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STATUT  ODDZIALU  ,JURAJSRIEGO"

poLsiaEGo  TowARzys-TWA  TURysTyczNo - KRA]ozNAwczEGO

W  WIELUNIU

Rozdzia'  I
POSTANOWIENIA   OG6LNE

§1

1.   Dziatajaay   na   podstawie   niniejszego  Statutu   Oddzia+  ,,Jurajski"  PITK  w  Wie-
luniu  zwany  dalej   Oddzia+em  jest  terenowa  jednostka  organizacyjna  Polskie-
go  Towarzystwa  Turystyczno -Krajoznawczego  i   powstat  zgodnie  z  Art. 48
Statutu   PITK.

2.   Oddziat   moze   bye  cztonkiem   krajowych   i   miedzynarodowych   organizacji   o
podobnym   profilu   dziatania.

3.   Oddzia+  moze  w  swej   nazwie  uzywa¢  dodatkowego  oznaczenia   o  charakte-
rze   regionalnym   lub   Srodowiskowym, przyja¢   imie  osoby  zastuzonej   dla   Pol-
ski, regionu, turystyki   i   krajoznawstwa   lub   nazwe  zwiazana  z   upamietnieniem
faktu   lub   miejsca   historycznego.

§2

1.   Terenem   dzia+alnosci   Oddzia+u   jest  Wie[uh   i   Ziemia   Wieluhska.
2.   Siedziba  wladz  Oddziatu   PITK  jest  Wieluh.

!3

0ddzia+   posiada   osobowos€   prawna.

§4

0ddziat   moze   uzywac  wlasnego  sztandaru, odznaki   organizacyjnej   i   pieczeci
PITK  zgodnie  z   przepisami   art. 5   Statutu   PITK.

§5

1.   Oddziat   realizuje  cele   PITK  okreslone  w  art. 7   i   8  Statutu   PITK  przy   po-
moey  Srodk6w  okreslonych  w  art. 9  Statutu   PITK.

2.   W  ramach  okreslonych   przez  Statut  PITK, Statut  Oddzia+u   moze  szczeg6to-
wo   okresli€   ce]e   i   Srodki   dziatania   Oddziatu.

3.   Oddziat  do   prowadzenia   swej   dziatalnosci   moze  zatrudnia€   pracownik6w,
4.   Oddzia+   moze   prowadzi€  dzia+alnos€  gospodarcza, z   kt6rej   dochody  stuza.

realizacji   cel6w  statutowych.
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1.   Oddziat   PITK:
a)   budzi   i   pogtebia   umitowanie   kraju   ojczystego  oraz  jego   region6w,

ksztaltuje   postawy  patriotyczne, upowszechnia wiedze  o   przesztosci,
wsp6tczesnosci   i   perspektywach   rozwoju   Polski,

b)  rozwija   oswiate, kulture, kulture  fizyczna  oraz  rekreacje   poprzez  turystyke
i   krajoznawstwo,

c)   krzewi   zamitowania   krajoznawcze   i   umiejetnosci   turystyczne,
d)  szerzy   kulture  turystyki; v\/ykorzystuje   poznawcze, \/\rypoczynkowe   i   zdro-

wotne  walory  wedrownictwa,
e)   pomaga   w  wedrownictwie   indywidualnym, organizuje   rajdy, ztazy, zloty, rej-

sy  sptywy  i   inne  imprezy  turystyczne;   tworzy  i   upowszechnia  system   od-
znak  stu2aeych   rozwojowi  zainteresowah   krajoznawczych, kultury  fizycznej
i   kultury  wedrowania,

i)   szerzy  wiedze  ekologiczna; inspiruje   i   prowadzi   prace   na   rzecz  ochrony
Srodowiska   naturalnego  oraz  wspiera   dzia+ania   podejmowane  w  tej   dzie-
dzinie,

g)  aktywnie   uczestniczy  w  ochronie  d6br   kultury,
h)  popularyzuje  walory   krajoznawcze   i   turystyczne   Polski,  oraz  jej   dorobek

wsr6d   turyst6w  zagranicznych   oraz  utatwia   turystom   polskim  wyjezdzajai-
eym   za   granice   poznawanie  walor6w   krajoznawczych, Zycia   i   osiagnie€   in-
nych   kraj6w,

i)    szkoli   kadry   dla   realizacji   cel6w   PITK,
j)    kultywuje  tradycje  turystyczne; popularyzuje   historic   i   dorobek  PITK  oraz

jego   poprzednik6w; dba   o  archiwizowanie   dokument6w,
k)   prowadzi   dziatalnos€   przewodnicka  i   umozliwia   przewodnikom   tworzenie

organizacji   samorzadowych  w   ramach   PITK.

2.   Oddzia+   PITK   realizuje   swoje   cele  w   szczeg6lnosci   poprzez:
a)   umozliwianie  turystom   i   krajoznawcom   zrzeszanie   sic  w  jednostkach

organizacyjnych   PITK  i   korzystania   w   pierwszej   kolejnosci   z  wszelkich
form  jego   dziatalnosci,

b)  rozwijanie  turystyki   kwalifikowanej   we  wszystkich  jej  formach,
c)   organizowanie   i   obstuge  wycieczek  oraz  innych   imprez  turystycznych   i

krajoznawczych,
d)   rozwijanie   r6Znorodnych   form   rekreacji   i   sportu   w   powiazaniu   z   impre-

zami   turystycznymi,
e)  wytyczanie, znakowanie   i   utrzymywanie  szlak6w  turystycznych,
f)    kszta+cenie   i   doskonalenie  spo+ecznych   oraz  zawodowych   kadr  turystyczno

- krajoznawczych; nadawanie  odpowiednich   uprawnieh   kwalifikacyjnych,

g)  organizowanie   i   prowadzenie   dziatalnosci   przewodnickiej,
h)  ustanawianie   i   nadawanie  odznak  turystycznych   i   krajoznawczych,
i)    organizowanie  oraz   popieranie  dziatah   zmierzajaaych   do  zabezpieczenia,

ochrony  i   zachowania   walor6w   naturalnych, a   takze   kulturowych   Polski,
miedzy   innymi   przez  dziatalnos€  wydawnicza, inicjowanie, zaktadanie   i
prowadzenie   muze6w, zbior6w, bibliotek, pracowni   krajoznawczych   itp.,



j)    rozwijanie  aktywnosci   kulturalnej   zwiazanej   z  turystyka  i   krajoznawstwem
oraz   ksztaltowanie  obyczajowosci  turystycznej,

k)  dokumentowanie  oraz   popularyzowanie  dziatalnosci   wybitnych   postaci   tu-
rystyki   i   krajoznawstwa, dziej6w   i   osiagnie€  PTTK, a   takze  jego   poprzed-
nik6w,

I)    prowadzenie  wypozyczalni  sprzetu  turystycznego, sportowego  oraz  warszta-
t6w  naprawczych,

in) produkowanie   pamiatek  turystycznych, krajoznawczych  oraz  ekwipunku  tu-
rystycznego   i   sportowego,

n)  budowanie   i   utrzymywanie  obiekt6w  turystycznych, gastronomicznych, spor-
towych   oraz  innych   urzqdzeh   istotnych  dla  turyst6w,

o)  inicjowanie, prowadzenie   i   popieranie   prac, w  tym   takze   naukowych, wyni-
kajaeych   z  cel6w  PITK,

p)  organizowanie  turystykj   zagranicznej   wyjazdowej   i   przviazdowej,
q)  utrzymywanie   kontakt6w   i   wsp6tpracy  z  organizacjami   krajowymi, zagra-

nicznymi   i   miedzynarodowymi   zajmujaeymi   sic  turystyka,
r)   prowadzenie  dziatalnosci   gospodarczej   w   r6Znych   formach   organizacyjnych

umozliwiajacej   pozyskiwanie  Srodk6w   na   realizacje  cel6w   i   zadah   PITK.

