Regulamin Klubu Turystycznego DATAJANA,
działającego przy Oddziale Warszawskim PTTK
Rozdział I
Zasady ogólne
§1
Klub Turystyczny DATAJANA działa przy Oddziale Warszawskim Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie, który sprawuje merytoryczny nadzór i opiekę nad
Klubem. W dalszej części niniejszego regulaminu Klub Turystyczny DATAJANA nazywany będzie
Klubem.
§2
Klub nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej Oddziału
Warszawskiego PTTK w Warszawie.
§3
Klub działa od 1980 roku.
W strukturach PTTK Klub działa od 1982 roku.
§4
Działalność programowa i organizacyjna Klubu podlega merytorycznemu nadzorowi ze strony
Oddziału Warszawskiego PTTK w Warszawie.
§5
Klub skupia turystów uprawiających turystykę kwalifikowaną, w szczególności pieszą, górską i
rowerową.
§6
1. Klub używa pieczątki:
2. Klub posiada własną odznakę. Jest to znaczek metalowy o wymiarach 29 X 10 mm z napisem:

Rozdział II
Cele i zadania Klubu
§ 7Klub realizuje cele Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, określone
w Statucie PTTK.
§ 8Podstawowe cele Klubu to:
a. organizowanie i ułatwianie swoim członkom i innym turystom uprawiania turystyki
kwalifikowanej i krajoznawstwa,
b. krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych,
c. upowszechnianie systemu odznak, służących rozwojowi zainteresowań krajoznawczoturystycznych,
d. motywowanie kadry Klubu do zdobywania i rozszerzania uprawnień turystycznych (np.
organizatorów turystyki, instruktorów turystyki kwalifikowanej, przewodników turystycznych),
e. organizowanie imprez turystyczno-krajoznawczych,
f. integracja członków Klubu,
g. propagowanie turystyki i krajoznawstwa w środowisku osób niepełnosprawnych oraz dzieci i

młodzieży ze środowisk zaniedbanych wychowawczo, w tym wychowanków Domów Dziecka.
§9
Klub realizuje zadania w oparciu o pracę społeczną swoich członków oraz przy pomocy zgrupowanej
w nim kadry (organizatorów turystyki, przodowników – instruktorów, przewodników turystycznych
itp.)
§ 10
Klub korzysta z pomieszczeń udostępnionych przy ul. Grójeckiej 77/7 w Warszawie.
§ 11
1. Klub realizuje swe cele przez:
a. organizowanie imprez turystyki kwalifikowanej w kraju i za granicą,
b. organizowanie spotkań o tematyce turystycznej i krajoznawczej (pokazy slajdów, prelekcje itp.)
c. organizowanie szkoleń dla podniesienia kwalifikacji swoich członków,
d. uczestnictwo w imprezach organizowanych przez PTTK lub inne organizacje o zbliżonych celach
statutowych
e. nadawanie odznak klubowych – „Datajanek” (odznaka dwustopniowa: srebrna i złota)
2. W miarę potrzeby Klub może prowadzić inne formy działalności zgodnej ze statutem PTTK,
służące podstawowym celom Klubu, na przykład:
- organizowanie pokazów, konkursów, wystaw dotyczących turystyki
i krajoznawstwa
3. Klub prowadzi dokumentację swojej działalności (kronika, zdjęcia, strona internetowa
itp.)

