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Zatwierdzono przez Zarząd OM PTTK
uchwałą numer _____ z dnia ____
REGULAMIN STUDENCKIEGO KOŁA PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH W KATOWICACH
ROZDZIAŁ I
NAZWA, ODZNAKA I SIEDZIBA
§1
1. Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach, zwane dalej SKPB, działa zgodnie ze
Statutem Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Katowicach, zwanym dalej OM PTTK w
Katowicach.
2. SKPB pełni funkcję Komisji Turystyki Górskiej OM PTTK w Katowicach.
§2
SKPB opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków.
§3
1. SKPB używa własnego znaku motywem szałasu pasterskiego i watry oraz napisem wokół:
Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach. Wzór znaku stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu. Znak SKPB jest również odznaką organizacyjną Koła
2. Do używania odznaki organizacyjnej uprawnieni są wyłącznie Członkowie zwyczajni i honorowi
SKPB.
3. Hymnem SKPB jest utwór Jerzego Harasymowicza „W Górach”, z muzyką Andrzeja Mroza.
§4
Siedzibą SKPB jest miasto Katowice.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA
§5
Do zadań SKPB należy:
1. Propagowanie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa w środowisku akademickim.
2. Obsługa imprez turystycznych, szczególnie w środowisku akademickim.
3. Prowadzenie kursów przewodnickich zatwierdzonego przez uprawniony organ, których pozytywne
ukończenie uprawnia do przystąpienia do państwowego egzaminu przewodnickiego.
4. Organizowanie szkoleń członków SKPB oraz spotkań towarzyskich.
5. Organizacja i prowadzenie własnych obiektów noclegowych.
5. Obsługa obiektów noclegowych użytkowanych przez SKPB.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§6
1. Członkiem zwyczajnym SKPB zostaje osoba, która:
1) zdała egzamin wewnętrzny w SKPB,
2) złożyła Zarządowi SKPB ustną deklarację chęci przynależności do Koła i pracy na jego rzecz,
a jej kandydatura została zaakceptowana przez Zarząd SKPB,
3) złożyła publicznie przyrzeczenie przewodnickie.
Treść przyrzeczenia przewodnickiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Członkiem zwyczajnym SKPB może zostać też przewodnik górski posiadający uprawnienia
urzędowenadane przez właściwy organ, który zadeklaruje chęć pracy w SKPB i wykaże się
działalnością na rzecz SKPB w okresie wstępnym ustalonym przez Zarząd SKPB. Okres ten nie
powinien być krótszy niż 1 rok i nie dłuższy niż 3 lata. Zarząd może też zaliczyć czas pracy
kandydata na rzecz Koła przed złożeniem deklaracji. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje na
wniosek Zarządu SKPB Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.

3. Członkiem zwyczajnym SKPB może zostać osoba, która nie spełniła powyższych warunków, lecz
wykazała się szczególnymi zasługami dla SKPB. Decyzję o przyjęciu podejmuje Walne Zebranie w
głosowaniu tajnym na wniosek Zarządu SKPB.
3. Członkiem Honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla działalności SKPB. Decyzję
o przyjęciu podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu SKPB.

§7
1. Członek zwyczajny może zostać członkiem Klubu Prezesa w wyniku uchwały Walnego Zebrania na
wniosek Zarządu SKPB. Kryterium przyjęcia do Klubu Prezesa jest spełnienie jednego z warunków: 5
lat nieprzerwanej działalności w SKPB i prezesura lub 9 lat nieprzerwanej działalności w SKPB.
2. Prezesa Klubu Prezesa proponują Członkowie Klubu Prezesa, a kandydaturę zatwierdza Zarząd
SKPB.
§7
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu oraz wybierać i być wybieranym do władz SKPB.
2. Uczestniczyć w imprezach organizowanych przez SKPB i na rzecz SKPB oraz korzystać z
dofinansowania do tych imprez.
3. Obsługiwać wszelkie imprezy zlecone SKPB do prowadzenia.
4. Korzystać z bazy noclegowej SKPB i jego sprzętu na zasadach ustalonych przez Zarząd.
§8
Członek honorowy ma wszelkie prawa Członka zwyczajnego.
