Ramowy Regulamin Klubu /Koła Seniora SITPNiG
I. Postanowienia ogólne.
§1
Klub (Koło) Seniora zwany dalej klubem (kołem) jest jednostką organizacyjną
powoływaną przez Zarząd Oddziału SITPNiG na wniosek grupy inicjatywnej
liczącej co najmniej 10 osób - zgodnie z & 49 Statutu SITPNiG.
II. Cel i zakres działania klubu (koła)
§2
Celem działania klubu ( koła) jest:
1. inicjowanie i utrzymywanie więzi koleżeńskich wśród seniorów - członków
SITPNiG, byłych pracowników przemysłu naftowego i gazowniczego lub
instytucji, których działalność jest zgodna z celami SITPNiG ,
2. propagowanie i kultywowanie tradycji naftowych i gazowniczych, poprzez:
1) opracowywanie artykułów do wydawnictw naftowych i gazowniczych,
2) opracowywanie biogramów „ludzi nafty”, wygłaszanie prelekcji,
3. organizowanie dla członków klubu życia towarzyskiego, w tym spotkań,
odczytów, wycieczek, imprez kulturalnych itp.,
4. organizowanie grup zainteresowań o tematyce zawodowej, kulturalnej ,
sportowej, itp.,
5. inicjowanie i organizowanie pomocy materialnej dla członków klubu,
wymagających pomocy ,
6. współdziałanie z Zarządem Oddziału SITPNiG w sprawach wniosków
dotyczących odznaczeń i wyróżnień,
7. nawiązywanie kontaktów z klubami (kołami) działającymi w Oddziałach
SITPNiG i innymi lokalnymi klubami (kołami).
III. Członkowie klubu (koła), ich prawa i obowiązki
§3
1. Członkami klubu ( koła) mogą być:
1) emeryci i renciści / członkowie SITPNiG / byli pracownicy przemysłu
naftowego i gazowniczego,
2) inne osoby wspierające działalność klubu (koła), które osiągnęły
uprawnienia emerytalne lub rentowe,/pod warunkiem wstąpienia do
SITPNiG/
2. Przynależność do klubu ( koła) jest dobrowolna (z tytułu przynależności
członek nie opłaca dodatkowej składki).
3. Członek klubu ( koła) ma prawo:
1) wyborcze – czynne i bierne do władz klubu (koła),
2) udziału w zebraniach członków klubu (koła) oraz wszelkich imprezach
organizowanych przez klub (koło).
4. Członek klubu( koła) obowiązany jest:
1) uczestniczyć w pracach klubu (koła),
2) przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu,
3) wpłacać składki członkowskie z tytułu przynależności do SITPNiG.
IV. Władze i organa klubu (koła)
§4
Władzami i organami klubu (koła ) zgodnie z § 50 Statutu SITPNiG są:
1. walne zebranie członków klubu ( koła )zwane w skrócie WZK,
2. zarząd klubu ( koła )zwany w skrócie ZK,

3. organem kontroli wewnętrznej jest komisja rewizyjna klubu( koła) zwana
w skrócie KRK, obligatoryjna w klubach(kołach )liczących więcej niż 50
członków.
§5
1. Najwyższą władzą klubu( koła) wg § 51 Statutu SITPNiG jest WZK.
2. W WZK biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie klubu(koła).
3. W WZK mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele członków
wspierających zainteresowani działalnością klubu(koła) oraz goście
zaproszeni przez zarząd klubu (koła).
§6
Według §52 Statutu SITPNiG:
1. WZK jest zwoływane przez ZK, albo z inicjatywy ZO, na wniosek KRK lub na
wniosek co najmniej 1/3 liczby członków klubu ( koła).
2. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie powinni być powiadomieni co
najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
3. Do kompetencji WZK należy:
1) uchwalenie kierunków działalności koła (klubu),
2) rozpatrywanie sprawozdania ZK z działalności koła (klubu) i sprawozdania
KRK,
3) udzielenie absolutorium ZK,
4) wybór przewodniczącego i członków zarządu koła (klubu),
5) wybór KRK,
6) wybór delegatów na WZDO według zasad ustalonych przez ZO,
7) uchwalanie regulaminu koła (klubu).
§7
Według § 53 Statutu SITPNiG:
1. W skład ZK wchodzi co najmniej 3 członków w tym przewodniczący, sekretarz
i skarbnik.
2. Do kompetencji ZK należy:
1) kierowanie działalnością i reprezentowanie klubu ( koła) zgodnie ze
statutem SITPNiG, regulaminem klubu (koła) oraz uchwałami WZK.
2) zarządzanie środkami finansowymi klubu (koła),
3) wnioskowanie do ZO w sprawach nadawania godności członka
honorowego, zasłużonego seniora, odznaczeń, odznak i wyróżnień.
§8
Według § 54 Statutu SITPNiG:
1. Przewodniczący klubu (koła) kieruje pracami ZK i działalnością klubu (koła).
2. Przewodniczący klubu (koła) i z jego upoważnienia inne osoby reprezentują
klub (koło)na zewnątrz.
§ 9
1. W skład KRK wg § 55 Statutu wchodzi co najmniej 3 członków, którzy ze
swego grona wybierają przewodniczącego i sekretarza.
2. KRK bieżąco kontroluje oraz corocznie ocenia działalność ZK.
3. W klubach (kołach), w których nie ma komisji rewizyjnej jej funkcję spełnia
WZK.
§ 10
1. Zarząd klubu ( koła) kieruje działalnością klubu (koła) w okresie między
walnymi zebraniami członków klubu (koła).

