
Zmiany przepisów Statutu 

Studenckiego Klubu Turystycznego 
Politechniki Wrocławskiej 

 
uchwalone w dniu 17. listopada 2011 r. 

 
Art. 2: 

 
Punkt 1:  
 

Było: 
„Studencki Klub Turystyczny Politechniki Wrocławskiej realizuje swoje cele regulaminowe 
poprzez: 
- krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych 

- stwarzanie warunków ułatwiających społeczności studenckiej uprawianie turystyki i 
krajoznawstwa 
- organizowanie szkoleń, których przedmiotem jest zdobywanie wiedzy i uprawnień kadry 

programowej PTTK 
- rozpowszechnianie kultury turystyki, wykorzystując poznawcze, wypoczynkowe walory 
wędrowania 
- organizacja spotkań, seminariów, rajdów turystycznych promujących walory turystyczne i 

krajoznawcze Polski a w szczególności Dolnego Śląska 
- propagowanie zdrowej formy spędzania czasu 
- promowanie i reprezentowanie Politechniki Wrocławskiej na forum ogólnopolskim 
- integracja społeczności studenckiej 
- nawiązywanie współpracy z organizacjami prowadzącymi podobne formy działalności 
- ogłaszanie prac w czasopismach i biuletynach” 

 
Jest: 
„Celem działalności Studenckiego Klubu Turystycznego Politechniki Wrocławskiej jest: 

-krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych 
-stwarzanie warunków ułatwiających społeczności studenckiej uprawianie turystyki i 
krajoznawstwa 
-rozpowszechnianie kultury turystyki, wykorzystując poznawcze, wypoczynkowe walory 

wędrowania 

-propagowanie zdrowej formy spędzania czasu 
-promowanie i reprezentowanie Politechniki Wrocławskiej na forum ogólnopolskim 
-integracja społeczności studenckiej 
-nawiązywanie współpracy z organizacjami prowadzącymi podobne formy działalności 
-współpraca z Samorządem Studenckim Politechniki Wrocławskiej oraz innymi 
organizacjami studenckimi działającymi przy Politechnice Wrocławskiej” 

 
Art. 3: 
 

Punkt 1:  
 

Było: 

„Studencki Klub Turystyczny Politechniki Wrocławskiej realizuje swoje cele poprzez: 
- organizację ogólnouczelnianych masowych rajdów pieszych: 

- Rajd Wiosenny 
- Rajd Jesienny 

- organizację wyjazdów szkoleniowych 

- organizację wycieczek rowerowych 
- organizację spływów kajakowych 

- organizację wakacyjnych obozów trekkingowych” 
 
Jest: 
„Studencki Klub Turystyczny realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

-organizację ogólnouczelnianych masowych rajdów pieszych: 
    - Wiosenny  Rajd Elektryka 
    - Jesienny  Rajd Elektryka 

-organizację wyjazdów szkoleniowych 



-organizację wycieczek rowerowych 

-organizację spływów kajakowych 

-organizację wakacyjnych obozów trekkingowych 
-organizację wyjazdów kwalifikowanych  
-udział w wyjazdach, rajdach, spotkaniach o tematyce turystycznej organizowanych przez 
inne podmioty 
- ogłaszanie prac w czasopismach i biuletynach 
- organizowanie szkoleń, których przedmiotem jest zdobywanie wiedzy i uprawnień kadry 

programowej PTTK 
- organizacja spotkań, seminariów, rajdów turystycznych promujących walory turystyczne 
i krajoznawcze Polski a w szczególności Dolnego Śląska” 
 

Art. 5: 
 

-Punkt 6: 
 

Było: 
„Członkostwo w Studenckim Klubie Turystycznym Politechniki Wrocławskiej nabywa się z 
dniem złożenia pisemnej deklaracji chęci przystąpienia do Studenckiego Klubu 

Turystycznego Politechniki Wrocławskiej i jej zatwierdzenia przez Zarząd” 
 

Jest: 
„Członkostwo w Studenckim Klubie Turystycznym Politechniki Wrocławskiej nabywa się z 
dniem złożenia pisemnej deklaracji chęci przystąpienia do Studenckiego Klubu 
Turystycznego Politechniki Wrocławskiej i jej dostarczenia do członka Zarządu.” 