§9
Członkowie zwyczajni i honorowi SKPB mają prawo nosić odznakę organizacyjną SKPB, o której
mowa w §3 ust. 1.
§10
Członek SKPB jest obowiązany:
1. Czynnie uczestniczyć w realizacji zadań PTTK.
2. Dbać o dobre imię SKPB oraz Polskiej Turystyki i Krajoznawstwa.
3. Wykonywać uchwały Walnego Zebrania i Zarządu SKPB.
4. Nosić odznakę organizacyjną SKPB przy obsłudze przewodnickiej.
5. Płacić regularnie składkę członkowską.
§11
Osoby pracujące na rzecz SKPB, a niebędące jego członkami mogą otrzymać tytuł Sympatyka SKPB.
Tytuł Sympatyka nadaje Zarząd SKPB. Tytułowi towarzyszy odpowiedni emblemat.
§12
Sympatyk ma prawo:
1. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu SKPB z głosem doradczym.
2. Uczestniczyć we wszystkich imprezach na takich samych zasadach jak Członek zwyczajny.
3. Korzystać z bazy noclegowej SKPB i jego sprzętu na zasadach ustalonych przez Zarząd.

§11
1. Członkowie SKPB za swą pracę na rzecz Koła mogą być wyróżniani przez Zarząd odznaczeniem
zwanym „Parzenicą”. Odznaczenie posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
2. Minimalne kryteria określające okres działania na rzecz Koła od wyróżnienia odznaczeniem
niższego rzędu wynoszą:
a) dla Brązowej Parzenicy –3lata
b) dla Srebrnej Parzenicy –5 lat
c) dla Złotej Parzenicy –5 lat
Dla Brązowej Parzenicy określony wyżej czas jest minimalnym czasem pracy na rzecz Koła.
Wyróżnienie odznaczeniem z pominięciem stopnia niższego lub odstąpienie od powyższych kryteriów
jest możliwe jedynie w wyjątkowych przypadkach i wymaga szczegółowego uzasadnienia.
3. Wręczanie „Parzenic” winno odbywać się podczas:

1) Walnego Zebrania SKPB
2) obchodów rocznic powstania SKPB
3) innych znaczących wydarzeń.
4. Z wnioskami o nadanie odznaczeń określonych w pkt 1 może występować:
a) członek Zarządu SKPB w Katowicach
b) członek Zarządu OM PTTK w Katowicach
c) Rada Chatki i opiekunowie baz namiotowych
d) 5 członków SKPB w Katowicach
Wniosek powinien mieć formę pisemną (papierową bądź elektroniczną) i powinien zawierać:
- imię i nazwisko wyróżnianej osoby,
- proponowane odznaczenie,
- uzasadnienie wyróżnienia,
- imiona i nazwiska oraz ew. funkcje osób wnioskujących.
Przy rozpatrywaniu wniosków o nadanie odznaczeń, Zarząd SKPB kieruje się zasługami kandydata w
okresie od nadania ostatniego odznaczenia.
5. Wzór odznaczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Tryb wnioskowania o
przyznanie „Parzenic”, Zarząd SKPB określa w „Zasadach przyznawania odznaczeń i wyróżnień w
SKPB w Katowicach”.
6. Zarząd SKPB może wyróżniać osoby pracujące na rzecz Koła wyróżnieniami w postaci dyplomów i
podziękowań.
§12
1. Za naruszenie statutu PTTK, statutu OM PTTK w Katowicach, regulaminu SKPB, regulaminu
obiektów noclegowych obsługiwanych przez SKPB, działalności na szkodę SKPB, członek SKPB
może zostać ukarany:
1) upomnieniem,
2) naganą,
3) zawieszeniem w prawach członka SKPB,
4) wykluczeniem z SKPB.
Kary wymienione w pkt. 1. ppkt. 1, 2, 3 wymierza Zarząd SKPB. Kara zawieszenia w prawach
członka SKPB nie może trwać dłużej niż do Walnego Zebrania SKPB. W przypadku zawieszenia
w prawach członka SKPB, Zarząd SKPB określa szczegółowo zakres praw, jakie traci osoba
zawieszona.