2. Kadencja zarządu trwa cztery lata i jest zgodna z kadencją władz SITPNiG.
§ 11
1. Do zakresu działania zarządu klubu (koła) należy:
1) kierowanie działalnością klubu (koła) oraz realizowanie celów
wymienionych w § 3 niniejszego regulaminu,
2) wykonywanie uchwał i zaleceń walnego zebrania członków klubu (koła),
3) opracowywanie rocznych planów pracy klubu (koła) w terminach
ustalonych przez Zarząd Oddziału SITPNiG,
4) opracowywanie rocznych sprawozdań z pracy klubu (koła) w terminach
ustalanych przez Zarząd Oddziału SITPNiG,
5) opracowywanie sprawozdania za okres kadencji,
6) zwoływanie walnych zebrań członków klubu (koła),
7) powoływanie sekcji problemowych i ich przewodniczących,
8) wnioskowanie w sprawie przyjmowania i skreślania członków klubu (koła),
9) występowanie z wnioskami o przyznanie wyróżnień i odznaczeń,
10) występowanie z wnioskiem w sprawie przyznania członkowi klubu (koła)
pomocy z Kasy Pomocy Koleżeńskiej.
2. Przewodniczący klubu ( koła)
1) reprezentuje klub (koło) w Zarządzie Oddziału SITPNiG,
2) zwołuje zebrania i im przewodniczy,
3) odpowiada za całą działalność klubu (koła).
3. Sekretarz klubu (koła):
1) sporządza protokoły z zebrań klubu (koła),
2) rejestruje korespondencję przychodzącą na adres klubu (koła)
i wychodzącą z klubu (koła).
4. Skarbnik klubu (koła):
1) zbiera składki członkowskie i przekazuje je na konto Oddziału SITPNiG,
2) sporządza preliminarz budżetowy i kontroluje jego realizację,
3) przestrzega terminów rozliczeń kosztów ponoszonych przez klub (koło)
z Oddziałem SITPNiG,
4) odpowiada za prawidłowe wystawienie dokumentów przekazywanych do
rozliczenia.
V. Działalność finansowa.
§ 12
1. Klub (koło) w swojej działalności korzysta z funduszy przyznanych przez
Zarząd Oddziału SITPNiG w ramach działalności finansowej prowadzonej
przez Odział SITPNiG.
2. Klub może zdobywać fundusze na swoją działalność za zgodą
i w porozumieniu z Zarządem Oddziału SITPNiG.
3. Skarbnik może pobierać z kasy Oddziału SITPNiG kwoty potrzebne na
działalność Klubu (Koła) na podstawie sporządzonego i zatwierdzonego
przez Zarząd Oddziału SITPNiG preliminarza budżetowego.
4. Skarbnik Klubu (Koła) jest zobowiązany rozliczyć się z pobranych zaliczek
w terminie ustalonym przez Zarząd Oddziału SITPNiG.
5. Podstawą rozliczenia zaliczki są dokumenty opisane i potwierdzone przez
przewodniczącego i skarbnika klubu (koła).
VI. Postanowienia końcowe.
§ 13
1. Rozwiązanie klubu (koła) może nastąpić na wniosek: walnego zebrania
członków Klubu (koła), KRK lub Prezydium Zarządu Oddziału SITPNiG .

2. Decyzję w sprawie rozwiązania Klubu (Koła) podejmuje Zarząd Oddziału
SITPNiG.
3. Po uchwaleniu niniejszego Regulaminu tracą moc obowiązujące dotychczas
Regulaminy Klubu Seniora.
Regulamin zatwierdzono uchwałą nr 102 Zarządu Głównego SITPNiG
w dniu 14 grudnia 2006 r