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 12
1. Członkiem Klubu może zostać każda osoba, zainteresowana uprawianiem turystyki
kwalifikowanej:
- pełnoletnia – po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej
- niepełnoletnia – za zgodą rodziców lub opiekunów, wyrażoną na piśmie.
2. Warunkami przyjęcia w poczet członków Klubu są:
a. złożenie wniosku-ankiety,
b. opłacenie składki klubowej,
c. wpłacenie wpisowego (przy podjęciu decyzji o wstąpieniu do PTTK).
3. Przyjęcie nowego członka ogłasza przedstawiciel Zarządu Klubu na zebraniu klubowym.
§ 13
Członek Klubu ma prawo:
a. wybierać i być wybieranym do władz Klubu (i władz PTTK*),
b. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,
c. korzystać z pomocy i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Oddziału
Warszawskiego PTTK i Zarząd Główny PTTK,
d. nosić odznakę Klubu (i odznakę PTTK*),
e. uczestniczyć w spotkaniach i walnych zebraniach Klubu,
f. brać udział w imprezach, obozach i szkoleniach organizowanych przez Klub na terenie kraju i za
granicą,
g. korzystać ze zniżek, przysługujących członkom Klubu (i członkom PTTK*).
§ 14
1. Członkowie Klubu zobowiązani są do:
a. przestrzegania regulaminu Klubu oraz statutu PTTK,
b. aktywnego uczestnictwa w działalności Klubu i godnego reprezentowania imienia turysty
polskiego,
c. regularnego opłacania składek,
d. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu.
2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków członków PTTK określa „Karta praw i obowiązków
członka PTTK”, uchwalona przez Zarząd Główny PTTK.

§ 15
1. Przynależność członka do Klubu wygasa na podstawie uchwały Zarządu Klubu w przypadku:
a. pisemnej rezygnacji członka,
b. utraty członkostwa PTTK,
c. nieopłacenia składek klubowych (lub członkowskich PTTK*) przez okres powyżej 12 miesięcy,
d. istotnego naruszenia interesów bądź regulaminu Klubu, statutu PTTK lub postanowień władz
Klubu lub podstawowych zasad etyki i współżycia społecznego.
2. Decyzja Zarządu Klubu o pozbawieniu członkostwa winna być przekazana zainteresowanemu na
piśmie w ciągu 30 dni od daty jej podjęcia. Od decyzji o utracie członkostwa przysługuje
zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania lub Zarządu Oddziału Warszawskiego
PTTK w Warszawie.
3. Osoby, które utraciły członkostwo, mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie do Klubu po upływie
dwóch lat.
* dotyczy członków PTTK

Rozdział IV
Władze Klubu
§ 16
1. Najwyższą władzą Klubu jest walne zebranie Klubu.
2. Władzami Klubu są:
a. Zarząd Klubu,
b. Komisja Rewizyjna Klubu.
3. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata.
§ 17
1. Walne zebranie Klubu może być:
a. zwyczajne
b. nadzwyczajne.
2. Zarząd Klubu zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia członków o terminie Walnego
Zebrania, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem wraz z podaniem miejsca obrad.
3. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu w celu
przyjęcia sprawozdania Zarządu oraz dla dokonania wyboru władz Klubu (Zarządu i Komisji
Rewizyjnej) i delegatów na zjazd Oddziału Warszawskiego PTTK oraz ustalenia kierunków działania
na okres kolejnej kadencji.
4. Do udziału w walnym zebraniu Klubu uprawnieni są wszyscy członkowie Klubu, z głosem
decydującym – członkowie, którzy ukończyli 16 rok życia.
5. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest co 4 lata z upływem kadencji władz
Klubu, nie później jednak niż w IV kwartale roku kończącego kadencję.
6. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest:
a. z inicjatywy Zarządu Klubu,
b. na wniosek Zarządu Oddziału Warszawskiego PTTK lub Komisji Rewizyjnej Klubu,
c. na żądanie co najmniej 1/3 członków Klubu.
7. Zarząd Klubu zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne walne zebranie w ciągu 1 miesiąca od dnia
otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie.
§ 18
1. Do kompetencji walnego zebrania Klubu należą w szczególności:
a. wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
b. wybór delegatów na zjazd Oddziału Warszawskiego PTTK według zasad określonych
regulaminem wyborczym, uchwalonym przez Zarząd Oddziału,
c. ustalanie kierunków działalności Klubu,
d. przyjmowanie sprawozdań finansowych Zarządu Klubu oraz uchwalanie wytycznych do
działalności finansowej Klubu,
e. przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu,
f. rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie lub wstrzymywanie absolutorium
dla Zarządu za okres sprawozdawczy,
g. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania regulaminu Klubu oraz zmian w tym
regulaminie,
h. podejmowanie uchwał w innych sprawach, wymagających decyzji wszystkich członków Klubu.
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne po stwierdzeniu, że zostało zwołane zgodnie z