RozdziaJ  11
CZ[ONKOWIE, ICH   PRAWA   I   OBOWIAZKI

§7

Zasady  nabywania   cztonkostwa  w   PITK, jego  utrata   oraz  prawa   i   obowiazki
cz+onk6w   PITK  uregulowane  sa  w   rozdziale  Ill  Statutu   PITK. Wszystkie   prze-
pisy  tego   rozdziatu   stosuje  sic  odpowiednio  do  cztonk6w  Oddzia+u.

!8

Cz+onek  zwyczajny  PITK  sktada   deklaraqje  i  jest  przyjmowany  w   poczet
cztonk6w   PITK  przez  zarzad   kota, klubu   lub   bezposrednio   przez  Zarzad   Od-
dziatu.

§9

Cztonek  zwyczajny   PITK  rna   prawo   przeniesienia   sic  do   innego  Oddzia+u   PTrK
z  zachowaniem   ciagtosci   przynaleznosci.

?10

1,   Cztonek  zwyczajny  PITK  moze   realizowa€   swoje   uprawnienia   cztonkowskie
okreslone  w  art.  13   Statutu   PITK, w  r6Znych  jednostkach  organizacyjnych
PITK, z  wyjatkiem   uprawnieh   okreslonych   w  art.  13   ust.  1   pkt.  1   w  odnie-
sieniu   do   w+adz   Oddzia+u.

2.   Prawo   \r\rybierania   i   bycia   \t\rybieranym   do   wtadz  Oddziatu, cztonek  zwyczajny
moze   realizowa€  tylko  w  Oddziale, w   kt6rym   op+aca   sk+adki   cztonkowskie.



Rozdzial  Ill
WIADZE   ODDZIA[U

§11

Wtadzami   Oddziatu   sa:
1.   Zjazd   Oddziatu
2.   Zarzad   Oddziatu
3.   Oddziatowa   Komisja   Rewizyjna
4.   Oddziatowy  Sad   Kolezehski

?12

1.   Wtadze  Oddziatu, o   kt6rych   mowa   w  §  11  pkt. 2 -4   pochodza  z  wyboru.
2.   Nie   mozna   taczy¢  funkcji   we  wladzach   Oddzia+u   wymienionych

w   § .11  pkt.  2 -4,
3.   Nie   mozna   taczy€  funkcji   we  wladzach   Oddzia+u   z  dziatalnoscia  gospodarcza

prowadzona  w  oparciu   o   majatek  PTK  lub   majacej   znamiona   kolizji   intere-
s6w  z  dzia+alnoscia  gospodarcza  PITK.

4.   Wybory  do  wtadz  Oddzia+u   odbywaja  sic  w  gtosowaniuJ  tajnym.
5.   Wybory  sa  wazne,jezeli   bierze  w   nich   udzia+  co   najmniej   pofowa   upraw-

nionych   do   gtosowania.
6.   Ordynacje  \/\/yborcza  okreslajaca  zasady  wyboru   delegat6w   na   Zjazd   Oddzia-

tu   uchwala   Zarzad   Oddzia+u, a   zasady  \/\ryboru   cztonk6w  wtadz  Oddziatu   i
ich   liczbe   uchwala   Zjazd   Oddzia+u,

7.   Uchwaty  wtadz  Oddziatu   zapadaja  zwyk+a  wiekszoscia  gtos6w   przy   udziale
co   najmniej   pofowy   uprawnionych   do   g+osowania.

§13

Zarzad   Oddziatu, Oddziatowa   Komisja   Rewizyjna   i   Oddziatowy  Sad   Kolezehski
maja  prawo  dokooptowa€    nowych   cztonk6w   na  zwolnione  w  okresie  kadencji
miejsca.   Liczba   cztonk6w  dokooptowanych   nie   moze   przekracza€   1/3   sktadu
pochodza:cego  z  \r\ryboru.   Przy   kooptacji   cz+onk6w  obowiazuja  przepisy  jak   przy
wyborze  novych.

§14

Kadencja  wladz  Oddzia+u   trwa   cztery   lata   i   moze   bye  skr6cona   do  dw6ch   lat
uchwata  Zjazdu   Oddziatu.

?15

Z].azd   Oddzia+u  jest  najwyzsza  wtadza  Oddziatu   i   moze   bye  zwyczajny   lub
nadzvyczajny.
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Do   kompetencji   Zjazdu   Oddzia+u   nalezy:
1.   Uchwa[anie   Statutu   Oddziatu   i   dokonywanie  jego  zmian;
2.   Rozpatrywanie   i   przyjmowanie   sprawozdah   Zarzadu   Oddzia+u, Oddzia+owej

Komisji   Rewizyjnej   i   Oddziatowego   Sqdu   Kolezehskiego;
3.   Udzielanie   na   wniosek  Oddziatowej   Komisji   Rewizyjnej, bezwzgledna  wiekszo-

Scia  g+os6w  absolutorium   poszczeg6lnym   cztonkom   Zarzadu   Oddziatu, petnia-
aym   te  funkcje  w  uptywajacej   kadencji.   Nie   udzielenie  absolutorium  wy+a-
cza   od   kandydowania   do  wladz  w   najblizszej   kadencji;

4.   Wyb6r  czfonk6w   Zarzadu   Oddziatu, Oddziatowej   Komisji   Rewizyjnej   i   Oddzia-
towego   Sadu   Kolezehskiego  oraz  delegat6w   na   Walny  Zjazd   PITK  lub   Re-
gionalna  Konferencje   Oddzia+6w;

5.   Rozpatrywanie   wniosk6w   k6+, klub6w   i   cztonk6w  Oddziatu;
6,.   Uchwalanie   wniosk6w   na walny  Zjazd   PITK   Iub   Regionalna  Konferencje

Oddziat6w;
7.   Podejmowanie   uchwa+   o   rozwiazaniu   Oddzia+u;
8.   W   przypadku   uchwaty  o   rozwiazaniu   Oddziatu, powotywanie   komisji   likwida-

cyjnej   Oddzia+u   lub   likwidatora   Oddziatu   i   ustalanje   sposobu   pokrycia   kosz-
t6w   likwidacji   oddzia+u;                                                                       ''

