyczących spraw finansowych,
nadzorowanie zabezpieczenia majątku Klubu i majątku obcego powierzonego Klubowi.

4) sekretarza:
a) reprezentowanie Klubu wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
b) przygotowywanie posiedzeń Zarządu Klubu, współdziałanie w tym zakresie z prezesem i pozostałymi
członkami Zarządu Klubu,
c) protokołowanie posiedzeń Zarządu Klubu, ewidencjonowanie podejmowanych uchwał, nadzorowanie
przy współudziale prezesa nad ich realizacją,
d) przeglądanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, podpisywanie wraz z prezesem lub
wiceprezesem korespondencji wychodzącej,
e) prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych Klubu i jej aktualizowanie, przygotowywanie do
wręczania legitymacji członka PTTK,
f) prowadzenie korespondencji z członkami Klubu,
g) prowadzenie dokumentacji działalności Klubu,
h) prowadzenie sprawozdawczości Klubu i terminowe jej przekazywanie do Zarządu Oddziału.
§ 31
Członek Zarządu ma obowiązek sumiennie wywiązywać się z przyjętych na siebie zadań.
§ 32
Uchwały Walnego Zebrania Klubu oraz uchwały ich Zarządów mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone
przez Zarządu Oddziału PTTK w przypadku gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału PTTK
oraz uchwałami Władz Naczelnych PTTK i Władz Oddziału PTTK.

§ 33
1. Zarząd Klubu może być zawieszony przez Zarząd Oddziału PTTK w przypadku:
1) zaniechania działalności,
2) rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu PTTK, Statutu Oddziału PTTK
oraz uchwał Władz PTTK,
3) naruszenia podstawowych zasad gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym,
4) działania na szkodę PTTK.
2. Uchwała Zarządu Oddziału PTTK o zawieszeniu Zarządu Klubu może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień
Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu, chyba że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
3. W przypadku zawieszenia Zarządu Klubu, Zarząd Oddziału PTTK powołuje Tymczasowy Zarząd Klubu,
którego zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie Zarządu Klubu oraz zwołanie w
terminie 3 miesięcy od daty powołania Tymczasowego Zarządu Klubu Walnego Zebrania Klubu, celem
wyboru nowego Zarządu Klubu.
Komisja Rewizyjna Klubu
§ 34
1. Komisja Rewizyjna Klubu jest społecznym organem kontrolującym działalność Zarządu Klubu, działa
niezależnie od Zarządu Klubu i nie podlega mu w zakresie sprawowanej kontroli.
2. W skład Komisji Rewizyjnej Klubu wchodzi od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu.
Liczbę wybieranych członków Komisji Rewizyjnej Klubu określa Walne Zebranie Klubu swoją uchwałą.
3. Komisja Rewizyjna Klubu wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza na
swoim pierwszym posiedzeniu po wyborze.
§ 35
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Klubu należy między innymi:
1)
2)
3)
4)
5)

kontrola działalności programowej, organizacyjnej, finansowej i gospodarczej Zarządu Klubu,
dokonywanie analiz i ocen działalności Zarządu Klubu oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych,
zatwierdzanie własnych planów pracy i sprawozdań z ich realizacji,
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu
występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom ustępującego
Zarządu Klubu, nie uzyskanie absolutorium przez członków Zarządu Klubu wyłącza ich z kandydowania do
Władz Klubu w najbliższej kadencji.

2. Komisja Rewizyjna Klubu działa w/g zasad określonych przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.
§ 36
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Klubu zwołuje i prowadzi prezes lub upoważniony wiceprezes, nie rzadziej
jednak niż raz na półrocze.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Klubu są protokołowane.
§ 37
Prezes oraz upoważnieni przez niego członkowie Komisji Rewizyjnej Klubu mają prawo uczestniczenia w
zebraniach Zarządu Klubu z głosem doradczym
ROZDZIAŁ V
Majątek, fundusze i działalność gospodarcza Klubu
§ 38
1. Klub realizuje swoje zadania głównie w oparciu ośrodki finansowe uzyskane z:
1)
2)
3)
4)

składek członkowskich klubowych,
wpisowego do Klubu,
dodatkowych składek, o których mowa w ust. 2,
dotacji, darowizn i innych świadczeń.

2. Klub może ustanowić i pobierać niezależnie od składki członkowskiej, dodatkowe składki przeznaczone w
całości na działalność Klubu.

3. Wysokość składek, o których mowa w ust. 2 uchwala Walne Zebranie Klubu, które może upoważnić do tego
także Zarząd Klubu.
4. Przekazywanie przez podmioty zewnętrzne dotacji, darowizn i innych świadczeń na działalność Klubu
powinno odbywać się za pośrednictwem Zarządu Oddziału PTTK.
5. Klub może prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na swoją działalność programową po
uzyskaniu zezwolenia Zarządu Oddziału PTTK i na zasadach określonych przez Zarząd Oddziału PTTK w
ramach obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących w PTTK przepisów finansowych.
6. Klub składając wniosek do Zarządu Oddziału PTTK o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności
gospodarczej musi wskazać formę działalności gospodarczej zgodną z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
w ramach działalności gospodarczej oddziału zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.
7. Za działalność gospodarczą Klubu odpowiada Zarząd Oddziału PTTK. Działalność gospodarcza Klubu musi się
mieścić w ramach działalności gospodarczej Oddziału zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Każda nowa forma działalności gospodarczej, która wykracza poza wykaz posiadany przez Oddział PTTK,
musi przejść pełną procedurę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 39
1. Zarządzanie funduszami i majątkiem Klubu oraz funduszami i majątkiem powierzonym Klubowi winno
odbywać się zgodne z zasadami gospodarności oraz obowiązującymi przepisami prawa oraz uchwałami
Zarządu Oddziału PTTK.
2. Wszystkie wpływy i wydatki związane z działalnością Klubu winny być ujęte w całości ewidencji Klubu, a
także w ewidencji finansowej Oddziału PTTK.
3. Majątek Klubu jest majątkiem Oddziału PTTK i w przypadku rozwiązania Klubu przechodzi na rzecz Oddziału
PTTK. O jego dalszym przeznaczeniu decyduje Zarząd Oddziału PTTK (z wyjątkiem przypadków o których
mowa w ust. 4).
4. Majątek przekazany w użytkowanie Klubowi w przypadku rozwiązania Klubu, stanowi mienie przekazującego
w użytkowanie.
5. W przypadku wydzielenia się Klubu w samodzielny Oddział PTTK lub przejścia do innego Oddziału PTTK, jego
majątek zostaje przekazany przez Oddział PTTK macierzysty na zasadzie porozumienia stron. Spory
rozstrzyga Główny Sąd Koleżeński PTTK.