niniejszym regulaminem.
3. Porządek dzienny walnego zebrania Klubu przyjmują uprawnieni do głosu uczestnicy walnego
zebrania na początku obrad. Porządek nadzwyczajnego walnego zebrania Klubu winien odpowiadać
wnioskowi, na podstawie którego zebranie zostało zwołane.
4. Walne Zebranie Klubu podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, natomiast wyboru władz Klubu
oraz delegatów na zjazd Oddziału dokonuje się w głosowaniu tajnym.
5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków Klubu, w drugim terminie bez względu na liczbę członków.
Zarząd Klubu
§ 19
1. Zarząd Klubu kieruje bieżącą działalnością Klubu w okresie między walnymi zebraniami Klubu i
ponosi za nią odpowiedzialność przed walnym zebraniem Klubu oraz przed Zarządem Oddziału
Warszawskiego PTTK.
2. Zarząd Klubu składa się z 5 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i
członka.
3. Do Zarządu Klubu wybierani mogą być członkowie Klubu z co najmniej rocznym stażem w
Klubie.
4. Walne Zebranie Klubu wybiera w głosowaniu tajnym członków Zarządu.
5. Poszczególne funkcje członków Zarządu ustalane są w drodze głosowania na pierwszym zebraniu
Zarządu, bezpośrednio po wyborach.
6. W przypadku rezygnacji osób, sprawujących funkcję w Zarządzie przed upływem kadencji,
Zarząd może uzupełnić swój skład o nowych członków w miejsce ustępujących, w liczbie nie
przekraczającej 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu.
7. Zebrania Zarządu Klubu zwołuje prezes lub jego zastępca według potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz na kwartał.
8. Do prawomocności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków
Zarządu.
9. Uchwały podejmowane przez Zarząd Klubu zapadają zwykła większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego
zebrania.
10. Udział w zebraniach i pracach Zarządu stanowi obowiązek statutowy członków Zarządu.
§ 201. Do zadań Zarządu Klubu należą:
a. organizowanie bieżącej działalności Klubu,
b. organizowanie spotkań klubowych (w zasadzie nie rzadziej niż raz w miesiącu) oraz ustalanie
programu tych spotkań,
c. opracowywanie rocznych planów działalności Klubu oraz ich realizacja,
przygotowywanie preliminarzy budżetowych, sprawozdań i wniosków,
d. gospodarowanie funduszami, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e. składanie sprawozdań z działalności Klubu na Walnym Zebraniu Klubu oraz władzom Oddziału
Warszawskiego PTTK,
f. wykonywanie uchwał władz nadrzędnych oraz Walnego Zebrania Klubu,
g. propagowanie turystyki, krajoznawstwa i ochrony przyrody,
h. szerzenie kultury uprawiania turystyki i wypoczynku,
i. przyjmowanie członków PTTK, wręczanie im w imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego PTTK
legitymacji członkowskich, prowadzenie ewidencji członków i kartoteki deklaracji członkowskich
oraz stałe ich aktualizowanie, zbieranie składek członkowskich.
2. Uchwały w sprawach personalnych Zarząd podejmuje w głosowaniu tajnym.
§ 21
1. Członkowie Zarządu Klubu dokonują między sobą podziału zadań, w ramach którego
poszczególne osoby sprawują czynności im zlecone, a w szczególności:
a. prezes – (a w czasie jego nieobecności wiceprezes) kieruje całokształtem działalności Klubu i
realizacją planów pracy, podpisuje wraz z sekretarzem
i skarbnikiem korespondencję, zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu,
b. sekretarz – redaguje i przechowuje korespondencję, podpisuje wraz z prezesem pisma
wychodzące, prowadzi ewidencję członków, sprawozdawczość Klubu oraz wykonuje inne czynności
zlecone przez Zarząd,
c. skarbnik – zbiera składki członkowskie i rozlicza je z Zarządem Oddziału Warszawskiego PTTK,
prowadzi ewidencję wpłat i wypłat kasowych i bankowych, reguluje wszystkie rachunki, zgodnie z
uchwałami Zarządu i zatwierdzonym preliminarzem, podpisuje wraz z prezesem pisma dotyczące
spraw finansowych, czuwa i nadzoruje wraz z prezesem nad należytym zabezpieczeniem majątku
Klubu.

