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Polskiego Tor,varrysxr,va Turystycrn o - Kraj oznawczego

RozŁiał I . .

POSTANOWIEMA OGOLNE

s1sr

jednostką rrrgani;łcljną Poiskiego Torvarz1'strł'a TuĘ'stvczno-Krajoznarvczego i porr'stai zgołlrrie z Art. J3 Statutu P{TK.

2. o<ldział n]gze \1' srr'ej nazrr'ie uz1rr'rć dodetkorvego ozrtaczenia o charlkterze region:lłnrrn. prĄ_.iąć irnię osob1' złrsluzonej d]a Poisk;
reglołu tu1-TsĘ'ki i krajoznarvst*a lub nazlvę r.rr'iązaną z upaniiętnienięm f'ał_trr irrb miejsca histał'cznego'
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1.Terenęm działa]noŚci oddziału jest obszar Polski.

Ż.SiedzĘ władz oddziału ą Katowice

!J

odfuiał posiada osabowość piawilą.

"s4

i. odilila] urożc łu}rł'ac rvlasnego sztaldaiu, odznaki orgarri;łac1jirej i pieczęci PTITI{ zgodnic z przepisatrłi art. 5 Statutu PT'|K.

2. szŁandal oddziału ma wymiary 1 x 1 metr. Na sztandarze znajdują się trzy poziome pasv jednakowej szerokości o barwach:
czerwonej, białej i czerwonej z o<lznaką organizacyjną PTTK pośrodku o średnic.v 60 cm.

.si

i. oddifi] reaiizuje cele PTTK określorte rv ił"rt. 7 i 8 StatLltu PTTK pr:ry po1}10cY środliórv okrcślogr'clr tt afr. 9 Staiutu PTTIi.

Rozdżał II
CZŁoNKowIE, ICH PRAWA I oBowIĄZKI
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Zas::dy nab1t,ania czlonkostll'a rv PTTK, jego utrata or3z pra\\ a i obolviipki c;ł]ot}iórv PTTK ureguloll.al}e Są rv rozdziale Ill Staturu
BTTK. Wszystkie prząisy tego rozdziału stosuje się odpou.iednio do głlonków oddziafu.

{7

Członek zvyczajnyPTTK składa deklarację i jest przyjmolvan'Y łv pocźet członkotł'PTTK pruez zatzĄdkoła , klubu lub bezpośrednio
przez Zatza! oddzlału.
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Czlonek zl5czajrry PTTK nra prarvo przenięsięrria się do innego ocdtziirtu PIITK ;: zacholi'anięrn ciągłości przr''mleżności.

5e

1' Czlonek ził1cĄny PTTK rnozc rcalizorr'ac swo'je uprarł'iricnia cz-ioi*,.o'tł'skic okrcślonc rł al't. i j Statutu PTTK. rv rÓznlclr
jedłostkach organizaryjnyclr PTTK- z rłyjątkiem uprawnień okręś}onl ch w łrt' l3 nsl. l pkr^ 1 rv odniesieniu do r,łładz- oddzialu.

sk]adki cziołlki:rvskie.

Roztiział II]
WŁr!DZE ot}DZlAŁU Z>J,
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Władzarrri oddziaiu są:

I. Zja:zd Odtuiatu
2. Zarząd' oddziału
3' oddżałolva Kolnisjłł Rerviz.vjtn
.{. oddziałowy Sad Koleżeński
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1' Władze oddzialrl o których filo}va \Y $ i0 p-kt 2l - 4l pochadzą z łyboru.

Ż. Nie ruozna ląez1ć fudrc4i rr,e rvłłrdzrrclt oddziaiu lvylrrieniorrycir w $ 10 pkt. Żl * 1l.

3. Nie mozna łączy-ć funkcji rłe rvładzach oddziału z działa]nością gospodarczą prorvadzoną. w oparciu o majątek PTTK lń rnaja_cej

znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK:

a' W1bory do wladz oddziału odbyrvają się rv glosorvaniu taJnym.

5. Wibory są lYazne..jeŹeli bierzc w nich. *dzial co łlajnnicj połorva uprarvn.iołrycłr do glosorv:rnia'

6. ord1nację ąróorczą określajapą zasady !Ę'boru delegatórv na Zjazd oddzia]u uchłn]a Zatząd oddziału, a zasady w}_boru członków
rvładz oddziafu i ich liczbę uchwalaZjazd' oddziału.

7' UchlłĄ władz Oddziafu zapadają zw-vktą'iviększością glosorv przy urlziale co najmniej połoły uprawnionych do glosowarria jeżeli
Starut oddziafu nie stanorłi inaczej.
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Zarząd oddziafu. oddziałorva Komisja Re.r.r.iąjna i oddziałorr1' Sąd Kolezeński mają prawo dokooptou'ać nor1'ch członkórv na

Zwolrlr-ołś w okrcsię kadencjl mięjsca. Liczba ęzlon&Ów dokooptowairych uie lnozi pętkraczac l/3 składu pocbodzĄaęgo z wlfuru'
Prąy kooptacji członków obowiąująprzepisy" jak przy w-vborze now-vch.
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Kadencja Władz oddziału trwa cztery lata i może być skrocona do dwoch lat uchwałą Zjazdu oddziału.