9.   Podejmowanie   innych   uchwa+  wymagajaeych   decyzji   Zjazdu   Oddzia+u.

§17

W   Zjezdzie   Oddzia+u   udziat   biora:
1.   Z  gtosem   deeydujaeym:

1)  w   przypadku   Oddziatu   bez   k6+   i   klub6w -cztonkowie   Oddzia+u,
2)  w   przypadku   Oddziatu   liczacego  co   najmniej   dwa   kofa   lub   kluby-dele-

gaci   v\rybrani   na   walnych   zebraniach   k6l   i   klub6w  wed+ug   zasad   ustalo-
nych   przez  Zarzad   Gt6wny  i   ordynacja  wyborcza  uchwalona  zgodnie  z
§  12  pkt.  6,

3)  w   przypadku   Oddzia+u, w   kt6rym   dziataja  kofa   i   kluby, a   liczacym   tacznie
do   200 cztonk6w, Zarzad   Oddziatu   moze   uchwali¢   uczestnictwo  w  Zjez-
dzie  Oddziatu   wszystkich   swoich   cz+onk6w  (bez wybierania   delegat6w  z
k6t   i   klub6w).

2.   Z  g+osem   doradczym:  cz+onkowie   honorowi   PITK, przedstawiciele  cz+onk6w
wspierajaeych   Oddziatu, przedstawiciele  wladz   naczelnych   PITK, cztonkowie
ustepujaeych  wtadz  Oddziatu, przewodniczaey  komisji   i   zespof6w  Zarzedu
Oddzia+u   oraz   inne osoby  zaproszone.

3.   Delegaci   lub  cztonkowie   Oddziatu   bioraey   udziat  w   Zjezdzie   Oddziatu   za-
chowuja  waznos€   mandat6w  do  czasu   zwofania   kolejnego  Zjazdu   Oddziatu.

§18

1.   Zjazd   Oddziatu   odbywa   sic   raz   na   cztery   lata, chyba   Ze   uchwa+a  Zjazdu
kadencja  wtadz  Oddziatu  zostata   skr6cona   do  dw6ch   lat.

2.   0  terminie, miejscu    i   porzadku   obrad   Zjazdu   Zarzad   Oddziatu   zawiadamia
cztonk6w  lub  delegat6w  co  najmniej   na   dwa  tygodnie  przed  terminem



Zjazdu, zataczajac  swoje  sprawozdanie  lub  wskazujac  termin   i   miejsce  jego
wytozenia   do wg]adu.

3.   Zjazd   Oddziatu   obraduje   na   podstawie   uchwalonego   przez  siebie   regulaminu
obrad, kt6rego   projekt   przedstawia   Zarzad   Oddzia+u.

§19

1.   Nadzwyczajny   Zjazd   Oddzia+u   zwotuje  Zarzad   Oddzia+u   przed   uptywem   ka-
dencji   z  inicjatyvvy  wlasnej   lub   na   pisemne  Zadanie  Zarzadu   Gt6wnego, Od-
dziatowej   Komisjj   Rewizyjnej,  1/3   cz+onk6w   Oddziatu   lub   1/3   k6+   i   klub6w
Oddziatu.

2.   Nadzv\ryczajny  Zjazd   Oddziatu  zwofuje  Zarzad   Oddziatu  w  terminie  jednego
miesiaca   od   daty  ztozenia   Zadania.

3.   Nadzwyczajny  Zjazd   Oddziatu   obraduje   nad   sprawami, dla   kt6rych   zosta+
zwotany.

4.   W   N'adzwyczajnym   Zjezdzie  Oddziatu   biora  udzia+   delegaci   wybrani   na
ostatni   zjazd  zwyczajny, chyba   Ze  jednostki  wybierajace  wybiora  nowych
delegat6w  wedtug   ordynacji  wyborczej  obowiazujacej   na   ostatnim  zjezdzie
zwyczajnym   oddziatu.                                                                      ,

§20

1.   Zarzad   Oddziatu   kieruje  catoksztaltem   dziatalnosci   w  okresie  swojej   kadencji
i   odpowiada   za   swoja.  dziatalnos¢   przed   Zjazdem   Oddziatu   i   wladzami   na-
czelnymi   PITK.

2.   W   sktad   Zarzadu   Oddziatu   wchodzi   co   najmniej   pieciu   cztonk6w  v\rybranych
przez  Zjazd   Oddziatu.

3.   Zarzad  Oddziatu  wybiera  w  gtosowaniu  tajnym  ze  swego  grona   prezesa,
wiceprezesa   lub  wiceprezes6w, sekretarza   i   skarbnika.

4.   Ponadto  w   sktad   Zarzadu   Oddziatu   moze  wchodzi€   urzedujaay   cztonek  Za-
rzadu   Oddzia+u   powofany   przez  Zarzad   Oddziatu, jezeli   nie  zostat  wybrany
przez   Zjazd   Oddzia+u.

5,   Posiedzenia   Zarzadu   Oddziatu   odbywaja  sic  w   miare   potrzeby, nie   rzadziej
jednak  niz  cztery   razy  w   roku.

6.   Szczeg6towe   kompetencje  i  zadania, zasady  zwofywania   posiedzeh   oraz  tryb
pracy  Zarzadu   Oddziatu   i  jego   Prezydium   okresla   Regulamin   Zarzadu   Od-
dziatu   uchwalony   przez  Zarzad   Oddziatu   na   podstawie   Regulaminu   Wzorco-
wego  Zarzqdu   Oddzia+u, uchwalonego   przez  Zarzed   Gt6wny   PITK.

§21

1.   Zarzad   OddziaJu   moze  wybra€  ze  swego   grona   prezydium  w   sktadzie 5
os6b, w  tym   prezesa, wiceprezesa   lub  wiceprezes6w, sekretarza, skarbnika   i
urzedujacego  cztonka  zarzadu, jezeli  zostat  on   powatany.

2.   Prezydium   Zarzadu   Oddzia+u   prowadzi   dziatalnos€  Oddzia+u   miedzy   posie-
dzeniami   Zarzedu   w  zakresie   ustalonym   przez  Zarzad   Oddziatu.

3.   Posiedzenia   Prezydium   odbywaja  sie  w   miare   potrzeby, nie   rzadziej  jednak
niz  dziesie€   razy  w   roku.
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Zarzad   Oddziatu:
1.   wykonuje   uchwaty  Zjazdu   Oddziatu, Walnego  Zjazdu   PITK  i   wtadz   naczel-

nych   PITK;
2.   organizuje  dziatalnos€  turystyczna  i   krajoznawcza  okreslona  w  Statucie

PTTK  dla   cztonk6w  i   os6b   niezrzeszonych   w   PITK;
3.   reprezentuje  Oddziat  na  terenie  swojego  dziatania;
4.   powo+uje   i   rozwiazuje   kdra   i   kluby  oraz  sprawuje  og6lny   nadz6r  nad   ich

dziatalnoscia. W   przypadku  zauwazonych   nieprawidtowosci   w  dziatalnosci   ko-
ta   lub   klubu, Zarzad   Oddziatu   zwraca   sic   do  Oddziatowej   Komisji   Rewizyj-
nej, kt6ra   zgodnie  z   § 25   Statutu   Oddzia+u   posiada   uprawnienia   kontrolne.