2. W przypadku niemożności wypełnienia funkcji przez sekretarza lub skarbnika, czynności te
wykonują upoważnieni przez Zarząd członkowie Zarządu.
§ 22
1. Zarząd Klubu może być zawieszony uchwałą Zarządu Oddziału Warszawskiego PTTK
w przypadkach określonych w § 47 Statutu Oddziału.
2. W razie zawieszenia Zarządu Klubu Zarząd Oddziału powołuje tymczasowy Zarząd, którego
zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie.
3. Tymczasowy Zarząd Klubu w terminie 3 miesięcy od daty powołania zobowiązany jest zwołać
Walne Zebranie Klubu, które dokonuje wyboru nowego Zarządu Klubu.
Komisja Rewizyjna Klubu
§ 23
1. Komisja Rewizyjna Klubu składa się z 3 członków wybranych na walnym zebraniu Klubu.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera swego przewodniczącego i sekretarza.
3. Członkowie komisji nie mogą być członkami Zarządu Klubu.
4. Członkowie komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.
5. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Klubu należą:
a. kontrolowanie całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki
finansowej,
b. kontrolowanie zgodności działalności Klubu z regulaminem Klubu i statutem PTTK,
c. dokonywanie wykładni regulaminu Klubu,
d. składanie Zarządowi Klubu uwag o wynikach przeprowadzonych kontroli,
e. składanie sprawozdań na walnym zebraniu Klubu ze swej działalności oraz stawianie wniosków w
sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu,
f. składanie wniosków w sprawie działalności Klubu i jego Zarządu,
g. występowanie w razie potrzeby do Zarządu Klubu z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego
walnego zebrania Klubu,
h. w uzasadnionych przypadkach zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Klubu.

Rozdział V
Majątek i fundusze Klubu
§ 24
1. Fundusze Klubu pochodzą z:
a. wpisowego, składek klubowych i składek członkowskich PTTK,
b. imprez organizowanych przez Klub,
c. dotacji, subwencji, darowizn.
2. Wysokość składki rocznej ustala walne zebranie Klubu.
3. Funduszami Klubu dysponuje Zarząd Klubu, uwzględniając wytyczne walnego zebrania Klubu.
4. Majątek Klubu jest majątkiem Oddziału Warszawskiego PTTK i w przypadku rozwiązania Klubu
przechodzi na rzecz Oddziału, a o jego dalszym przeznaczeniu decyduje Zarząd Oddziału.

Rozdział VI
Rozwiązanie Klubu
§ 25
1. Rozwiązanie Klubu następuje na podstawie uchwały walnego zebrania Klubu, przyjętej
większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Klubu
uprawnionych do głosowania. Uchwała wymaga przyjęcia przez Zarząd Oddziału Warszawskiego
PTTK.
2. Rozwiązanie Klubu może nastąpić również na podstawie uchwały Zarządu Oddziału
Warszawskiego PTTK, w przypadkach określonych Statutem Oddziału.
§ 26
1. W przypadku rozwiązania Klubu na podstawie uchwały własnej walnego zebrania
(§ 25 ust. 1) likwidatorami Klubu są członkowie jego Zarządu.
2. W przypadku rozwiązania Klubu w trybie § 25 ust. 2 likwidację jego aktywów i pasywów
przeprowadza likwidator, ustanowiony przez Zarząd Oddziału Warszawskiego PTTK.
3. Likwidatorzy postępują zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w PTTK przepisami.

Rozdział VII
Przepisy końcowe
§ 27
1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Rewizyjnej Klubu.
3. Zmiany Regulaminu Klubu następują na podstawie uchwał walnego zebrania Klubu, podjętych
większością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu.