$11

Zjazd addńńujest najwyższą władzą oddziafu i może Ęc zvyczĄny lub nadzwyczajny'

sq 15

Do kompeten Ąi Zjazdu oddziału należy:

1. Uchlłalaruę Statutu oddziału i dokonylvanie jego zrnian'
2' Rozpatrywanie i prąvjmolvanię sprarłozdań Zarządwoddziału' oddziałowej Konisji Roiviąvjnej i oddziałowego Sądu
Koleżeńskiego;
3. Udzielanie na t'niosek Cddzi:ńolvej Kornisji Rerłiąjnej' bez*zględ.łrą lviększością giosórv absoiutoriu:n poszczególn1'm cztolkoln
Zarłądu odduiafu, peiniącrm te funkcje w upły.wającej kadencji. Nic udrielenic absolutorium w1'łącza od kandydo*'ania do rv}adz rv
najbliższej kadęncji;
4. ffitór członków Zarzadl oddziału" oddziałou'ej Komisji Rerł'izljnej i oddziałorr'ego Sądu Koleżeńskiego oraz delegatórr'na Wainv
zjazd PTTK lub Bęslonalną Kanferęncję oddaałÓrv;
5. Rozpatrywanie rvniosków koł, klubórv i cdonków oddziału;
6. Uchwalanie wniosków na Walny Zjaz'dWTK lub RegionalnąKonferencję oddziałów:
7. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się oddziału z inn}m oddziałem;
8. Podejmorłanie uchwał o rozwiązaniu oddziału;
9. W prrypadku uchwały o rozwiązaniu oddziału, polvohrvanie kornisji likrvidacl;inej oddziału lub lilolidatora oddzialu i usta]anie
sposobu poĘcia kosztórv liklvidacji oddziału;
10. Podejmorł'anie innych uchrval lalrnagajagyclr decyzji Zjazdu Oddziału.

st6

W Zjeżdzie oddziału udzial bioą

1' z głoseln cm1clu'iąc'vttl.

yę1,.' Y_.--*.-/ Ł



t) lv prz1padku oddziału bez koł i klubów - członkowie oddzja}u:

2) lv pr;1,pailku oddzialir liczącego co najninrej drra koia iub klub3, - deiegaci rł.v-brani ira lvain1'cli ;lebraniach ktłł i l'lubarv
rłedług zasad ustalonycll przez Zarząd Głórvny i orĄ-nacją wyirorczą uchrvaloną zgodnie z $ 1l pkt. 6;

3) ll' prą.pacj}iu odclzjelu , lr któr1lr rJzialają kola i klub1', a licząr'ylrl lącznie do 200 czlonkótr . Zarzaśodrlzi:rlu uloze uchir aliĆ
ucz_esinictrło z Z1eźdzle oddziału ryszystkich swoiclr cźonkórv ( bez rłybierania delegatórv z kól i kJrrbów );

2. z głosem doradc4m: członkówię honororyi PTTK. przedstarr'iciele cz}ankórv *spierąjącr'ch oddziah" przecstarr'iciele .'cł:}d:z

naczśluych P|TK' członkołvię ustępująt:_ch rvładz oddziału. ptzęrł-odnicząc.ł komisji i zespolów Zarłądu oddziaiu omz inrrę osol:y
zaproszone,

s\ 17

I. Zjazd oddziafu Ńbywa się raz na C^ęry lata" chyba ze uchrvałą Zjazdu kadencja rvładz oddziafu została sk'rócona do dwoch łat.

2" o tęrrninre' rniejscu i porządiiu obrad Zjłutiu Z:arłąd. oddziału zawiadainia czloilkólv lub delegatóiv co najłniej na dwa tygodnie
przed terminem Zjazdu, załączając s'ivoje sprałvozdanie lub wskazując tęrmin i miejsce jego t$ozenia do lvglądu.

3. Zja:zd oddzialu obraduje na podstarł,ie uchrl alonego przez siebie regulamirru obrad którego projekt przedslaivia Zarąd oddziafu.
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1. Nadz*-vczajły Zjazd oddziału zwołuje Z'zrądOddziału przed upł,lrł'em kadencji z inicjaryty lvłasnej lub na pisemne żądanie
Zarządu Główrrego mTĘ oddziałowej Komisji Rewizyjnej, l/3 członków od&iału lub l/3 koł i klubow oddziału, gd'v liczy on
łąeanie co najmniej trzy kola lub kluby.

2. Nad:rrł1.carjn-v Zjazd oddziału rrvoĘe z-arządodduiafu w terminie jednego miesiąpa od da.}_ złożenia żądania.

3. Nadzrn'czajn''r,Zjał'd oddziahr obraduje nad spralvami. dla kt&-vch został nvołan1'.

4. W Nadz*1'czajnym Zjeźdńs oddziafu bioą udział delegaci wybnni na ostatni zjazd zwy-czajny, ch1ta że jednostki qtierające
łybiorą nowych delegatóiv rvedług ordynacji wy_borczej obowiąującej na ostatnim zjeździe zw*yczajnpr oddziału.