ROZDZIAŁ VI
Rozwiązanie Klubu.
§ 40
Rozwiązanie Klubu, uchwałą Zarządu Oddziału PTTK może nastąpić w przypadku:
1) zaniechania działalności,
2) spadku liczby członków Klubu poniżej 10 osób przez okres 1 roku,
3) wniosku uchwalonego przez Walne Zebranie Klubu większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej
3/4 członków Klubu uprawnionych do głosowania.
§ 41
1. W przypadku rozwiązania Klubu uchwałą Zarządu Oddziału PTTK na wniosek Walnego Zebrania Klubu,
likwidatorem Klubu są członkowie jego Zarządu.
2. W przypadku rozwiązania Klubu uchwałą Zarządu Oddziału PTTK, w przypadkach wymienionych w § 40 pkt.
1-2) Regulaminu Klubu, likwidację aktywów i pasywów Klubu przeprowadza likwidator ustanowiony przez
Zarząd Oddziału PTTK.
3. Koszty likwidacji Klubu pokrywa się z majątku Klubu, a w przypadku jego braku likwidator przeprowadza
likwidację zgodnie z dyspozycjami Zarządu Oddziału PTTK.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 42
1. Niniejszy Regulamin Klubu uchwalony został przez Walne Zebranie Klubu dnia 8 grudnia 2011 roku i wchodzi
w życie z dniem uchwalenia.
2. Interpretacja postanowień Regulaminu Klubu należy do Zarządu Klubu oraz Zarządu Oddziału Łódzkiego
PTTK im. Jana Czeraszkiewicza.
3. Uchyla się poprzednią wersję Regulamin Klubu uchwaloną przez Zarząd Oddziału Łódzkiego im. Jana
Czeraszkiewicza.

Załącznik nr 1
REGULAMINU ŁÓDZKIEGO KLUBU TURYSTÓW KOLARZY
PTTK IM. HENRYKA GINTERA
określający wygląd emblematu klubowego

1. Klub posiada własny emblemat o następującym wyglądzie:
Na czerwonym stylizowanym trójkącie z żółtą obwolutą, napis koloru żółtego: ŁÓDZKI KLUB TURSTÓW
KOLARZY 1956 IM. HENRYKA GINTERA, stylizowana łódka herbu Łodzi z napisem PTTK oraz sylwetka
jadącego rowerzysty.
2. Wygląd emblematu klubowego przedstawia poniższy rysunek:

Załącznik nr 2
REGULAMINU ŁÓDZKIEGO KLUBU TURYSTÓW KOLARZY
PTTK IM. HENRYKA GINTERA
określający wygląd proporca klubowego

1. Klub posiada własny proporzec w kształcie trójkąta o następującym wyglądzie:
1) awers: na tle koloru zielonego koło rowerowe i napis ŁÓDZKI KLUB TURYSTÓW KOLARZY,
2) rewers na tle koloru czerwono-biało-czerwonym odznaka organizacyjna Polskiego Towarzystwa
Turystyczno – Krajoznawczego i napis ŁÓDŹ.
2. Wygląd proporca klubowego przedstawia poniższy rysunek:

Załącznik nr 3
REGULAMINU ŁÓDZKIEGO KLUBU TURYSTÓW KOLARZY
PTTK IM. HENRYKA GINTERA
określający wygląd stroju kolarskiego klubowego

1. Klub posiada własny strój kolarski o następującym wyglądzie:
1) koszulka kolarska kolory niebieskiego zawierająca elementy:
a) z przodu: w prawej części odznaka organizacyjna Polskiego Towarzystwa Turystyczno –
Krajoznawczego, w lewej części emblemat Klubu, pośrodku granatowy wizerunek dwóch
rowerzystów na tle zabudowań miasta,
b) z tyłu: pośrodku duży emblemat Klubu, poniżej granatowy adres internetowy strony klubowej,
c) prawy bok: pionowy lampas koloru żółto-czerwonego z Herbem Miasta Łodzi na prawym ramieniu,
d) lewy bok: pionowy lampas kolory biało-czerwonego z Godłem Państwowym na lewym ramieniu.
2) spodenki kolarskie koloru czarnego z niebieskimi wstawkami zawierające elementy:
a) prawy bok: pionowy lampas kolory żółto-czerwonego,
b) lewy bok: pionowy lampas koloru biało-czerwonego.
3) bluza kolarska według wzoru koszulki kolarskiej opisanej w ust. 1 pkt. 1).
4) czapeczka kolarska koloru niebieskiego z granatowym daszkiem zawierająca elementy:
a) z przodu: emblemat Klubu,
b) prawy bok: poziomy pas koloru żółto-czerwonego,
c) lewy bok: poziomy pas kolory biało-czerwonego.
2. Wygląd stroju kolarskiego klubowego przedstawia poniższy rysunek:

