REGULAMIN KLUBU GÓRSKIEGO PTTK „ORNAK”
im. ks. TADEUSZA HANELTA w GNIEŹNIE
I. ZASADY OGÓLNE.
Art. 1.
Klub działający na podstawie niniejszego Regulaminu nosi nazwę „Klub Górski PTTK Ornak
im. ks. Tadeusza Hanelta” zwany dalej Klubem i działa na prawach klubu PTTK.
Art. 2.
Klub używa pieczątki o treści: „Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Ziemi
Gnieźnieńskiej, Klub Górski PTTK „Ornak” im. ks. Tadeusza Hanelta, 62-200 Gniezno, ul. T. Kościuszki 7,
www.ornak.gniezno.pttk.pl”.
Godłem Klubu jest herb Gniezna na tle szczytu górskiego Mnicha na błękitnym polu w owalnej tarczy z
wpisanym dookoła tekstem: „Klub Górski PTTK Ornak - Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej”. Wewnątrz owalu
nad Mnichem wpisany jest tekst: „im. ks. Tadeusza Hanelta”.
Art. 3.
Celem Klubu jest:
a) zrzeszanie miłośników turystyki górskiej i krajoznawstwa,
b) zachęcanie i ułatwianie członkom poznawania gór oraz zdobywania górskich odznak turystycznych
poprzez organizację obozów i wycieczek krajowych, a także zagranicznych,
c) zachęcanie i ułatwianie członkom uprawiania innych form turystyki oraz zdobywania pozostałych
odznak turystyki kwalifikowanej
d) zapoznawanie członków z zasadami prawidłowego i bezpiecznego uprawiania turystyki,
e) integracja członków poprzez organizowanie imprez kulturalnych i towarzyskich.
Art. 4.
Fundusze Klubu pochodzą z wpisowego i składek klubowych oraz innych źródeł. Klub może ustanawiać i
pobierać, niezależnie od składki członkowskiej PTTK, dodatkowe składki uchwalone przez zebranie Klubu
przeznaczone w całości na działalność Klubu.
II. CZŁONKOWIE KLUBU.
Art. 5.
Członkowie Klubu dzielą się na członków uczestników, zwyczajnych i honorowych. Osoba pragnąca zostać
członkiem Klubu przed przyjęciem odbywa staż kandydacki. Kandydaci do Klubu nazywani są zwyczajowo
członkami-sympatykami, ale nie posiadają praw członkowskich.
Art. 6.
Aby zostać kandydatem do Klubu trzeba spełnić następujące warunki:
a) mieć ukończone 16 lat,
b) zostać wprowadzonym przez członka Klubu,
c) złożyć deklarację potwierdzoną przez członka wprowadzającego,
d) opłacić wpisowe,
e) zostać zaakceptowanym przez Prezesa Klubu.
Po spełnieniu tych wymogów członek wprowadzający przedstawia kandydata członkom Klubu na
grudniowym zebraniu Klubu.
Art. 7.
Dzieci i wnuki członków Klubu są na prawach kandydatów.
Art. 8.
Kandydat może zostać skreślony z listy kandydatów Klubu decyzją Prezesa w wypadku braku czynnego
udziału w życiu Klubu, popełnienia wykroczeń przeciw etyce turysty i zasadom współżycia społecznego.
Art. 9.
Przyjęcie w poczet członków uczestników Klubu następuje na mocy uchwały Zarządu podjętej po spełnieniu
przez kandydata następujących warunków:
a) odbyciu rocznego okresu kandydackiego,
b) zdobyciu małej srebrnej GOT,
c) zdobyciu popularnej OTP,
d) uczestniczeniu w dwóch wyprawach górskich Klubu,
e) braniu czynnego udziału w życiu Klubu w okresie kandydackim.
Przyjęcie do Klubu połączone z wręczeniem odznaki i legitymacji klubowej oraz pasowaniem odbywa się na
grudniowym spotkaniu Klubu.
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Art. 10.
Godność członka zwyczajnego zostaje nadana członkowi-uczestnikowi decyzją Zarządu po spełnieniu
następujących wymogów:
a) ukończeniu 18 lat,
b) dwuletnim okresie członkostwa,
c) zdobyciu małej złotej GOT,
d) zdobyciu małej brązowej OTP,
e) uczestniczeniu w czterech wyprawach górskich Klubu jako członek - uczestnik.
Promocja członków zwyczajnych odbywa się na styczniowym Walnym Zebraniu Klubu.
Art. 11.