$le

L. Zanąd oddziaiu kierłlje oddziałem rv okresie pomiędą' Zjezdant oddziatu i odpnorviada za swoją działalność przedZja:lden
oddziafu i rvładzami naczelnyrni PTTK.

2. W skład Zarządu oddziafu wchodzi co najmniej pięciu członków i'llbrarychprzezZ1azdoddziału. Zarząd oddziafu uybiera rv
głosowaniu tajnym zę sl{ęgo gTona pręzĘsa, wiceprezesa lub wiceprezesÓłł', sekrętarza i śkańnika.

3. Ponadto w skład Zarz4du oddziafu moze wchodzjć rrrzędująry członęk Z;rrąóu oddziału powołany ptzełZarząd oddzjału. jeżeli nie
Został ]łYbrany przez Zjazd oddziafu .

4. Posiedzeni a Z,arządu oddziafu odbrrvają się w miaę potrzeby, nie rzadziej jednak niż Cztery raz1 w roku. Szczegołowe kornpetencje
i zadaruą zasady zwoł}.lł'ania posiedzeń oraz Ę'b praq Zarządu oddziafu i jego Prezydium określa Regulamin Zatądu oddziału
uu_lirvalony przezZ'aląd'oddziału na po-dstawie Ręgularnirru Wzoreowęgo Zwądu oddziału' uchwalonego prz'ezZarąd' Głóivny
PT"TK.
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I. Zarządoddziału może w1trać Zę Swęgo grona prezydium w składzię 5 osob, w tvm prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów,
sekretarzą skańnika i urzędującego członka znrądu,jeżeti został on powołany.

2. Prezydium kieruje działalnością oddziału międąy posiedzerriami Zarząduw zakresię ustalonym przez Zarząd oddziału.

j. Posiedzęnia prez1'diutll odb1rvają się ll' rnirę potizeb1 . nie rzadziej jednłk iz dziesięć raz3' rl' roku.

!{ 2l

Zarąd,oddzieńu:

1. wykonuje uchwaĘ" Zjaz'du oddziafu. Walnego Zja:zduPTTK i rvładz naczelnych PTTK: organizuje działa]ność tury'Ęczną i
krajoznawczą określoną w Statucie PTTK dla członkórv i osob niezrzeszonych rv PTTK'
2. reprezerrtuje oddz.ial ; ia ieręąie sivojego dzia]eiria'

J
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3. polł'ofuje i rozwiązuje koła i kluby oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością
1' zarądra,majątkiem oddzia]u i dysponĘe jego firnduszarni' uchwala roczny budzet oddziafu i prą1rnuje sprarvoz_danie z jego

rł3-konania, zatrvierriza foczne sprarvozdailie finałrsorve;
5. hvorzy własne jednostki gospodarcze i reprezentuje Oddział rv jednoslkacir gospodarczyclr prarva handiorvego;
6. Podejnluje deqzje w sprałvie przystąpienia oddziafu do jednostek regionalnyclr' o których mowa'!v fut. 53 ust. 1 Stafutu PTTK.
7. sklada spra*'ozdarnia ze srło..1ej działalności Ziuządoiri Głórvnemu i Zjazdorvi oridzialu;
8. porło}uje i odrvoluje urzędujapego czlonka Zarządu oddziafu, kierorvnikórv *'łasnych jednostek gospodarcąvch oraz przedstarł'icieli
oddziaŁu w jednostkach gośpodarcąch prarva handlowego;
9. rstanawia regionalrre i oddziałoir.e odznaki turystvczne i krajoznawcze;
10. prowadzi szkolęnię członkÓrv PTTK rv zakręsię podstaworł}:n i ogÓIą:m;
l1. podejmuje inne działania dła realizacji celÓłv statutowych PTTK;
12. rvspółpracuje z zarzalami inlych oddziałórv PTTK:
13' Prezes Zarządu oddziału zazrrajamia Zarządoddziału lub-jego Plezvdium z *Ystąpierńami oddziałorve.; Komlsji Rervizł3nej na
jedry:n z najbliższych posiedzeń i ustosunkouu.le się do uich lv terminie 30 dni od dary posiedzenia
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|. Zanąd, oddziału rnoze tlYorzyć konrisje, rady i zespoĘ stosorvnie do istniejących potrzeb i a{nteresowań.

2. Fu_okcje kornisji' rad}, lub zespołt1 Z'anąd oddziału moze porvierzyć odporvieelrrim kołorn lub kluborrr PTTK.

3. Przewodnicz4ry komisji, rad i zespolów mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu oddziału z głosenr doradcz"łm.

ł. Do zakresu działarLia koirus3i, rad i zespolórv powołanycLt przez Zatąd oddzialą naleą zagadnienia związanę z realizacją celóiv i
zadań oddzia}u lł 'łziedzinie ptzeztńe ręrezento.rvanej, arł szczegÓlności fachołve doradzBvo dla Zarządu oddziatu; koorĄrrowałie
działalności klubów. Komisje' rad,v i zespoły działają na podstawie regulaminów' uchwalonychprzezZarąd oddziału.