5.   zarzqdza   majatkiem   Oddziatu   i   dysponuje  jego  funduszami, uchwala   roczny
budzet  Oddziatu   i   przwimuje  sprawozdanie  z  jego  wykonania; zatwierdza
roczne  sprawozdanie  finansowe;

6.   tworzy  wtasne  jednostki   gospodarcze  i   reprezentuje  Oddziat  w  jednostkach
gospodarczych   prawa   handlowego;

7.   podejmuje  decyzje  w   sprawie   przystapienia   Oddzia+u   do  jednostek  regional-
nych, o   kt6rych   mowa  w  art. 53 ust.1 Statutu   PITK;

8.   skJada   sprawozdania   ze swej  dziatalnosci   Zarzadowi   G+6wnemu   i   Zjazdowi
Oddzia+u;

9.   powotuje  i   odwotuje  urzedujacego  cztonka   Zarzadu  Oddziatu, kierownik6w
wlasnych  jednostek  gospodarczych   oraz   przedstawicieli   Oddzia+u   w  jednost-
kach  gospodarczych   prawa   handlowego;

10.ustanawia   regionalne   i   oddziafowe  odznaki   turystyczne   i   krajoznawcze;
11. prowadzi   szkolenie  cztonk6w   PITK  w  zakresie   podstawowym   i   og6lnym;
12.podejmuje   inne   dzia+ania   dla   realizacji   cel6w   statutowych   PITK;
13.wsp6tpracuje  z  zarzadami   innych   oddzia+6w   PITK;
14.Prezes  Zarzqdu   Oddziatu   zaznajamia   Zarzad   Oddziatu   lub  jego   Prezydium   z

\r\rystapieniami   Oddziatowej   Komisji   Rewizyjnej   na  jednym   z   najblizszych   po-
siedzeh   i   ustosunkowuje  sic  do   nich  w  terminie   30dni   od   daty   posiedze-
nia.

§23

1.   Zarzad   Oddziatu   moze  tworzy€   komisje, rady  i zespofy  stosownie  do   istnie-
jaeych   potrzeb   i   zainteresowah.

2.   Funk¢e   komisji, rady  lub  zespofu, Zarzad   Oddzia+u   moze   powierzy¢  odpo-
wiednim   kofom   lub   klubom   PITK.

3.   Przewodniczaey   komisji, rad   i   zespof6w   maja  prawo   udzia+u   w   posiedzeniach
Zarzajdu   Oddziatu   z  g+osem   doradczym.

4.   Do  zakresu   dziatania   komisji, rad   i   zespof6w   powofanych   przez  Zarzad   Od-
dzia+u, naleza  zagadnienja   zwiazane   z   realizacja  cel6w   i   zadah   Oddziatu   w
dziedzinie  przez  nie  reprezentowanej, a  w  szczeg6lnosci  fachowe  doradztwo
dla   Zarzajdu   Oddzia+u;   koordynowanie  dziatalnosci   klub6w.   Komisje,  rady   i
zespoty  dziataja.  na   podstawie   regulamin6w, uchwalonych   przez  Zarzad   Od-
dzia'u-



§24

1.   Oddzia+owa   Komisja   Rewizyjna   sktada   sic   z  co   najmniej   trzech   cztonk6w,
zas  w  Oddziale   prowadzaeym  dziatalnos€  gospodarcza  z  co najmniej   pieciu
cz+onk6w  wybranych   przez  Zjazd   Oddzia+u.

2.   Oddziatowa   Komisja   Rewizyjna   wybiera   w  gtosowaniu  tajnym   ze   swego
grona   prezesa, wiceprezesa   i   sekretarza.

§25

1.   Oddzia+owa   Komisja   Rewizyjna  jest  organem   kontrolujaeym   ca+oksztalt  dzia-
+alnosci   Oddzia+u.

2.   Oddziatowa   Komisja   Rewizyjna   w   szczeg6lnosci:
1)   kontroluje   dziatalnos¢   Zarzadu   Oddzia+u   i  jego  jednostek, z   uwzglednie-

niem  dziatalnosci  finansowo -gospodarczej, pod  wzgledem  zgodnosci  z
przepisami   prawa, Statutem   Oddzia+u, Statutem   PITK, uchwa+ami   Zjazdu
Oddziatu, Walnego  Zjazdu   PITK  i  wladz  naczelnych   PITK, a  takze  zasa-
dami   gospodarnosci   i   rzetelnosci;

2)  okresla  zasady  dziatania  oraz  sprawuje   nadz6r  nad   komisjami   rewizyj-
nymi   k6t   i   klub6w;                                                                         '

3)  kontroluje  gospodarowanie  i   nadz6r  Zarzadu  Oddziatu   nad   majatkiem  za-
rzadzanym   bezposrednio   przez  Oddziat  oraz  wniesionym   do   innych   pod-
miot6w  gospodarczych;

4)  przedstawia   Zarzadowi   Oddziatu   informacje  o  wynikach   kontroli   oraz
uwagi, wnioski   i   zalecenia   pokontrolne, a   w   przypadkach   szczeg6Inych -
wnioski   personalne;

5)  przedstawia   Zarzadowi  Oddziatu   swoja  opinie  w  sprawie   rocznego  spra-
wozdania   finansowego  oraz   budzetu   i  jego  wykonania;

6)  sktada  Zarzadowi. Oddziatu  sprawozdanie  ze  swej dziatalnosci  oraz  wyste-
puje  z wnioskiem   o  absolutorium   dla   poszczeg6lnych   czfonk6w  Zarzadu
Oddziatu, pctniaeych  te  funkcje  w  uptywajacej   kadencji;

§26

Prezes   lub   upowazniony  przez  niego  cztonek  Oddziatowej   Komisji   Rewizyjnej
rna   prawo   brae   udziat  w   posiedzeniach  Zarzadu   Oddzia+u   z  g+osem   doradczym.

§27

1.   Oddziatowa   Komisja   Rewizyjna   oraz   komisje   rewizyjne   k6+   i   klub6w  dzia+aja
wedtug   regulamin6w   uchwalonych   przez  Gt6wna  Komisje   Rewizyjna  PITK.

2.   Oddziatowa   Komisja   Rewizyjna   podlega   nadzorowi   Gt6wnej   Komisji   Rewizyj-
nej   PITK.

§28

1.   Oddziato\r\ry  Sad   Kolezehski   sktada   sic   z co   najmniej   pieciu   cztonk6w  v\ry-
branych   przez  Zjazd   Oddziatu.



2.   Oddzia+owy  Sad   Kolezefiski   wybiera  w  gtosowaniu  tajnym  ze  swego  grona
prezesa, wiceprezesa   i   sekretarza.

