
REGULAMIN SKPB Katowice

ROZDZIAŁ I NAZWA, ODZNAKA I SIEDZIBA

§1
1. Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach, zwane dalej SKPB, pracuje zgodnie ze

Statutem PTTK przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK.
2. SKPB pełni funkcję Komisji Turystyki Górskiej OM PTTK w Katowicach.

§2
SKPB opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§3
1. SKPB posiada własną odznakę z motywem szałasu pasterskiego i watry oraz napisem wokół:

Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach.
2. Hymnem SKPB jest utwór Jerzego Harasymowicza z muzyką Andrzeja Mroza „W Górach”

§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. Organizowanie szkolenia podstawowego oraz typowanie kandydatów do państwowego egzaminu

przewodnickiego.
4. Organizowanie szkoleń członków SKPB oraz spotkań towarzyskich.
5. Organizacja i prowadzenie własnej bazy noclegowej w formie schronisk studenckich i baz

sezonowych.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWI ĄZKI

§6
1. Członkiem zwyczajnym SKPB może zostać kandydat na przewodnika po zdaniu egzaminu

wewnętrznego i po złożeniu przyrzeczenia przewodnickiego. Kandydatem na przewodnika może
być osoba, która:

a) jest w klasie maturalnej
b) jest studentem
c) jest związany z uczelnią i działa w środowisku akademickim

Do złożenia egzaminu przewodnickiego dopuszcza Zarząd Koła na wniosek Komisji Szkoleniowej.
2. Członkiem zwyczajnym SKPB może zostać też przewodnik górski, który zadeklaruje chęć pracy w

Kole i wykaże się działalnością na rzecz Koła w okresie wstępnym trwającym rok czasu od
momentu zadeklarowania chęci wstąpienia do SKPB.

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

4. Członkiem Honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla działalności Koła. Decyzję o
przyjęciu podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Koła.
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§7
Wprowadza się pojęcie członka rzeczywistego. Członek zwyczajny SKPB jest członkiem
rzeczywistym, jeżeli spełnił warunki ostatniej weryfikacji. Warunki weryfikacji uchwala Walne
Zebranie i stanowią one integralną część regulaminu SKPB.

§8
Członek zwyczajny może zostać członkiem Klubu Prezesa w wyniku uchwały Walnego Zebrania na
wniosek Zarządu Koła. Kryterium przyjęcia do Klubu Prezesa jest spełnienie jednego z warunków: 5
lat nieprzerwanej działalności w Kole i prezesura lub 9 lat nieprzerwanej działalności w Kole.

§9
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
2. Uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Koło SKPB i na rzecz Koła na zasadach

odpłatności ustalonych każdorazowo przez Zarząd SKPB.
3. Obsługiwać imprezy zlecone przez Zarząd Koła.
4. Bezpłatnie korzystać z bazy noclegowej Koła i jego sprzętu.

§10
Członek rzeczywisty ma prawo:
1. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu oraz wybierać i być wybieranym do władz Koła.
2. Uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Koło i na rzecz Koła oraz korzystać z

dofinansowania do tych imprez.
3. Obsługiwać wszelkie imprezy zlecone Kołu do prowadzenia.
4. Bezpłatnie korzystać z bazy noclegowej Koła i jego sprzętu.

§11
Członek Honorowy ma wszelkie prawa członka rzeczywistego z wyjątkiem biernego i czynnego
prawa wyborczego.

§12
Członkowie SKPB mają prawo nosić odznakę Koła.

§13
Osoby pracujące w Kole, a nie będące jego członkami noszą tytuł Sympatyka SKPB. Tytuł
Sympatyka nadaje Zarząd SKPB. Tytułowi towarzyszy odpowiedni emblemat.

§14
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. Bezpłatnie korzystać z bazy noclegowej Koła i jego sprzętu.