$33

1 . oddziałowa Komisja Rervizyjna składa się z co najmniej trzech członkórv rł'vbran-vch przez Zjazd oddńatu, zaś w oddziale

Browadząsym dzidalność gospodarczą Z ao iĘjruuĘj pięcru człoŃów'rłybrauycłt p{Zezzjaz{ oddział'u.

2. oddziałorva Komisja Rewiąjna w_vbiera w głosowaniu tajn}m Ze swego gTona prezesa. wiceprezesa i sekretarza.
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1. Cddziałorva Konisja Rewizyjrn jest organem kontrolującym całokształt działainości oddziału.

2. oddziałowa Komisja Rewiąvjna w szczegółnosci:

l) kontroluje działalność Zar'ząduoddzidu i jego jednostek , z uwzgiędnienięrn działalności fi'nansowo'gospodarczej, pod
w-zględem zgodności z przepisami pralł'a' Statutem oddziafu Starrrtęm PTTĘ uchwałami Zjazdu oddziah]' Walnego Zjazdu
PTTK i rł'ładz naczelnych PTTK, a także zasadami gospodarności i rzętelności,

2) określa zasady działania oraz spra*rrje nadzór nad komisjami rerviryjnymi koł i klubow;

3) kontroluje gospodaro.rvanię i nadzór Zarządu oddzjału nad rnajątkiem z'atządzanvm bezpośrednio przez oddńa! oraz
wniesiołym do irrnych podmiotÓw gospodarcą'ch;

4) przedstarvia Z,arądowi oddziafu informacje o wynikach kontroli oraz urvagi. wrioski i z^ą]ecenia pokontrolne. a rv

pr4'padkach szczególnych - łłnioski personalne;

5) przedstawia Zarądowi oddziału swoją opinię w sprawie roczręgo sprawozdania finansowego oraz budżetu i jego
w1'konarua;

6) składa Ąazdowi oddziafu sprawozdanie ze swej działalności oraz $}stępuje z wrrioskiem o absolutoriunr dla
poszczególnych członkólv Zarądu oddziału, pełniąrych te funkcje rv upływającej kadencji.

s25

Prezes iub ui:owazni0ll}. przez niego cziotlek oddz_ialowe1 Koruisji Rewiz.łjrrej ma prawo brac udzial w posiedzeruaciZarądłoddzialu
z głosern doradcą.m.

s:6
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l. oddziałowa Komisja Rerłiz1jna oraz komisje rervirłjne koł i klubółv działa_ią u'edług regulaminów uchwalonych przez Główną
Komisj ę Rewią1jną PTTK'

2. Oddziało'rva Komisja Rewiąjna podlega nadzorclrvi Głólłnej Konlisji Relr'iz1'jnej PTTK.

s?7

1. oddziałowy Sąd Koleżeński składa się z co najmrriej pięciu członków łq'brał'vchpuezZjazdoddzlŃu.

2. oddzialowy Sa$ KoleŻet'xki lv-vbiera rv glosorłaiuu tajrr1m Ze S1ręgo grolla prezesa, rłiceprezesa i sekrętarza'

s28

Do konipetencji oddziaiorvego Sądu Koiezeirshcgo nalezry.

1. orzekanie i nakładanle kar organizaqjnyclr rv stosunku do członków oddziału. łv sprawach w1rrikajapy-ch z ich działalności w PTTK.
rv szczególności dorycząrych nanrszenia Statritu PTTK, nieet1'cznego postęporvania i niegodnego zachowania;
2' rozpatrywa.nie rv grarłcaclr określony'cłi rY ust. i spraw podlega3ąc.vch ivłasciivości ądu koiezerisk'iego irrnego odtizia]u PTTK a
przekazywanvch do rozpatrzenia przez Prezęsa Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK.
3' rozstrr1'ganie sporórł pomiędzry członkami lub jednostkami organizaqjn1'Tni oddziału na t]ę ich dzia]alności organizacvjnej.
linarsotrej lub gospodrrczej.

s2e

1. oddziałolły Sąd Koleżeński inoze łł1mierzać następujące krry organizacljne:

1) upomnienie;
2) naganę;
3) aewievenie w prawallr eżonka PTTK na okres od l rgku dg 3 lar;
4) łyktuczenie z PTTK.

2. oddzialoll-v Sąd Kolezeński może orZ€C c *'inie, odstępując od tymierzenia kary_

3. oddziałowy Sąd Koteżeński może rłnioskować do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK o:

1) pozbarłionię uBrą'wnięń kaĘ Brograrnołvej PTTK;
2) pozbawienie łyróżnień honomrłych PTTK.

4' Osoba u1kluczona z PTTK n'ie rnoze ubiegać się ponot'nie o czlonkostrvo przed upĘ'rvern 5 lat od dnia uprarvomrcaienia się
o' rzeczelia o rłykluczeniu.