 
Art. 7: 
 

-Punkt 4: 
 

Było: 
„Walne Zgromadzenie musi się odbyć w terminie nie późniejszym niż w pierwszym 
miesiącu każdego semestru.” 

 

Jest: 
„Walne Zgromadzenie musi się odbyć w terminie nie późniejszym niż do końca drugiego 

miesiąca każdego semestru.” 
 
-Punkt 8: 
 

Było: 

„Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Prezes, a w wypadku nieobecności Prezesa osoba 
przez niego wskazana lub Wiceprezes.” 

 
Jest: 
„Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Prezes  lub Wiceprezes.” 

 
Art. 8: 

 
-Punkt 1: 
 

Było: 
„W skład Zarządu Studenckiego Klubu Turystycznego Politechniki Wrocławskiej wchodzą: 
Opiekun Studenckiego Klubu Turystycznego Politechniki Wrocławskiej 

Prezes 
Wiceprezes 
Kwatermistrz 
Sekretarz 
Rzecznik medialny 
Kierownik Sekcji Turystyki Pieszej 
Kierownik Sekcji Przewodników Górskich 

Kierownik Sekcji Turystyki Rowerowej 
Kierownik Sekcji Turystyki Wodnej” 



 

Jest: 

„W skład Zarządu Studenckiego Klubu Turystycznego Politechniki Wrocławskiej wchodzą: 
Opiekun Studenckiego Klubu Turystycznego Politechniki Wrocławskiej 
Prezes 
Wiceprezes 
Sekretarz 
Rzecznik medialny 

Ogniomistrz 
Oraz kierownicy i wice kierownicy sekcji” 

 
-Punkt 5: 
 

Było: 

„Każda decyzja musi być podpisana przez Opiekuna Studenckiego Klubu Turystycznego 
Politechniki Wrocławskiej oraz Prezesa Studenckiego Klubu Turystycznego Politechniki 
Wrocławskiej i jednego członka Zarządu.” 

 
Jest: 

„Każda decyzja musi być podpisana przez Opiekuna Studenckiego Klubu Turystycznego 
Politechniki Wrocławskiej oraz Prezesa bądź Wiceprezesa Studenckiego Klubu 

Turystycznego Politechniki Wrocławskiej i jednego członka Zarządu” 
 
-Punkt 7: 
 

Było: 
 „Do kandydowania do Zarządu potrzebny jest, co najmniej półroczny staż w charakterze 
pełnoprawnego członka Studenckiego Klubu Turystycznego Politechniki Wrocławskiej. Nie 

dotyczy Zarządu Założycielskiego.” 
 

Jest: 
„Prawo kandydowania do Zarządu Studenckiego Klubu Turystycznego posiadają jedynie 
pełnoprawni członkowie klubu” 

 

-Punkt 8 (dodany): 
„Warunkiem koniecznym do kandydowania na stanowisko Prezesa lub Wiceprezesa,  jest 

półroczny staż członkowski w klubie” 
 
Art. 11: 
 

-Punkt 1: 

 
Było: 
„Studencki Klub Turystyczny Politechniki Wrocławskiej składa się z sekcji: 
-Sekcja Turystyki Pieszej 
-Sekcja Przewodników Górskich 
-Sekcja Turystyki Rowerowej 
-Sekcja Turystyki Wodnej” 

 
Jest: 
„Studencki Klub Turystyczny Politechniki Wrocławskiej składa się z sekcji: 
-Sekcja Turystyki Kwalifikowanej 
-Sekcja Przewodników Górskich 
-Sekcja Turystyki Rowerowej 

-Sekcja Turystyki Wodnej 
-Specgrupa” 
 