§15
Członek SKPB jest obowiązany:
1. Czynnie uczestniczyć w realizacji zadań PTTK
2. Dbać o dobre imię Koła oraz Polskiej Turystyki i Krajoznawstwa
3. Wykonywać zalecenia Walnego Zebrania i Zarządu SKPB
4. Nosić odznakę Koła przy obsłudze przewodnickiej.
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§16
Utrata członkostwa SKPB następuje w razie:
1. Wykluczenia z szeregów Koła wskutek działalności na jego szkodę. Decyzję podejmuje Walne

Zebranie na wniosek Zarządu Koła. W przypadku wykluczenia wymagany jest zwrot legitymacji
i odznaki Koła Zarządowi.

2. Dobrowolnego zrzeczenia się członkostwa Koła.

§17
Członkowie SKPB podlegają jurysdykcji właściwego sądu koleżeńskiego PTTK.

ROZDZIAŁ IV WŁADZE SKPB

§18
1. Władzami SKPB są:

a) Walne Zebranie
b) Zarząd Koła

2. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób
uprawnionych do głosowania o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

§19
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą SKPB.
2. Do ustaleń Walnego Zebrania należy:

a) ustalenie założeń pracy Koła
b) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z działalności w ubiegłej kadencji
c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
d) wybór Zarządu w głosowaniu tajnym
e) podejmowanie wszelkich decyzji w sprawach Koła zgodnych ze statutem PTTK
f) uchwalanie wysokości składek członkowskich

3. W Walnym Zebraniu udział biorą:
a) z głosem decydującym- członkowie rzeczywiści
b) z głosem doradczym- pozostali członkowie Koła oraz sympatycy

4. Walne Zebranie SKPB zwoływane jest raz na 1 rok. O terminie Walnego Zebrania Zarząd SKPB
zawiadamia członków i sympatyków Koła na co najmniej 14 dni wcześniej.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła zostaje zwołane:
a) z inicjatywy Zarządu SKPB
b) na żądanie władz OM PTTK
c) na żądanie przynajmniej 1/3 członków rzeczywistych Koła

Zarząd Koła jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu jednego miesiąca od
otrzymania wniosku w tej sprawie.

§20
1. Władzą Koła w okresie kadencji jest Zarząd.
2. Zarząd Koła składa się z 7 osób i wybiera ze swego grona:

a) Prezesa- w głosowaniu tajnym
b) Wiceprezesa
c) Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej
d) Sekretarza (pełniącego jednocześnie obowiązki skarbnika)

Obowiązki i przydział czynności określa Zarząd SKPB
3. Zebrania Zarządu Koła zwołuje sekretarz na wniosek prezesa lub wiceprezesa nie rzadziej niż co

6 tygodni
4. Obowiązki Zarządu SKPB:

a) Podejmowanie decyzji dotyczących działalności Koła zgodnie ze Statutem PTTK i
zaleceniami Walnego Zebrania

b) Reprezentacja Koła wobec władz i innych środowisk
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c) Zatwierdzenie członków zwyczajnych
d) Zatwierdzenie sympatyków i nadanie im odznaki sympatyka
e) Przeprowadzanie corocznej weryfikacji członków SKPB
f) Zatwierdzenie kandydatur na wycieczki i wyjazdy
g) Organizacja zebrań Koła
h) Dopuszczanie kandydatów na przewodników do złożenia przyrzeczenia przewodnickiego
i) Wnioskowanie w sprawach mianowania członków Honorowych i członków Klubu

Prezesa
j) Wnioskowanie w sprawach wykluczenia z SKPB

5. W przypadku ustąpienia członków, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji w ilości do 3 osób.

§21
Działalność SKPB podlega kontroli Komisji Rewizyjnej OM PTTK

ROZDZIAŁ V MAJ ĄTEK SKPB

§22
Majątek SKPB tworzą:
1. Dotacje OM PTTK i innych organizacji
2. Składki członkowskie- wysokość każdorazowo ustala Walne Zebranie
3. Darowizny i nagrody
4. Inne wpływy pochodzące z regulaminowej działalności Koła
5. Ruchomości

ROZDZIAŁ VI ZMIANA REGULAMINU I ROZWI ĄZANIE SKPB

§23
Zmiany Regulaminu mogą być dokonane przez Walne Zebranie SKPB większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§24
Rozwiązanie SKPB może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§25
Uchwała o rozwiązaniu Koła określi sposób likwidacji i cel, na jaki zostanie przekazany majątek
Koła. 
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