5' Kar'y organizacvine ulegają zatarciu:

1) kaĘ' określone w ust.
Ż)kara określona w ust.
3) kua określorra w ust.

pkt ll i Ż/ - w upĘwie l roku od uprawomocrrienia się orzeczenia o ukaraniu;
pk't. 3/ - po upĘwie 3 lat od zarłieszenia;
pkt 4/ - po upły*ie 10 1at od uprawomocnieńa się orzęczęnia o ukaraniu;

4) kary, o laórych mowa w ust. 3 _ po upĘwie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia Głównego Sądu KoleŹeńskiego o
ukaraniu.

s30

l. od orzęczenia oddziałowego Sądu Koleżeńskiego prą'sfuguje odrvołanię do Głółnego Sądu Kolezeńśkiego PTTK w tęrminię
mięsrąca od daf'Y doręczęrua orz_łczęnja na pifuuię'

2. oddziałowy Sąd Koleżeński prowadzi rejestr prawomocnie orzeczon'vch kar.

$ 3i

oddziatorł;- Sąd Koleżcńslri dziaia na podstawie ręgularninu uchlvalonego przez G}ówn1- Sąd t(oleżeński PTTK.
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Preees lub uporvaŻiuon! pruez ttiego czlotlek odciziałorvego Sądu Koiezeńskiego ułł pra\Yo brac udzial lv posied:zeruaclr Zarządu
oddziahr z glosem doradcąvm.

Rozdział IY



KoŁA I KLIIBYPT]x
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1. Jednostkalni organizaqjnymi oddziatu są koła i kluby

Ż' Zarztłds koł i klubow nlogą prz)Jiliorrłe cz-lonkórv bez rł'zględu nłi iqlr lbrmaine porviązanie ze śroriorviskienr ił ktÓry'nr ilziata1ą

s34 '

i. Ko1o inoze być powołarre uclrrł,łrłą Zarądu oddzialu, jezeli pisernlrą cleklarację o ctręci jego utrvorzenia zgłosi co łajnrniej l0
czionkorv nv-vczaj nyc h Oddzial u.

j. Kola zrzeszajączlonk'ol' zrr1 cz:tjł1'ch oddziairi oplecając} clr rv niclr skladkę czloł_ko*'ską PTTK

3. Zadanięm kołajest organizacja podstarvorvej działalności turystycznej i krajoznarvczej.

s 3-i

i . Klub może byc powołany uchwałą Zarzalu oddziału jezeli pisemną Zgodę na jego powołanie zgłosi co najmniej 10 czlonków
zrłyczajn1,'ch odŁiału.

2. Kiub moŻę zrzęszać takżę członków inaych oddziałów rrTK.

3' Zadaniem klubujest organizorvanie i prorvadzenia specjalisqcznej dńalaIaości rv określonej dziedzinie lub środolr'isku

s36

l. Przerł'odnicy PTTK zrzeszają się w kołach i klubach P'TTII

2. Klub przewodników PTTK zazgodąZarząduoddziału PTTK może uĄrrać tradyqjnej nazwy "Koło Przewodnjków PTTK''.

\i 37

1. Koła i ktuby utrrymują się ze składek cżonkorvskicŁ dotacji i darowżn otrłmanych za pośrednicrrłemZrząóu oddziafu.

2' Koła i kluby mogąustanawiać i pobierac, nięzależnie od składki rzionkowsldej PTil( doda&owę skiadki przeznaczone w całości in
działatnosc koła lub klubq uchwalone przez zebrania członków Ęch jednostek.

': ' Człoukowię k]ubÓrv z irrnych oddziałołv PTTK oplacają rv tych klubaclr r-vlko skladkę klubową.

.1. Koła i kluĘ mogą prowadzić działalno,śc gospdarczą dta pozryskania środków na swoją działalność prog'arnową za zęzyoleniern i
na zasadach określonych przez Zarząd oddzidu.

$38

Kluby nlogą z a zgoĘZarądu odtiziału uczestniczyć w pracaclr innyclr stowarą_Szeń o pokrervnych celach i zakresię dziala1ności.

sie

Szczegolowe ;nsady dzialania kÓl i klubow okreŚlają ich regulaminy uchwalone przezZarząd oddziału na podstawie wzolcovego
regulaminu uchłlalonego przez Zarząd Główny PTTK.

$40

l. lYladauiri kola lub klubu są.

l) walne zebrarrię kola lub kiubu:
Ż1 zarząd koła lub klubul
3) kornis1a rewiz1jna koła lub klubu.

2. Kadencja łvładz koła lub klubu tnva 1 - 4 iat w zaieżności od szczegółow}-ch postanowień regulaminu koła lub klubu'

'g-
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i. Do kołrpet*ncji rłt'tillcgo Zebralia koia lub k]ubu naleŻY:

rozpatryr'vzutie i zatwięrdzanie Spralvozdań zarządu i komisji rewiąvjnej;

rozpatr.łrvanie rvnioskórv członków:
udźielairie na rvruosek koirńsji rerłiz11iiej kola iub kliibu ixzivzgię<fulą rłiększością glosólv ab'solutoriuin poszczegoln-vni czlonkotn

z'arządukola lub klubu, pełłJĄc-vm te funkcje rv upt'wvającej kadencji. Nie uą'skanię absolutoriurn przez członków zarządu koła lub

klubu rn-łącza ich z kand-vdorvania do rvładz rv najblizszej kadencji.
ii3,bór zarządu i konrisji rervi1'jnej'

2' walne zebranie koła tub kltńu nvołuj e zarząó. zawiadamiając członkórv o miejscu, terminie i porządku obrad zebralia co najmniej 7

dni pned terminem.