§29

Do   kompetencji   Oddzia+owego  Sadu   Kolezehskiego   nalezy:
1.   Orzekanie   i   naktadanie   kar  organizacyjnych   w  stosunku  do  cztonk6w  Od-

dziatu, w  sprawach  wynikajaaych   z   ich   dziatalnosci   w PITK, w  szczeg6lnosci
dotyczaeych   naruszenia  Statutu   PTrK, nieetycznego   postepowania   i   niegod-
nego  zachowania;

2.   Rozpatrywanie  w  granicach  okreslonych  w  ust.  1 spraw  podlegajaeych  wta-
Sciwosci   sedu   kolezehskiego   innego  oddzia+u   PITK  a   przekazywanych   do
rozpatrzenia   przez  Prezesa  Gt6wnego  Sadu   Kolezehskiego  PITK;

3.   Rozstrzyganie   spor6w   pomiedzy  cztonkami   lub  jednostkami   organizacyjnymi
Oddziatu   na   tle   ich   dziatalnosci   organizacyjnej, finansowej   lub  gospodarczej.

!30

1.   Oddziatowy  Sad   Ko[ezehski   moze  wymierza¢   nastepujace   kary  organizacyjne:
1)   upomnienie,                                                                                          ,
2)  nagane,
3)  zawieszenie  w   prawach   cz+onka   PITK  na   okres  od   1  roku   do   3 lat,
4)  wykluczenie  z  PITK.

2.   Oddzia+o\r\ry  Sad   Kolezefiski   moze   orzec  o   winie, odstepujac   od   wymierzenia
kary.

3.   Oddziato\r\ry  Sad   Kolezefiski   moze  wnioskowa€  do   Gt6wnego   Sadu   Kolezeh-
skiego   PITK  o:
a)   pozbawienie   uprawnieh   kadry   programowej   PITK,
b)  pozbawienie  wyr6Znieh   honorowych   PITK.

4.   Osoba  \r\rykluczona   z   PITK  nie   moze  ubiega¢  sic   ponownie  o  cztonkostwo
przed   uptywem   5 lat  od   dnia   uprawomocnienia   sic  orzeczenia   o  wyklucze-
niu.

5.   Kary  organizacyjne   ulegaja  zatarciu:
1)   kary  okreslone  w   ust.1  pkt.1  i 2 -po   uptywie   1  roku   od   uprawomocnie-

nia   sic   orzeczenia   o   ukaraniu;
2)  kara   okreslona  w  ust.1 pkt. 3 -po   uptywie  3 lat  od   zawieszenia;
3)  kara   okreslona  w   ust.1 pkt. 4-po   uptywie   10 lat  od   uprawomocnienia

sic   orzeczenia   o   ukaraniu;
4)  kary, o  kt6rych   mowa  w  ust.3 - po  uptywie  5 lat  od   uprawomocnienia

sic  orzeczenia   Gt6wnego  Sadu   Kolezehskiego  o   ukaraniu.

§31

1.   Od   orzeczenia   Oddziatowego  Sadu   Kolezehskiego   przystuguje  odwofanie  do
G+6wnego  Sajdu   Kolezehskiego   PITK  w  terminie   1  miesiaca   od   daty  dore-
czenia   orzeczenia   na   pjsmie.

2.   Oddziato\/\/y  Sad   Kolezehski   prowadzi   rejestr  prawomocnie  orzeczonych   kar.



!32

0ddziatowy  Sad   Kolezehski   dziata   na   podstawie   regulaminu   uchwalonego   przez
Gt6wny  Sad   Kolezehski   PITK,

!33

Prezes   lub   upowazniony   przez  niego   cztonek  Oddziatowego  Sadu   Kolezehskiego
rna   prawo   brae   udzia+  w   posiedzeniach   Zarzadu   Oddzia+u   z  gtosem   doradczym.

Rozdzial  IV
KOIA   I   KLUBY   PITK

!34

1.   Jednostkami   organizacwinymi   Oddziatu   sa  kofa   i   kluby,
2.   Kofa. i   kluby  powstaja  i   dziataja  w  zaktadach   pracy, Srodowiskach   zawodo-

wych, szkotach, uczelniach, jednostkach  wojskowych   na  okreslonym  terenie, a
takze  w  Srodowiskach   zainteresowah  w   poszczeg6lnych   dziedzinach   dzia+al-
nosci   PITK.

3.   Zarzady   k6t  i   klub6w   moga  przyjmowac  cztonk6w   bez .wzgledu   na   ich
formalne   powiazanie  ze  Srodowiskiem, w   kt6rym   dziataja.

§35

1.   Kofo   moze   bye   powo+ane   uchwata  Zarzadu   Oddzia+u, jezeli   pisemna  dekla-
racje   o   checi  jego   utworzenia   zg+osi   co   najmniej   10 cztonk6w   z\rvyczajnych
Oddziatu.

2.   Kata   zrzeszaja  cztonk6w  z\r\ryczajnych   Oddzia+u   optacajaeych   w   nich   sk+adke
cztonkowska  PITK.

3.   Zadaniem   kofa  jest  organizacja   podstawowej   dzia+alnosci   turystycznej   i   kra-
joznawczej.

!36

1.   Klub   moze   bye   powotany   uchwata  Zarzadu   Oddziatu, jezeli   pisemna  zgode
na  jego   powofanie  zgtosi   co   najmniej   10 cz+onk6w   zv\ryczajnych   Oddzia+u.

2.   Klub   moze  zrzesza¢  takze  cztonk6w   innych   oddziat6w   PITK.
3.   Zadaniem   klubu  jest  organizowanie   i   prowadzenie  specjalistycznej   dzia+alno-

Sci   w   okreslonej   dziedzinie   lub   Srodowisku.

!37

1.   Przewodniey   PITK  zrzeszaja  sic  w   kotach   i   klubach   PITK.
2.   Klub   przewodnik6w   PTTK  za   zgoda  Zarzadu   Oddzia+u   PTTK   moze   uzywa¢

tradycyjnej   nazwy  ,,Kofo   Przewodnik6w  PITK"



i38

1.   Kofa   i   kluby   utrzymuja  sis  ze   sktadek  cz+onkowskich, dotacji   i   darowizn
otrzymanych  za   posrednictwem  Zarzadu   Oddziatu.

2.   Kofa   i   kluby   moga  ustanawia¢   i   pobiera¢, niezaleznie  od   sktadki   cztonkow-
skiej   PITK, dodatkowe  sktadki   przeznaczone  w  catosci   na  dziatalnos¢  kofa
lub   klubu, uchwalone   przez  zebrania   cz+onk6w  tych  jednostek. Cz+onkowie
klub6w  z  innych   oddziat6w   PITK  optacaja  w  tych   klubach   tylko  sktadke
klubowa-

3.   Kota   i   kluby   moga  prowadzi¢   dziatalnosc   gospodarcza  dla   pozyskania   Srod-
k6w   na   swoja  dziatalnos¢  programowa  za  zezwoleniem   i   na   zasadach   okre-
Slonych   przez  Zarzad   Oddziatu.

i39

Kluby   moga  za   zgoda  Zarzadu   Oddziatu   uczestniczy€  w   pracach   innych   stowa-
rzyszeh   o   pokrewnych   celach   i   zakresie  dzia+alnosci.