2. Z wnioskami o ukaranie może wystąpić do Zarządu SKPB:
1) Zarząd OM PTTK
2) Rada Chatki na Zagroniu,
3) opiekunowie baz namiotowych,
4) członek zarządu SKPB,
5) 5 członków SKPB.
3. Przed podjęciem uchwały o ukaraniu, Zarząd SKPB winien przeprowadzić rozeznanie sprawy
wysłuchując obwinionego o raz zasięgając opinii grupy mediatorów. Mediatorzy powinni być
powoływani dla każdej sprawy osobno, spośród grona osób cieszących się powszechnym
zaufaniem członków SKPB, a w ich skład powinna wchodzić osoba wskazana przez obwinionego.
Opinia Mediatorów jest głosem doradczym dla Zarządu SKPB przed podjęciem uchwały. Grupę
Mediatorów powołuje się także za zgodą stron w przypadku konfliktów pomiędzy członkami
SKPB.
4. Zarząd SKPB prowadzi rejestr kar. Kary określone w pkt. 1. ppkt. 2, 3, 4, są podawane do
wiadomości członków SKPB. Kara upomnienia ulega zatarciu po upływie 1 roku, kara nagany po
upływie 3 lat, kara zawieszenia po upływie 5 lat od daty podjęcia odpowiedniej uchwały przez
Zarząd SKPB.
5. Wykluczenie z SKPB następuje tylko na wniosek Zarządu SKPB po podjęciu przez Walne
Zebranie SKPB w głosowaniu tajnym odpowiedniej uchwały. W przypadku wykluczenia
wymagany jest od wykluczonej osoby zwrot odznaki organizacyjnej i SKPB i legitymacji SKPB.
Ponowne przyjęcie do SKPB następuje tylko na wniosek kandydata, na mocy uchwały podjętej w
głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie.
6. Ukaranemu na podstawie §12 pkt. 1 przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego działającego
przy OM PTTK w Katowicach.

§13
Członek SKPB może dobrowolnie zrzec się członkostwa w SKPB składając do Zarządu SKPB
odpowiednie oświadczenie i załączając do niego odznakę organizacyjną SKPB i legitymację SKPB.
§14
Utrata członkostwa SKPB następuje w razie:
1. Działalności na szkodę SKPB. Decyzję podejmuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym na
wniosek Zarządu SKPB.
2. Dobrowolnego zrzeczenia się członkostwa w SKPB.
3. Prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego OM PTTK w Katowicach.
W powyższych przypadkach wymagany jest zwrot legitymacji i odznaki SKPB Zarządowi SKPB.
§15
Zawieszenie w prawach Członka następuje decyzją Zarządu SKPB. Zawieszenie nie może być dłuższe
niż jeden rok. Członek SKPB może odwołać się do Walnego Zebrania.
§16
Członkowie SKPB podlegają jurysdykcji właściwego Sądu Koleżeńskiego OM PTTK w Katowicach.
§14
Osoby pracujące na rzecz SKPB, a niebędące jego członkami mogą otrzymać tytuł Sympatyka SKPB.
Tytuł Sympatyka nadaje Zarząd SKPB. Tytułowi towarzyszy odpowiednia odznaka organizacyjna,
której wzór stanowi załącznik nr 4.
§15
1. Sympatyk SKPB ma prawo:
1) nosić odznakę organizacyjną Sympatyka SKPB,
2) uczestniczyć w Walnym Zebraniu SKPB z głosem doradczym,
3) uczestniczyć we wszystkich imprezach na takich samych zasadach jak Członek zwyczajny,
4) korzystać z bazy noclegowej SKPB i jego sprzętu na zasadach ustalonych przez Zarząd.
2. Sympatyk SKPB jest obowiązany:
1) dbać o dobre imię SKPB,
2) stosować się do uchwał Walnego Zebrania i Zarządu SKPB.
