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STATUT KLUBU PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK - 
STUDENCKIEGO KOŁA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH 
„HARNASIE”

Rozdział I
1. Klub SKPG „Harnasie” zwany dalej Klubem zrzesza przewodników turystycznych członków 

PTTK i jednocześnie członków Stowarzyszenia SKPG „Harnasie” posiadających uprawnienia 
państwowe nadane na podstawie ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. 

2. Klub  SKPG  działa  w  ramach  struktury  organizacyjnej  Oddziału  Uczelnianego  PTTK  w 
Gliwicach zwłaszcza na rzecz środowiska akademickiego Politechniki Śląskiej

3. Do zadań Klubu należy:
a. zrzeszanie  w  PTTK  przewodników  posiadających  uprawnienia  nadane  zgodnie 

obowiązującymi przepisami, 
b. obsługa ruchu turystycznego w zakresie posiadanych przez przewodników uprawnień, na 

zlecenie uprawnionych organizatorów turystyki, 
c. prowadzenie szkolenia i dokształcania przewodników, 
d. organizowanie kursów dla kandydatów na przewodników, 
e. prowadzenie  działalności  wydawniczej  ze  szczególnym  uwzględnieniem  materiałów 

szkoleniowych, 
f. prowadzenie działalności krajoznawczej oraz organizowanie i ułatwianie przewodnikom 

uprawiania turystyki we wszelkich jej formach, 
g. współdziałanie z zarządem Oddziału Uczelnianego PTTK,
h. wyróżniania i odznaczania przewodników jako dowodu uznania za ich pracę i działalność 

społeczną, 
i. współdziałanie z Komisją Przewodnicką Zarządu Głównego PTTK, Komisją Akademicką 

oraz z organizacjami przewodnickimi i turystyki górskiej

Rozdział II
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
1. Członkiem  Klubu  może  być  przewodnik  -  członek  PTTK  oraz  jednocześnie  członek 

Stowarzyszenia SKPG, który złoży deklarację i zostanie przyjęty przez zarząd Klubu.
2. Członek Klubu ma prawo:

1. wybierać i być wybieranym do władz PTTK, 
2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK, 
3. korzystać  z  pomocy i  urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny 

PTTK, 
4. nosić odznakę organizacyjną PTTK oraz odznaki przewodnickie. 

3. Członek Klubu jest obowiązany:
1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK, 
2. aktywnie uczestniczyć w działalności PTTK, 
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3. dbać o dobre imię PTTK i przewodnictwa, 
4. regularnie opłacać składkę członkowską PTTK 

4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków członków PTTK określa „Karta praw i obowiązków 
członka PTTK” uchwalona przez Zarząd Główny PTTK.

5. Utrata członkostwa Klubu następuje w przypadku:
1. dobrowolnego wystąpienia z Klubu lub z PTTK, 
2. skreślenia z listy członków PTTK wskutek zalegania z opłatą składki członkowskiej za 

okres dłuższy niż 12 miesięcy, 
3. wykluczenia z PTTK prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego, 
4. utraty przynależności do Stowarzyszenia.

6. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie za pośrednictwem zarządu Klubu 
do zarządu Oddziału PTTK w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.

Rozdział III
1. Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Klubu, 
2. Zarząd Klubu, 
3. Funkcję Komisji Rewizyjnej Klubu pełni Komisja Rewizyjna OU

2. Kadencja Zarządu Klubu trwa 1 rok.
3. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
4. Walne Zebranie jest  zwoływane przez Zarząd Klubu raz w roku dla przyjęcia sprawozdania 

i oceny działalności Zarządu oraz dla dokonania wyboru władz Klubu i ustalenia kierunków 
działania na okres kolejnej kadencji.

5. Walne Zebranie Klubu dokonuje wyboru nowego Zarządu oraz delegatów na zjazd oddziału 
według zasad określonych regulaminem wyborczym ustalonym przez Zarząd Główny PTTK, 
w liczbie określonej kluczem wyborczym ustalonym przez zarząd OU.

6. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z niniejszym Statutem i 
uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych do głosowania członków Klubu.

7. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwały o zmianie Statutu 
i o rozwiązaniu Klubu.

8. Walne  Zebranie  Klubu  podejmuje  uchwały  w  głosowaniu  jawnym.  Wybory  władz  Klubu, 
delegata  (delegatów)  na  zjazd  OU oraz  o  udzielenie  absolutorium ustępującemu Zarządowi 
odbywają się w głosowaniu tajnym z mocy niniejszego Statutu

9. Walne Zebranie Klubu, może być zwołane jako Nadzwyczajne Walne Zebranie
1. z inicjatywy Zarządu Klubu, 
2. na wniosek Komisji Rewizyjnej OU, 
3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu. 

10. Termin i miejsce Walnego Zebrania Klubu należy podać do wiadomości członków co najmniej 
na 30 dni przed terminem zebrania.

11. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 winno być zwołane 
w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

12. Porządek obrad Walnego Zebrania powinien obejmować:
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1. otwarcie  zebrania,  wybór  prezydium  w  tym  przewodniczącego  i  sekretarza  obrad, 
ustalenie prawomocności zebrania, uchwalenie porządku obrad, 

2. sprawozdanie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej OU, 
3. dyskusja nad sprawozdaniem i podjęcie uchwał. 
4. głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
5. wybory, w tym ustalenie list wyborczych, wybór odpowiednich komisji i głosowanie. W 

tym przypadku porządek obrad należy uzupełnić 
13. Porządek obrad  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  Klubu winien  obejmować odpowiednie 

punkty w zależności od złożonego wniosku.
14. Czynne i bierne prawo wyborcze delegata (delegatów) na Zjazd Oddziału PTTK przysługuje 

tylko członkom Klubu, którzy opłacają składki członkowskie PTTK

Rozdział IV
1. Zarząd Klubu kieruje bieżącą działalności Klubu w okresie pomiędzy zebraniami i ponosi za nią 

odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Klubu oraz przed zarządem oddziału PTTK.
2. Zarząd Klubu składa się z 5 członków Wybranych przez Walne Zebranie Klubu
3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
4. Zarząd  w  okresie  kadencji  może  uzupełnić  swój  skład  drogą  kooptacji  nowych  członków 

w miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby osób wybranych przez Walne 
Zebranie Klubu.

5. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
liczby członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa.

6. Posiedzenia  Zarządu Klubu odbywają się  w miarę  potrzeby,  nie  rzadziej  jednak niż  raz  na 
kwartał.

7. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1. zwoływanie zebrań Klubu, 
2. wykonywanie uchwał władz PTTK oraz uchwał Walnych Zebrań Klubu, 
3. uchwalanie planów pracy oraz preliminarzy budżetowych Klubu, 
4. zarządzanie funduszami i majątkiem Klubu,
5. czuwanie  nad  wykonywaniem  obowiązków  statutowych  i  regulaminowych  przez 

członków Klubu, 
6. prowadzenie  ewidencji  członków  oraz  zbieranie  składek  członka  PTTK  oraz  składek 

przewodnickich, 
7. powoływanie w miarę potrzeby zespołów problemowych.
8. zarządzanie  wszelkimi  kwestiami  merytorycznymi  i  formalnymi  dotyczącymi 

wykonywania funkcji przewodnika górskiego PTTK,
9. składanie  sprawozdań  rocznych  i  za  okres  kadencji  zebraniu  kota  lub  klubu  oraz 

zarządowi oddziału PTTK.

Rozdział V
1. Klub realizuje swe zadania w oparciu o środki finansowe uzyskane z:

1. części składek członkowskich PTTK, przypadającej dla Klubu, 
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2. wpisowego do PTTK, 
3. dotacji, darowizn i innych świadczeń. 

2. Klub  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  dla  pozyskania  środków  na  działalność 
programową za zezwoleniem zarządu OU PTTK, który również określa zasady prowadzenia 
działalności gospodarczej.

3. Sposób zarządzania funduszami i majątkiem Klubu oraz funduszami i majątkiem powierzonym 
klubowi regulują przepisy obowiązujące w PTTK.

4. Majątek Klubu jest majątkiem OU i w przypadku rozwiązania Klubu przechodzi na jego rzecz, 
a o jego dalszym przeznaczeniu decyduje zarząd OU.

5. Majątek przekazany Klubowi w użytkowanie w przypadku rozwiązania Klubu stanowi mienie 
przekazującego w użytkowanie.

Rozdział VI
1. Rozwiązanie  Klubu  oraz  zmiana  niniejszego  Statutu  może  nastąpić  na  podstawie  uchwały 

Walnego  Zebrania  Klubu,  podjętej  większością  co  najmniej  2/3  głosów  przy  obecności  co 
najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez 
zarząd OU PTTK.

2. Rozwiązanie  Klubu  może  nastąpić  również  na  podstawie  uchwały  zarządu  oddziału  PTTK 
w przypadkach określonych statutem oddziału PTTK.

3. O rozwiązaniu Klubu należy zawiadomić Komisję Przewodnicką ZG PTTK oraz odpowiednio 
komisję wojewódzką lub regionalną PTTK.

4. W przypadku rozwiązania Klubu na podstawie pkt. 1 likwidatorami Klubu są członkowie jego 
zarządu.

5. W przypadku  rozwiązania  Klubu  na  podstawie  pkt.  2  likwidację  przeprowadza  likwidator 
ustanowiony przez zarząd oddziału PTTK.

6. Likwidację przeprowadza się zgodnie z przepisami obowiązującymi w PTTK.

Rozdział VII
1. Interpretacja  niniejszego Statutu należy do Zarządu Głównego PTTK po zasięgnięciu opinii 

Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy statutu PTTK 

i statutu Oddziału PTTK.
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