!40
I,

Szczeg6+owe   zasady   dzia+ania   k6t   i   klub6w  okreslaja  ich   regulaminy   uchwalone
przez  Zarzad   Oddzia+u   na   podstawie  wzorcowego   regulaminu   uchwalonego
przez  Zarzad   G+6wny   PITK.

§41

1.   W+adzami   kofa   lub   klubu   sa:
1)  walne   zebranie   kota   lub   klubu;
2)  zarzad   kofa   lub   klubu;
3)   komisja   rewjzyjna   kdra   lub   klubu.

2.   Kadencja   wtadz   kata   lub   klubu   moze  trwa¢  od   1   do  4 lat  w  zaleznosci   od
uchwaty  walnego   zebrania   kofa   lub   klubu.   Uchwa+a   Walnego  Zebrania   Kofa
lub   Klubu   okresla   kazdorazowo   dtugos€   kadencji   wtadz   kofa   lub   klubu

§42

1.   Do   kompetencji   walnego  zebrania   kofa   lub   klubu   nalezy:
1)  rozpatrywanie   i   zatwierdzanie  sprawozdah   zarzadu   i   komisji   rewizyjnej;
2)  rozpatrywanie  wniosk6w  czfonk6w;
3)   udzielanie   na   wniosek   komisji   rewizyjnej   kofa   lub   klubu   bezwzgledna

wiekszoscia  gtos6w  absolutorium   poszczeg6Inym  cztonkom  zarzadu   ko+a
lub   klubu, petniaaym   te  funkcje  w  uptywajacej   kadencji.   Nje   uzyskanie
absolutorium   przez  cztonk6w  zarzadu   kofa   lub   klubu  wy+acza   ich   z  kan-
dydowania   do  wladz   najblizszej kadencji;

4)  wyb6r  zarzadu   i   komisji   rewizyjnej.
2.   Walne  zebranie   kata   lub   klubu   zwotuje  zarzad, zawiadamiajac  cz+onk6w  o

miejscu, terminie   i   porzadku   obrad   zebrania   co   najmniej   7 dni   przed   termi-
nem.



3.   Walne  zebranie   kofa   lub   klubu  jest  prawomocne,jezeli   bierze  w   nim   udziat
co   najmniej   pofowa   cz+onk6w.   W   uzasadnionych   przypadkach   Zarzad   Od-
dzia+u   moze  wyrazic  zgode  na   odstepstwo  od  tej  zasady  okreslajac   mini-
malny  v\rym6g   obecnosci   uprawnionych   do   gtosowania   na   25 0/o,

§43

1.   Zarzad   Kofa   lub   Klubu   kieruje   ca+oksztaltem   dziatalnosci   Ko+a -Klubu
przez  okres   kadencji   miedzy  Wa[nymi   Zebraniami.

2.   Do   kompetencji   Zarzadu   Ko+a -Klubu   nalezy:
a)   zwotywanie  Walnych   Zebrah   Kota -Klubu,
b)  wykonywanie   uchwat  Walnego  Zjazdu   PITK, Zjazdu   Oddzia+u, wladz

nadrzednych   PITK, Walnego  Zebrania   Kota -Klubu  oraz  uchwat
wlasnych,

c)   uchwalanie   rocznych   plan6w  dzia+ania   oraz   preliminarza   budzetowego,
d)  zarzadzanie   majatkiem   i   funduszami   Kota -Klubu   w  granicach   prelimina-

rza   budzetowego  i  zgodnie  z  zasadami   ustalonymi   przez  Zarzad  Oddzia-
tu,

e)   sktadanie   sprawozdah   z  dzia+alnosci   Kofa -Klubu   Zarzadowi   Oddziatu
oraz   na   Walnym   Zebraniu   Kofa -Klubu;  przyjmowanie   rocznych   sprawoz-
dah  z  wykonania   budzetu,

f)   zapoznawanie   sic   z  wystapieniami   Komisji   Rewizyjnej   Kofa -Klubu   oraz
Komisji   Rewizyjnej   Oddziatu   PITK  i   ustosunkowywanie  sic  do   nich  w
terminie  30 dni   od   daty  posiedzenia,

g)   przyjmowanie  cztonk6w  zwyczajnych   PITK, wreczanie   im   w   imieniu   Za-
rzadu   Oddziatu   legitymacji   cztonka   PITK,   prowadzenie   kartoteki   czton-
k6w, przekazywanie  za   posrednictwem  Zarzadu  Oddziatu  deklaracji   czton-
kowskich  do  Centralnej   Kartoteki  Cztonk6w  prowadzonej   przez  ZG   PITK,

h)  aktualizowanie  ewidencji   cztonk6w  PITK  w  oparci   o   postanowienia  Art.
16 ust.  1  pkt. 2  Statutu   PITK,

i)    organizowanie   i   utatwianie  cztonkom   Kota -Klubu   uprawiania   turystyki   i
krajoznawstwa  we  wszystkich   ich  formach,

j)    utrzymywanie  statej   wiezi   organizacyjnej   z  cztonkami   zwyczajnymi   PTrK,
zrzeszonymi   w   Kole -Klubie,

k)  organizowanie   podstawowego ksztatcenia  cztonk6w  w  zakresie  wiedzy  i
umiejetnosci  turystycznych   i   krajoznawczych,

I)    propagowanie  turystyki   i   krajoznawstwa, odznak  turystyki   kwalifikowanej   i
krajoznawczych, ochrony   przyrody   i   opieki   nad   zabytkami; szerzenie   kultu-
ry   uprawiania   turystyki,

in) zapewnienie  cztonkom   PITK   mozliwie   najlepszego   przeptywu   informacji   o
dzia+alnosci   Kota - Klubu, macierzystego  oddziatu   PITK  oraz  Towarzystwa
jako  catosci;   informowanie  o   mozliwosciach   korzystania   z   rabat6w   han-
dlovych   PITK,

n)  wsp6+praca   z   kadra  programowa  zrzeszona  w   Kole -Klubie   przy   realiza-
cji   cel6w   i   zadah   Kata - Klubu,

o)  \r\rystepowanie  za   posrednictwem    Zarzadu   Oddzia+u   do  ZG   PITK  o  wy-
r6Znienia   dla   wybitnych   dziataczy  Kota - Klubu   PITK  w   ramach   obowia-
zujacego  ,,Systemu  wyr6Znieh  cztonk6w  i  jednostek  PITK'',



p)   prowadzenie  dokumentacji   praey   Kofa -Klubu,
q)   prowadzenie  dokumentacji   finansowej   Kofa - Klubu   zgodnie  z  zasadami

ustalonymi   przez  Zarzad   Oddziatu.