3. Za naruszenie Regulaminu SKPB Sympatyk może zostać przez Zarząd SKPB ukarany
upomnieniem lub naganą, lub może zostać zawieszony w prawach Sympatyka, albo pozbawiony
tytułu. W sprawach kar dot. Sympatyków mają zastosowanie przepisy §12 pkt. 2 – 4. Ukaranemu
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE SKPB
§16
1. Władzami SKPB są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd SKPB.
2. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób
uprawnionych do głosowania, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
§17
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą SKPB.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu z działalności w ubiegłej kadencji i komisji
rewizyjnej
2) rozpatrywanie wniosków członków
3) udzielanie na wniosek komisji rewizyjnej OM PTTK bezwzględną większością głosów
absolutorium poszczególnym członkom zarządu Koła pełniącym te funkcje w upływającej
kadencji. Nie uzyskanie absolutorium wyłącza członka zarządu z kandydowania do władz w
najbliższej kadencji.
4) ustalenie założeń pracy SKPB
rozpatrywanie sprawozdań Zarządu SKPB z działalności w ubiegłej kadencji

udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi SKPB na wniosek Komisji Rewizyjnej OM
PTTK w Katowicach
5) wybór Zarządu SKPB w głosowaniu tajnym,
6) podejmowanie wszelkich decyzji w sprawach SKPB zgodnych ze statutem PTTK,
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
8) przyjmowanie nowych członków SKPB,
9) wykluczanie członków.
3. W Walnym Zebraniu udział biorą:
1) z głosem decydującym – Członkowie zwyczajni i honorowi,
2) z głosem doradczym – Sympatycy oraz goście.
4. Walne Zebranie SKPB zwoływane jest raz na 1 rok. O terminie Walnego Zebrania Zarząd SKPB
zawiadamia Członków i Sympatyków na co najmniej 14 dni wcześniej, podając porządek Walnego
Zebrania.
5. Walne Zebranie jest prawomocne, gdy bierze w nim udział co najmniej połowa członków
zwyczajnych SKPB, którzy najpóźniej w dniu Walnego Zebrania opłacili składkę członkowską.
§18
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie SKPB zostaje zwołane:
1) z inicjatywy Zarządu SKPB,
2) na żądanie władz OM PTTK w Katowicach,
3) na żądanie przynajmniej 30 Członków zwyczajnych SKPB.
Zarząd SKPB jest zobowiązany w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku w tej sprawie wyznaczyć
termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania .
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie w sprawach, w których zostało zwołane.
§19
1. Władzą SKPB w okresie kadencji jest Zarząd.
2. Zarząd SKPB składa się z 7 osób i wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym:
1) Prezesa;
2) Wiceprezesa;
3) Członka Komisji Szkoleniowej
4) Sekretarza
5) Skarbnika.
6) Członka Rady Chaty na Zagroniu.
Obowiązki i przydział czynności określa Zarząd SKPB.
3. Zebrania Zarządu SKPB zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 6 razy w roku.
4. Do obowiązków Zarządu SKPB należy:
1) podejmowanie decyzji dotyczących bieżącej działalności SKPB, zgodnie ze Statutem PTTK
i uchwałami Walnego Zebrania,
2) reprezentowanie SKPB,
3) przyjmowanie Członków zwyczajnych SKPB zgodnie z § 6 pkt. 1.
4) nadawanie tytułu Sympatyka,
Zatwierdzenie kandydatur na wycieczki i wyjazdy;
Organizacja zebrań SKPB;
5) akceptowanie kandydatów na przewodników do złożenia przyrzeczenia przewodnickiego,
6 ) wnioskowanie w sprawach mianowania Członków honorowych i członków Klubu Prezesa;
7) przyznawanie wyróżnień „Parzenicy”, przyznawanie dyplomów i podziękowań oraz
wnioskowanie do Zarządu OM PTTK o przyznanie wyróżnień i odznaczeń PTTK,
8) wnioskowanie w sprawach wykluczenia z SKPB,
9) podawanie uchwał Walnych Zebrań SKPB, Nadzwyczajnych Zebrań SKPB i uchwał Zarządu do
wiadomości członków i sympatyków SKPB.