3. Walnę zebranię kola lub k-lubu jest pra$omocne' jeżeli bierze rv nim udziat co najmniej połowa członków. W uzasadnionyclr

prąpadkach na odstępstrv',o od te.;"zasady musi lł1-róić zgodę Zarząd,oddziału określając rÓwnocześn-ie swoją ucłrwałą norły \ł}móg

pla\,lol1locności zębrania kola lub klubu.

c t1YT4

Ucitlvał;- wa'lnego zębrania koła lub klubu oraz uchwĄ'ich zarządÓw nrogąbyć uchyione lub icłl lv1konanie zawieszone prŻ??(Yąd[
oddziafu lub jelo Prezydiurą jesli zostało wybrane, w przipadką gdy Ę sprzęczne Z pftlwęrn" Statutęm PTTI! Statutęm oddziału'

uchwałami Walnego ZjazduPTTĘ władz naczęlnych PTTK oraz wladz oddziału.

$43

I. Zana!,koła lub klubrr moze być zawieszony przęZZarza! oddzjafu rv pr4padkach-

1 ) zaniechania działalności;
2j razącego lub uporcrywego naruszania obowiązków ił1'nikając.vch Ze Statufu PTTK lub Statutu oddziału;

3i nar,,szirua pcństaivów.vłr zasad prawidłowej gospodarki rrrajątkiern rłłasnym lub porłierzorr1łn:

4) dzidania aa szkodę P]rTK.

2' Ucltrvała Zarząduoddzialu o zarvięszeniu zarządu kola iub klubu moze być podjęta po rł-lsluchałiu ił-ł'jaśnień za'Ządtl i komisji

rewizyjnej koła lub klubą chyba Że nie złoĘĘ one rł$aśnień w wyznaczonym terrninię.

3' W prz1padku zarł,ieszenia zarządukoła lub klubu, Zarząd oddziału powołuje t}mczasov}- zarządkoła lub klubu któręgo zadaniem

jęst uiuniieię p!-uyczyn' ktÓrę spowodował'y Za\\.!ęszęnię oraz Zwołanię w tętmrdę ttzśch mięs1ęcy od daly_ powołarua waluego zębranra

koła lub klubu celem wyboru nowego zarądu.

i)'14

Rozwiąganie koła lub klubu uchwałąZanąduoddziału może nasĘlić w prz;padku:

1 ) zaniechania działalności;
2) 

"pudko 
lirzby rzłonków poniżej minimum określonego regulaminern koła lub klubu przez okręs co najmniej 1 roku,

3) wniosku uchwalonego przez walne zebranie koła lub klubu.

Rozdział V
pnrnłerrŻNoŚc 1 STOSLTNEK oDDZIAŁU PTTK Do PoLSKIEGo TowARZYsTwA T{JRYSTYCZNG'
KRAJOZNAWCZEM

.s4s

oddział jako {erenoła jednosttła organlacy.ina PTTK powŚtaje 
'a 

zgodą Prezrydiun Z:rrądu Głolvnego i działa na podsLawie srvojego

śńt*tu 
'i"t'.'aorr"go 

pL"' Ziazd.ńaziału. stutot oodziału opiera się na stanrcię wzorco}Yym uchwalonym przezZarząd Głórłny

PT|K i podlega za-hvierdzeniu przez Prezydium Zatzalu Głównego przed z:lożeniem do właściwęgo teĄ''torialnie sądu re.jonorvego

rr.niosku o lrplsałie do fuajoil.ego Rejestń Sądolvegoitoit'arzy's'ili. Irur}clr organizacji Spoieczn1'cir i Zarr'odoiĘ-ch. Frindacji oraz

Publiczn-łcir Zakladórv opieki Zdrorvotnej oraz Rejestru Przedsiębiorcóiv' 
{]- q'-

.-. ( QFroy )
,-ź,' 1J( 

\ ---t'-t 1
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1. Cłidzial oborł'iązu.1e Siatut PTf-K, uchival_-v trVaiiicgo Zjazdn PTTId oraz- ucltrłal'v rvładz naczęlnyclt PTTK'

Ż' oddzialpodlega kontroli rvładz naczelnvch PfiK lv zakresię zgodności działalności oddziału z :

1) przepisaiłrr pralła, Statutu PTTI{ i Statuiu oddzialu-
z; ucrru'a-łami lvalnego Zjazciu r'rTx, Ziazduoddziału oraz rvładz naczein1'clr PTTK i oddziału,
3) zasadarnl rac1onalnego gospodarouania majątfuem rłłasny'm i porłierzonym oraz dotacjami celorr1nri prąZnal\an}'llil przez

Zarza.& GlÓli'rr1 PTTK'

3. oddział składaZanądowi Głórvnemu PTTK sprawozdania ze swojej działalności rocznej i za okres kadencji.

i ta

Spory o roszczenia majątkorve pomiędzy oddziałem a PTTK oraz pomiędą-oddziałami PTI"I( podlegają orzecznicf\lu Głórvnego Sądri

Kolezeńskiego, pod warunkiem zapisu na sąd poluborłnv.

s .18

oddzi3ł pnłkazuje do Zxządu Glórl'nego PTTK składki na zasaciaclł ucłtrvaion'vcłr przezZarząd Glorvn1'_.