Członków honorowych powołuje, na wniosek Zarządu, Walne Zebranie Klubu spośród członków
zwyczajnych - przodowników turystyki górskiej i członków zwyczajnych szczególnie zasłużonych dla Klubu
i turystyki. Za wyjątkowe zasługi dla Klubu Walne Zebranie, na wniosek Zarządu, może uhonorować
jednego z członków honorowych, tytułem Prezesa Honorowego Klubu Górskiego PTTK „Ornak” im. ks.
Tadeusza Hanelta.
Art. 12.
Osobom nie będącym członkami Klubu, a szczególnie zasłużonym dla Klubu, turystyki i krajoznawstwa,
Zarząd może przyznać tytuł Członka Tytularnego Klubu Górskiego PTTK „Ornak” im. ks. Tadeusza
Hanelta, uprawniający ich do uczestnictwa we wszystkich imprezach organizowanych przez Klub.
Art. 13.
W wyprawach górskich i wycieczkach krajoznawczych Klubu zarówno krajowych jak i zagranicznych
pierwszeństwo udziału mają członkowie i kandydaci Klubu. Przez klubową wyprawę górską rozumie się
przynajmniej 3-dniowy obóz w górach zorganizowany przez członka Klubu, w którym bierze udział co
najmniej 3 członków Klubu.
Art. 14.
Do obowiązków członka Klubu należy:
a) uprawianie turystyki górskiej,
b) uczestniczenie przynajmniej raz na cztery lata w klubowym obozie górskim,
c) uczestniczenie w Walnym Zebraniu,
d) współdziałanie z Zarządem w realizacji zadań i programu Klubu,
e) przestrzeganie statutu PTTK, Regulaminu Klubu, uchwał Walnego Zebrania i uchwał Zarządu,
f) opłacanie składek członkowskich PTTK i klubowych.
Art. 15.
W wypadku zaniedbywania przez członka Klubu obowiązków wymienionych w Art. 14, Zarząd może go
skreślić z listy członków.
Art. 16.
Osoby skreślone z listy członków przez Zarząd Klubu, mogą zostać ponownie przyjęte do Klubu na stopień
członkowski, który utraciły, pod warunkiem opłacenia wpisowego i rocznej składki klubowej.
Ponowne przyjęcie do Klubu przez przedstawienie powracającego członka odbywa się na grudniowym
spotkaniu Klubu.
Art. 17.
Członkowie honorowi mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Art. 18.
Przynależność do Klubu ustaje przez:
a) utratę członkostwa PTTK,
b) wystąpienie z Klubu,
c) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu,
d) wykluczenie z Klubu orzeczeniem Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego PTTK, bez możliwości
ponownego przyjęcia.
III. WALNE ZEBRANIE.
Art. 19.
Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania
Zarząd Klubu zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Walnemu
Zebraniu przewodniczy Prezes Komisji Rewizyjnej.
Art. 20.
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Walne Zebranie Klubu może być zwołane przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o
zwołaniu zebrania musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.
Art. 21.
Walne Zebranie Klubu obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na
liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie odbywające się w drugim terminie może
obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego
zwołaniu.
Art. 22.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Prezes Komisji Rewizyjnej na wniosek Zarządu Klubu, Komisji
Rewizyjnej lub co najmniej 1/4 członków Klubu. Powinno ono się odbyć najpóźniej w ciągu 14 dni od
złożenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
Art. 23.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalenie Regulaminu Klubu oraz dokonywanie jego zmian,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
c) podejmowanie uchwał o przyjęciu rocznych sprawozdań finansowych,
d) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej bezwzględną większością głosów absolutorium
poszczególnym członkom Zarządu Klubu, pełniącym te funkcje w upływającej kadencji,
e) uchwalenie rocznego programu imprez klubowych i budżetu,
f) ustalenie wysokości wpisowego i składek klubowych,
g) wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Oddziału,
h) nadawanie stopnia Członka Honorowego Klubu,
i) rozpatrywanie wniosków członków Klubu,
j) podejmowanie uchwał, które uzna za stosowne, zgodnie z Regulaminem Klubu.
IV. ZARZĄD KLUBU.
Art. 24.
Władzę w Klubie sprawuje 9-11 osobowy Zarząd, w skład którego wchodzą: prezes, 1-2 wiceprezesów,
sekretarz, skarbnik i członkowie odpowiedzialni za powierzone im obowiązki. Posiedzenia Zarządu z
udziałem przedstawiciela Komisji Rewizyjnej odbywają się przynajmniej raz na dwa miesiące. Zarząd
używa pieczątki o treści: „Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd KG „Ornak” w
Gnieźnie.”
Art. 25.
Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie całokształtem pracy Klubu,
b) przyjmowanie i skreślanie członków Klubu,
c) zwoływanie zwyczajnego Walnego Zebrania,
d) opracowywanie projektów rocznych planów działalności,
e) realizowanie programu i budżetu uchwalonego przez Walne Zebranie oraz dysponowanie majątkiem
Klubu,
f) podejmowanie uchwał w kwestiach organizacyjnych i programowych,
g) powoływanie zastępców członków Zarządu, w liczbie nie przekraczającej liczby członków Zarządu,
h) nadawanie godności członka zwyczajnego i wnioskowanie o nominację członków honorowych,
i) utrzymywanie kontaktów z KTG ZG PTTK, klubami górskimi i kołami PTTK.
Art. 26.
Prezes Klubu wybierany jest bezpośrednio przez Walne Zebranie bezwzględną większością głosów. Do jego
kompetencji należy:
a) rozdzielanie funkcji w Zarządzie,
b) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
c) zwoływanie i prowadzenie zebrań Zarządu,
d) kierowanie i koordynowanie prac członków Zarządu,
e) podpisywanie wraz z sekretarzem i skarbnikiem wszelkich dokumentów i korespondencji klubowej,
f) przyjmowanie kandydatów do Klubu i skreślanie ich z listy kandydackiej,
g) pasowanie kandydatów na członków Klubu,
W razie nieobecności Prezesa funkcje jego spełnia Wiceprezes.
Art. 27.
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Członkowie Zarządu zajmują się sprawami organizacyjnymi, finansowymi, szkoleniami, turystyką górską,
turystyką nizinną i upowszechnianiem turystyki. Każdy z członków Zarządu Klubu jest zobowiązany do
reprezentowania Klubu wobec władz PTTK oraz instytucji i urzędów państwowych.
V. KOMISJA REWIZYJNA KLUBU.
Art. 28.
Komisja Rewizyjna Klubu składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie. Prezes Komisji
Rewizyjnej Klubu wybierany jest bezpośrednio przez Walne Zebranie bezwzględną większością głosów.
Art. 29.
Komisja Rewizyjna Klubu w szczególności:
a) kontroluje i ocenia działalność merytoryczną, finansową Zarządu oraz realizację programu
uchwalonego przez Walne Zebranie,
b) składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie z działalności oraz występuje z wnioskiem o absolutorium
dla poszczególnych członków Zarządu.
VI. ZASADY ORGANIZACYJNE.
Art. 30.
Władze Klubu pochodzą z wyboru. Kadencja władz Klubu trwa cztery lata. Wybory do władz Klubu
odbywają się na podstawie ordynacji wyborczej uchwalonej prze Walne Zebranie Klubu.
Art. 31.
Nie można zostać wybranym równocześnie do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu.
Art. 32.
Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków danego
organu. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
Art. 33.
Wszelkie uchwały personalne wymagają tajnego głosowania.
Art. 34.
Zarząd i Komisja Rewizyjna Klubu mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie
kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z
wyboru.
Art. 35.
Sprawy związane z naruszeniem Statutu PTTK i Regulaminu Klubu, postanowień oraz uchwał władz PTTK
i Klubu, nieetycznego postępowania w działalności członkowskiej, dopuszczenia się innych przewinień
godzących w dobro członka PTTK lub Klubu rozpatruje Oddziałowy Sąd Koleżeński PTTK.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Art. 36.
Zmiany Regulaminu uchwala Walne Zebrania większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
Art. 37.
Uchwałę w sprawie rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności
2/3 uprawnionych do głosowania członków Klubu. Majątek Klubu przechodzi na własność Oddziału PTTK
Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie.
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie Klubu w dniu 7 stycznia 2020 roku. Regulamin
wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Traci moc Regulamin uchwalony 6 grudnia 1978 roku z późniejszymi
poprawkami.

ORDYNACJA WYBORCZA
DO WŁADZ KLUBU GÓRSKIEGO PTTK „ORNAK” im. ks. TADEUSZA HANELTA
1. Wyboru władz Klubu dokonuje Walne Zebranie zbierające się co cztery lata.
2. Walne Zebranie jest ważne, jeżeli bierze w nim udział, co najmniej połowa uprawnionych członków
Klubu zgodnie ze stanem członków z 1 stycznia danego roku.
3. Wybory są tajne i bezpośrednie. Walne Zebranie wybiera Prezesa Klubu, pozostałych członków Zarządu
oraz Prezesa Komisji Rewizyjnej i członków Komisji Rewizyjnej Klubu.
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4. Walne Zebranie wybiera 7 osobową Komisję Skrutacyjną spośród członków nie kandydujących do władz
Klubu i na delegatów. Po wyborze Komisja konstytuuje się wybierając przewodniczącego i sekretarza, który
sporządza protokół z pracy Komisji.