§44

1.   Zebrania   Zarzedu   Kofa -Klubu   powinny  odbywac  sic   nie   rzadziej   niz  4 razy
w   roku   a   posiedzenia   Prezydium  w   miare   potrzeb   nie   rzadziej  jednak  niz
10 razy  w   roku.

2.   Posiedzenia   Zarzadu   Kofa -Klubu   oraz   posiedzenia   Prezydium   sa
protokotowane  a   podejmowane   uchwaty  podpisywane  i  ewidencjonowane.

§45

Udziat  w  zebraniach   i   pracach   zarzadu   KOJa -Klubu   oraz  jego   Prezydium  jest
statutov\rym   obowiazkiem   cz+onk6w  Zarzadu.

!46

Dla  wykonania   zadah, Zarzad   Kofa -Klubu   PITK  dokonuje 'podziatu   praey
wsr6d   swoich   cz+onk6w.   Ustala  tez  terminarz  dyzur6w  cztonk6w  Zarzadu   Kota
- Klubu   w   pomieszczeniu   wykorzystywanym   do   biezacej   dziatalnosci   Kata - Klu-
bu.

§47

1.   Komisja   Rewizyjna   Kofa -Klubu  jest  organem   nadzorujaeym   catoksztalt
dziatalnosci   Ko+a - Klubu   PITK.

2.   Do  zakresu   dziatania   Komisji   Rewizyjnej   Kofa -Klubu   nalety   in.in.:
a)   kontrola   dziatalnosci   programowej, organizacyjnej, finansowej   i

gospodarczej   Kota -Klubu,
b)   dokonywanie  analiz   i   ocen   dziatalnosci   Zarzadu   Kata -Klubu   oraz  wy-

dawanie  zaleceh   pokontrolnych,
c)   zatwierdzanie  wlasnych   plan6w   praey  i   sprawozdah   z ich   realizacji,
d)   sktadanie  sprawozdah   ze  swej   dziatalnosci   na  Walnym   Zebraniu   Ko+a -

Klubu   oraz   stawianie  wniosku   w  sprawie   absolutorium   dla   cz+onk6w
ustepujacego  zarzadu   Kofa - Klubu.

3.   Komisja   Rewizyjna   Kofa -Klubu   dziata   wedtug   zasad   okreslonych   przez
Gt6wna  Komisje   Rewizyjna  PITK,

§48

Uchwaty  wtadz  Kota -Klubu  zapadaja  zwykta  wiekszoscia  gtos6w, przy  udziale
co   najmniej   pofowy   uprawnionych   do   g+osowania.



?49

Uchwaty  walnego  zebrania   kota   lub   klubu   oraz   uchwaty  ich   zarzad6w   moga
bye   uchylone   lub   ich  wykonanie  zawieszone   przez  Zarzad   Oddziatu   lub  jego
Prezydium, jesli   zostato  wybrane, w  przypadku, gdy  sa  sprzeczne  z  prawem,
Statutem   PITK, Statutem   Oddziatu, uchwatami  Walnego  Zjazdu   PITK, wladz
naczelnych   PITK  oraz  wladz  Oddziatu.

§50

1.   Zarzad   ko+a   lub   klubu   moze   bye   zawieszony   przez  Zarzad   Oddzia+u   w
przypadkach:
1)  zaniechania   dziatalnosci;
2)  razacego   lub   uporczywego  naruszania  obowiazk6w  wynikajaeych  ze  Sta-

tutu   PITK  Iub   Statutu   Oddzia+u;
3)  naruszenia   podstawowych  zasad   prawidtowej  gospodarki   majatkiem  wla-

snym   lub   powierzonym;
4)  dziatania   na   szkode   PITK.

2.   Uchwata   Zarzadu   Oddziatu   o  zawieszeniu   zarzadu   kofa   lub   klubu   moze   bye
podjeta   po  wystuchaniu  wyjasnieh   zarzadu   i   komisji   rewizyjnej   kofa   lub klu-
bu, chyba   Ze   nie  ztozyty  one  wyjasnieh  w  wyznaczonym  terminie.

3.   W   przypadku   zawieszenia   zarzadu   kofa   lub   klubu, zarzad   Oddziatu   powotuje
tymczaso\/\/y  zarzad   kofa   lub   klubu, kt6rego  zadaniem  jest   usuniecie   przy-
czyn, kt6re  spowodowaty  zawieszenie, oraz  zwofanie  w  terminie  trzech   mie-
sieey  od   daty  powotania   walnego  zebrania   kofa   lub   klubu   celem   wyboru
nowego  zarzadu.

§51

Rozwiazanie   kota   lub   klubu   uchwata  zarzadu   Oddziatu   moze   nastapi¢  w   przy-
padku:

1)  zaniechania   dziatalnosci;
2)  spadku   liczby  cz+onk6w   ponizej   minimum   okreslonego   regulaminem   kota

lub   klubu   przez  okres  co   najmniej   1  roku;
3)  wniosku   uchwalonego   przez  walne  zebranie   kofa   lub   klubu.

Rozdzial  V
PRZYNALEZNOS¢   I   STOSUNEK  ODDZIA[U   PITK   DO

POLSKIEGO  TOWARZYSTWA  TURYSIYCZNO - KRAJOZNAWCZEGO

§52

0ddzia+  jako  terenowa  jednostka  organizacyjna   PTTK  powstaje  za  zgoda  Pre-
zydium  Zarzadu  G+6wnego  i  dziata   na   podstawie  swojego  Statutu   uchwalonego
przez  Zjazd   Oddziatu.   Statut  Oddzia+u   opiera   sic   na   statucie  wzorcov\rym
uchwalonym   przez  Zarzad   Gt6wny   PITK  i   podlega   zatwierdzeniu   przez   Prezy-
dium   Zarzadu  Gt6wnego   przed  ztozeniem  do  wiasciwego  terytorialnie  sadu



rejonowego  wniosku   o  wpisanie  do   Krajowego  Rejestru  Sadowego  Stowarzy-
szefi, Innych   Organizacji   Spofecznych   i   Zawodowych, Fundacji   oraz   Publicznych
Zaktad6w  Opieki   Zdrowotnej   oraz   Rejestru   Przedsiebiorc6w.

§53

1.   Oddziat  zobowiazuje  Statut  PITK, uchwaty  Walnego  Zjazdu   PITK  oraz
uchwaty  wtadz  naczelnych   PITK.

2.   Oddziat   podlega   kontroli   w+adz   naczelnych   PITK  w  zakresie   zgodnosci   dzia-
talnosci   Oddzia+u   z:
1)   przepisami   prawa, Statutu   PITK  i   Statutu   Oddzia+u,
2)   uchwatami   Walnego   Zjazdu   PITK, Zjazdu   Oddzia+u   oraz  wtadz   naczelnych

PITK  i   Oddziatu,
3)  zasadami   racjonalnego  gospodarowania   majatkiem  wlasnym   i   powierzo-

nym   oraz  dotacjami   celowymi   przyznawanymi   przez  Zarzad   Gt6wny
PITK.