$4e

1 . Ucilrvaly Zja:zdu i Zarządu oddziału nrogą by'ć uclrylone lub iclr w-łkonałie zalł ieszon€ przez Preą-dttuu Zarządl Głómego w
prrypadku cćy ą sprzegŻne z prawęm' Statutem PTTK' Statutem oddziału lub uchwałami władz naczelnych PTTK.

2. Zatządoddziafu moŻe być zawieszony przez Preą'diun Zarądu Głórvnego w pr4padku:

1 ) z-aniechania dziaialności;
2) ruĄcego lub uporczywego naruszenia oborviązków qvnikająrych zę Stafuru PTTK łub SŁatutu oddziału:
3) naruszenia pdstawow}clr zasad prarvidłorvej gospodarlij majątkiern własnym lub ponierzott-1lr;

4) działania na szkodę PTTII

3' Uclxvała Prezy-dium Zarząchu Głóunego lv spralvie zawieszenia Zarządu oddziału moze b-vć podjęta po u1sluchaniu lv-vjaśnień

Zatądu oddziaiu i oddziałowej Komisji Rerł{zfrnej, chyba ze nie złoĘły one wyjaśnień w lyyzrulczonym ternrinie.

4. Podejmując ucht'ałę o zawiesz-eniuZarządttoddziafu Prerydium Zaru'aluGłórvnego powołuje Tr'mczasony Zarząd oddziafu.
którego zadanięm jęst:

l) usunięcie pr4cz'.Yn. które spowodorvały zawieszenie'
2) rw-ołanie }v terminie trz_ech miesięc,v od daty powołania Nadzwy'czajnego Zjazdu oddziału celem dokonania
rł1toru nowego ZarzĄduoddziału lub podjęcia uchwały o mzwiąpaniu oddziału.

5' od uchwał Prez.v-dium ZarąduGłórvnego określon1ch w ust. 1*l Zarądawi oddziału przysługuje odwołanie do Z'arądu Głównego
w termiqie 14 dni od zawiadomisnia o uchwale.

s50

1. Prrynależność oddziału do PTTK ustaje wyłącznię na skutek rozwiązania oddziału'

2. Uchwałę g 1gzwiąZaniu oddziału podejmr4e Zjazd.addziahu większością Ż/3 głońw przry obecności co najrnniej 2/3 uprawnlonych
do głosowania.

3. oddzial moŻe być ronvi:pany na rvniosek Preądium Zarządu Głównego FTTK.r,v prz1padŁu:

1) zmniejszenia stany liczebnego ponżej 50 członkórł przez okres dfuższy niżjeden rok;
Ż) ?an;1e;ha1ia przez oddział oziłanosói lub gdy nie posiada on wylnaganych Statutęm PTTK rvładz i brak jest warunkórv dla

icir 'rłylonienra rv okresie nie dłuŻszryrn niŹ jeden rok;
3) jeieli działalnoŚć oddziału łykazuję rażące lub uporc4rvę naruszenie prarła lub postanowięń statutu i nię ma rvarunków do

prąwrócenia działalności zgodnej z prawem i Statutem.

4. W pr4padku roz*viązania się oddziału na podstawie uclrwa}y Zjazóu oddziału. jego likłvidatorami ą członkorvi€ oslatnie8o Zsrza3u

oddzjału lub komisja likwidaryjna powolana uchrvałą Zjazdu oddziafu.



5' W prz1padku braku mozlirvośc! zwołania i odbycia Nauzwy*cĄnego Zjazdł oddziału o którym mo]ła'!Y ust. 2" likrłietaiorem

oddziału itaje się Tvmczasorły Zarząd Oddziału lub likwidator porvołarly prcezPtezydium Zarządu Głorvnego IrITK.

6. Koszty tikwidacji pokrylva się z majątku likwtdowanęgo oddziału.

7. oddzia] traci osoborr'ość pralvną z dniem upral\lorłocnienia się postarrolvierria rr'lascili'ego tentoriŃrię sądu rejonorrego o

rłykreśleniu oddziahr z x.raiorvego Rejestru śtowarą'sze1r, Innyclr organizacji Spłłecznyclr i Zarvodonyclr, Fundacji oraz Publiczn'vcir
Zakladórv opieki Zdro'wotnej oraz Rejestru Przedsiębiorcórv na skutek przeprorvadzonego postęporł'ania likwidaqjnego lrń
upadlościorr ego'

sq 51

i.oddział PTTK nro:lę na podstarvie uchrviil-v srłojego tarządu połącąuc się z irrn"vnr oiidziałern PTTK.

Ż. Zasad.v obowiązujage prry połączeniu się oddzia]ów uchwala Zarząd Główny PTTK

j. oddzia1 PTTK wraz z innymi oildziałami Z terel}u ivqewórlztiva rnoŹe trvorzy'c jełinostki regioiialne, prograniołłe i środorviskorve rv

celu realizacji zadań okreśtonych w $ 53 ust. 2 Stafutu PTTK oraz regulaminach rych jednostek.