5. W przypadku ustąpienia lub zawieszenia członków Zarządu SKPB, Zarządowi SKPB przysługuje
prawo kooptacji w ilości do 3 osób. Ustąpienie lub zawieszenie większej ilości członków Zarządu
powoduje konieczność zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w sprawie wyboru nowego
Zarządu SKPB.
§20
1. W ciągu 14 dni od ukonstytuowania się, Zarząd SKPB powołuje na roczną kadencję Komisję
Szkoleniową.

2. W skład Komisji Szkoleniowej wchodzi od 3 do 5 osób, będących członkami Koła lub osobami na
rzecz Koła pracującymi. Członkowie Komisji Szkoleniowej powinni być powołani spośród:
1) instruktorów przewodnictwa,
2) czynnych przewodników górskich,
3) osóbz doświadczeniem szkoleniowym.
3. Do zadań Komisji Szkoleniowej należy w szczególności:
1) zatwierdzanie programów szkoleń kursu przewodnickiego,
2) opiniowanie szefów i opiekunów kursów przewodnickich,
3) opiniowanie instruktorów szkoleń teoretycznych i praktycznych,
4) opracowanie zasad przeprowadzania egzaminów wewnętrznych w SKPB w Katowicach,
5) powoływanie komisji egzaminacyjnych na egzaminy wewnętrzne kończących kursy
przewodnickie oraz nadzór nad organizowaniem i przeprowadzaniem tych egzaminów,
6) opiniowanie i akceptacja wewnętrznych wydawnictw szkoleniowych Studenckiego Koła
Przewodników Beskidzkich w Katowicach
7) wspieranie inicjatyw dotyczących szkoleń dla przewodników SKPB,
8) nadzorowanie prowadzenia dokumentacji kursów przewodnickich,
9) prowadzenie innych działań dotyczących szkolenia przewodnickiego.
4. Tryb pracy Komisji Szkoleniowej określa Zarząd w „Zasadach pracy Komisji Szkoleniowej SKPB
w Katowicach”.
§20
Działalność SKPB podlega kontroli Komisji Rewizyjnej OM PTTK w Katowicach.
§21
1. W ciągu 14 dni od ukonstytuowania się, Zarząd SKPB powołuje na roczną kadencję Radę Chaty na
Zagroniu, zwaną dalej Radą Chaty.
2. W skład Rady Chaty wchodzi od 3 do 7 osób, będących członkami Koła lub osobami na rzecz Koła
pracującymi.
3. Do zadań Rady Chaty należy w szczególności:
1) dbanie o dobry stan techniczny Chaty na Zagroniu, przez organizowanie napraw i remontów,
2) sporządzanie kalendarza obsługi Chaty i kalendarza rezerwacji,
3) organizowanie lub akceptowanie imprez odbywających się w Chacie,
4) opracowanie i egzekwowanie regulaminu Chaty na Zagroniu.
4. Regulamin Chaty na Zagroniu i cennik noclegów wymaga akceptacji OM PTTK i Zarządu SKPB.
ROZDZIAŁ V
FINANSE SKPB
§22
1. SKPB działa w oparciu o:
1) środki przyznane przez OM PTTK w Katowicach
2) dotacje celowe innych organizacji,
3) składki członkowskie,
4) darowizny i nagrody
5) inne wpływy pochodzące z regulaminowej działalności SKPB.
5. Ruchomości.
2. Działalność SKPB podlega kontroli Komisji Rewizyjnej OM PTTK w Katowicach. Nie można
łączyć funkcji w Komisji Rewizyjnej OM PTTK i funkcji w Zarządzie SKPB.
ROZDZIAŁ VI
ZMIANA REGULAMINU I ROZWIĄZANIE SKPB
§23
Zmiany Regulaminu mogą być dokonane przez Walne Zebranie SKPB większością 2∕3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania określonych w §17. pkt. 5.
§24

Rozwiązanie SKPB może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2∕3
głosów, przy obecności co najmniej 2∕3 uprawnionych do głosowania określonych w §17. pkt. 5.
§25
Uchwała o rozwiązaniu SKPB określi sposób likwidacji i cel, na jaki zostaną przekazane środki
będące w dyspozycji Zarządu SKPB.