5. Kandydaci winni być umieszczeni na kartach wyborczych w porządku alfabetycznym.
6. Prawo kandydowania do władz Klubu mają wyłącznie członkowie honorowi i zwyczajni Klubu, natomiast
prawo kandydowania na delegatów na Zjazd Oddziału przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym PTTK.
7. Można zgłosić kandydaturę osoby nieobecnej o ile posiada się jej pisemną zgodę.
8. Ilość mandatów do obsadzenia ustala uchwała wyborcza Zarządu.
9. Wyborca dysponuje taką ilością głosów, jaka odpowiada liczbie mandatów ustalonych uchwałą wyborczą
Zarządu.
10. Zarząd i Komisja Rewizyjna Klubu na wspólnym posiedzeniu przedstawia listę:
a) nr 1 na której znajduje się 11 kandydatów do Zarządu i 5 wolnych miejsc na dopisanie zgłoszonych
kandydatów przez uczestników Walnego Zebrania, po uzyskaniu ich zgody na kandydowanie.
b) nr 2 na której znajduje się 5 kandydatów do Komisji Rewizyjnej i 3 wolne miejsca na dopisanie
zgłoszonych kandydatów przez uczestników Walnego Zebrania, po uzyskaniu ich zgody na
kandydowanie.
c) nr 3 na której znajduje się 10 kandydatów na delegatów na Zjazd Oddziału i 5 wolnych miejsc na
dopisanie zgłoszonych delegatów przez uczestników Walnego Zebrania, po uzyskaniu ich zgody na
kandydowanie.
11. Przed przystąpieniem do głosowania na listę nr 1 przewodniczący Walnego Zebrania, zwraca się z
pytaniem do kandydujących członków do Zarządu, czy wyrażają zgodę na kandydowanie na Prezesa Klubu.
Po dopisaniu na karcie nr 1 nazwisk kandydatów zgłoszonych z sali, wyborcy głosują zaznaczając kółkiem
numer przy nazwisku kandydata, na którego oddają głos, ponadto podkreślają nazwisko osoby, którą
wybierają na Prezesa Klubu.
12. Przed przystąpieniem do głosowania na listę nr 2 przewodniczący Walnego Zebrania, zwraca się z
pytaniem do kandydujących członków do Komisji Rewizyjnej, czy wyrażają zgodę na kandydowanie na
Prezesa Komisji Rewizyjnej Klubu.
Po dopisaniu na karcie nr 2 nazwisk kandydatów zgłoszonych z sali, wyborcy głosują zaznaczając kółkiem
numer przy nazwisku kandydata, na którego oddają głos, ponadto podkreślają nazwisko osoby, którą
wybierają na Prezesa Komisji Rewizyjnej Klubu.
13. Jeżeli żaden z kandydatów na Prezesa Zarządu jak i Prezesa Komisji Rewizyjnej Klubu nie otrzyma
bezwzględnej większości głosów, należy głosowanie powtórzyć wybierając spośród dwóch kandydatów,
którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów.
14. Po dopisaniu na karcie nr 3 nazwisk kandydatów na delegatów na Zjazd Oddziału zgłoszonych z sali,
wyborcy głosują zaznaczając kółkiem numer przy nazwisku kandydata, na którego oddają głos.
15. Za wybranych do władz lub delegatów uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą
liczbę głosów.
16. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów na ostatni nieobsadzony mandat otrzyma równą ilość głosów,
zarówno Zarząd i Komisja Rewizyjna Klubu w głosowaniu wybierze brakującego członka na swym
pierwszym posiedzeniu, które winno się odbyć przed zakończeniem Walnego Zebrania.
17. Jeżeli w wyborach na delegatów na Zjazd Oddziału dwóch lub więcej kandydatów na ostatni
nieobsadzony mandat otrzyma równą ilość głosów, przeprowadza się wybory uzupełniające.
18. Za nieważne uznaje się karty wyborcze:
a) nie ostemplowane pieczęcią Klubu,
b) posiadające zaznaczoną większą ilość kandydatów niż przewiduje uchwała wyborcza.
19. Wybrany Prezes Komisji Rewizyjnej Klubu, po przyjęciu wyboru, obejmuje przewodnictwo Walnego
Zebrania.
Niniejsza Ordynacja Wyborcza została uchwalona przez Walne Zebranie Klubu w dniu 7 stycznia 2020 roku.
Ordynacja Wyborcza wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Traci moc Ordynacja Wyborcza uchwalona 3 stycznia
1984 roku z późniejszymi poprawkami.
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