Rozfuial Vl
IVIĄLĄJEKODDZIAŁU

.c i)

1. Majątek oddziału powstaje Z :

i) iłpisowego i składęk członkorvskiclr;
2) dochodów z własnej działalności;
3) dochodów z mienia nieruchomego i ruchomego;
-l) ofi arności pubiicznej :

5) &rrowizą spadków i zapisow;
6) inrych zródeł.

2, Pęodmiotętu B|&w majątkgwyęłr oddztału sąw szczJgółnoścl ; łdęruchomoścr, ruchomości, dobr'a uięm'atęnaląę omz środk
pienięzne.

s53

1. Mieniem oddziału jest własnosc i inne prawa majątkowe pr4sługujące oddziałoqj.

2. N{ięnie PTTK znądujące się w posiadaniu oddziału w r1niu łabycia osobowosci prarłirej staje się z Ę-m dniem mienien tego

oddziału.

3.!V prz1padku rozwiązani3 oddziałujego mienię staje się mieniem PT-IĘ w stosunku do którego rv zakresie cąrności
c1*"ilnęralł'rrych, Z,arląd Główny PTTK rłykonuje prawa i obołviązlci.

4 W pr4padku połączenia się oddziałórł'rv jeden oddział PTTK mienie qvch oddziałórł staje się mieniem oddziafu po'rvstałego z
połączłnia.

5. Koła i kluĘ zarządĄąi korąvstają z mienia oddziału w zakresie i na zasadach ustalon'vch w regrrlaminię koła lub klubu_

s54

Zbycie mienia nieruchomego, ĘĄcego własnością oddziału lubpozostającego w jego uĄtkowaruu wiecąYst}-nq w}maga
p<rwiatlomicnia Zarządu Głównego, którsrnu lub osobie prawnej przez niego wdnzanej praJ'sługuje prawo pierwokupu. Tęrmin złożenia

osvdadczenia o wykorzystaniu t€go prawa wynosi trz.v miesiące od dnia powiadomieniaZarządu Głównego.

$5s

ZarządGłólrłrv nie odpowiada za zobowiązania oddziahl a oddział nie odporł'iada za zoborr'iązaniaZarz'aflu Głórrnego" chr;łra ze co

innego ł1nika z dokgrranyeh crynności prałvn_vch'

$56

l. oddział może prowadzić działainośc gospodarczą zgodnie z uchwałami Zarądu oddziałr1 lv ramach oborviązujących przepisótr'

prawa.
2. Przedniotęrł dziłrlalności gospodarczej Oddzialu jest:

ft

r'1 C\ę'C ,*Y*



a. Działalnosc organizatorów turysry'ki (nr PKD 63.30.A)'
b. Działalność pośredników tw}'srycznych (nr PKD 63'30'B)'
c. Działalnośc agentórv turystycznycii (nr Pi(D 63.30.C)'
d' Działalność tur''stvczna pozostała (nr PKD ó3.30'D)'
e. Pola kernpingołe, włączając pola dla samochodowychpruiczep kempingolłych (nr PKD 5s"Ż2.Z)'
f. Miejsca kró&otrrvałego Zals}aterołYania pozastale. gdzie indziej niesk1as1trkon'irnc (nr PKD 55.23.Z]'
g. Ksztalcenie ustawiczne dorosĘclr i pozostale formy kształcenia, gdzie indziej rriesklary{korvane (nr PKD 80.42'8).

5 J,

Dla rr'azności ośw{adczeń rł. zakresie prarv i obowięków oraz udzielania pełnomoorictw ł;'rnagane jest łvspółdziała'nie dwoch osob

spośród grona obejmującego prezesa, rviceprezesolv, skańnika lub innych umocowanychprzezZarząd oddziału jego członkórv.

$ -j8

1 '}viie nie kói iub klubórv jest mieniem orldzicu i rv przrypadIiu ich rozrłląz;rłił przeclrc dzl na rzęcz oddzia_iu'

2.W pr4padku wydzieienia się koł lub k]ubów w samodzielny oddział , ich mienię zostaje im przekazaae pruez oddział macierzysĘv na
zasadzię porozumienia stron. Spory rczŚIryga Główny Sąd Koieżeński.

Rozdział VII
ZIV{IANY STATUTU, PRZEPISY KoŃCowE

s5e

Uchrvałv rv sprawie rmiany Statnru oddzjatu podejmuje Zjazd3Ądztah większością 2/3 głosów przv obecności co najmniej połolr'
trprawnionych do gtosorvał-ia'

$60

1. Niniejszy Statut oddziału został uchwalony przezZjazdoddz1afu w rlniu z5.0Ż.Żaa5 r. i wchodzi w Ącie z dniem uprawomocnienia
się postalrowienia Ędu Rejonowego o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. W sprawach łię unormowanych Statutęm oddziałą mają zastosowanie obowiągujące przepigy prawą przepisy usta\Ąy "Prawo o

Stowarzy'szeniach" oraz Statutu PTTK.

3. Ucłryla się Statut oddziełu uchwalony przezZjazdoddział'i 13.10.2004 r.
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