3.   Oddziat  sktada   Zarzadowi   Gt6wnemu   PITK  sprawozdania  ze  swej  dziatalno-
Sci   rocznej   i   za   okres   kadencji.

§54

Spory  o  roszczenia   majatkowe  pomiedzy  Oddzia+em  a   PITK  oraz   pomiedzy
oddziatami   PITK  podlegaja  orzecznictwu  Gt6wnego  Sadu   Kolezehskiego, pod
warunkiem   zapisu   na   sad   polubowny.

!55

Wysokos¢  sktadki   cztonka  zwyczajnego  PITK  jest  uchwalana   corocznie   przez
Zarzad  Gt6wny  PITK.   Oddziat  odprowadza  do  Zarzadu  Gt6wnego  czes€  wpty-
w6w  ze  sk+adki   cz+onkowskiej  w  wysokosci   okreslonej   uchwata  Zarzadu   Gt6w-
nego   PITK.

§56

1.   Uchwaty  Zjazdu   i   Zarzadu   Oddziatu   moga  bye   uchylone
zawieszone   przez   Prezydium   Zarzadu   G+6wnego   PITK  w
sprzeczne  z  prawem, Statutem   PITK, Statutem  Oddziatu
w+adz   naczelnych   PITK.

2.   Zarzqd   Oddziatu   moze   bye  zawieszony   przez   Prezydium

Iub   ich   wykonanie
pnypadku, gdy  sa

lub   uchwatami

Zarzajdu  Gt6wnego
w   przypadku:
1)  zaniechania   dziatalnosci;
2)  razacego   lub   uporczywego  naruszenia  obowiazk6w  wynikajaaych  ze  Sta-

tutu   PITK  lub  Statutu   Oddziatu;
3)  naruszenia   podstawowych  zasad   prawidtowej  gospodarki   majatkiem  wla-

snym   lub   powierzonym;
4)  dzia+ania   na   szkode   PITK.

3.   Uchwata   Prezydium  Zarzqdu  G+6wnego  w   sprawie  zawieszenia   Zarzadu  Od-
dzia+u   moze   bye   podjeta   po  wystuchaniu   wyjasnieh   Zarzadu   Oddziatu   i   Od-



dziatowej   Komisji   Rewizyjnej, chyba   Ze   nie  ztozyty  one  wyjasnieh  w  wyzna-
czonym   terminie.

4.   Podejmujac   uchwa+e  o  zawieszeniu   Zarzqdu  Oddziatu   Prezydium   Zarzadu
Gt6wnego  powotuje  Tymczasowy  Zarzad   Oddzia+u, kt6rego  zadahiem  jest:
1)   usuniecie   przyczyn, kt6re  spowodowaty  zawieszenie;
2)  zwofanie  w  terminie  trzech   miesieey  od   daty   powotania   Nadzwyczajnego

Zjazdu   Oddziatu   celem   dokonania  wyboru   nowego  Zarzadu   Oddziatu   lub
podjecia   uchwaty  o   rozwiazaniu   Oddziatu.

5.   Od   uchwat   Prezydium   Zarzadu   G+6wnego  okreslonych  w   ust.1 -4  Zarzadowi
Oddzia+u   przystuguje  odwotanie  do   Zarzadu   Gt6wnego  w  terminie   14 dni   od
zawiadomienia   o   uchwale.

§57

1.   Przynaleznos¢  Oddzia+u   do   PITK   ustaje  \/\/ytacznie   na   skutek  rozwiazania
Oddzia+u.

2.   Uchwate  o   rozwiazaniu   Oddzia+u   podejmuje  Zjazd   Oddziatu  wiekszosciq  2/3
gtos6w   przy  obecnosci   co   najmniej   2/3   uprawnionych   do  g+osowania,

3.   Oddziat   moze   by€   rozwiazany   na  wniosek  Prezydium   Zarzadu   Gt6wnego
PITK  w   przypadku:
1)  zmniejszenia   stanu   liczebnego   ponizej   50 cz+onk6w   przez  okres  dtuzszy

niz  jeden   rok;
2)  zaniechania   przez  Oddziat  dziatalnosci   lub  gdy  nie   posiada   on  wymaga-

nych   Statutem   PTTK  wladz   i   brak  jest  warunk6w  dla   ich   wytonienia  w
okresie   nie   d+uZszym   niz  ].eden   rok;

3)  jezeli   dziatalnos€  Oddzia+u  wykazuje   razace   lub   uporczywe   naruszenie
prawa   lub   postanowieh   Statutu   i   nie   rna  warunk6w  do  przywr6cenia
dzia+alnosci   zgodnej   z   prawem   i   Statutem.

4.   W   przypadku   rozwiazania   sic  Oddzia+u   na   podstawie   uchwaty  Zjazdu   Od-
dziatu, jego   likwidatorami   sa  cztonkowie  ostatniego  Zarzadu   Oddziatu   lub
komisja   likwidacyjna   powotana   uchwata  Zjazdu   Oddzja+u.

5.   W   pl.zypadku   braku   mozliwosci   zwofania   i   odbycia   Nadzwyczajnego   Zjazdu
Oddziatu, o   kt6rym   mowa  w   ust.2, likwidatorem   Oddziatu   staje   sic  Tymcza-
sowy  Zarzad   Oddziatu   lub   likwidator  powo+any   przez   Prezydium  Zarzadu
Gt6wnego  PITK.

6.   Koszty   ljkwidacji   pokrywa   sic  z   majatku   likwidowanego   Oddziatu.
7.   Oddziat  traci   osobowos€   prawna  z  dniem   uprawomocnienia   sic   postanowie-

nia  wlasciwego  terytorialnie  sadu   rejonowego  o  wykresleniu   Oddziatu   z
Krajowego   Rejestru  Stowarzyszeh,   Innych  Organizacji   Spolecznych   i   Zawo-
dowych,   Fundacji   oraz  Publicznych   Zaktad6w  Opieki   Zdrowotnej  oraz   Reje-
stru   Przedsiebiorc6w   na   skutek  przeprowadzonego   postepowania   likwidacyj-
nego   lub   upad+osciowego.

?58

0ddziat  PITK  wraz  z  innymi   oddziatami  z  terenu  wojew6dztwa   moze  tworzy¢
jednostki   regiona[ne,  programowe   i   Srodowiskowe  w  celu   realizacji   zadah   okre-
Slonych   w   § 53 ust.2   Statutu   PITK  oraz  w  regulaminach   tych  jednostek.

i



Rozdzial  VI
MAJATEK  ODDZIA[U

!59

1.   Majatek  Oddzia+u   powstaje   z:
1)  wpisowego   i   sktadek  cz+onkowskich;
2)  dochod6w  z  wtasnej   dziatalnosci;
3)  dochod6w  z   mienia   nieruchomego  i   ruchomego;
4)  ofiarnosci   publicznej;
5)  darowizn, spadk6w   i   zapis6w;
6)   innych   Zr6det.

2.   Przedmiotem   praw   majatkowych   Oddziatu   sa  w  szczeg6lnosci  :   nieruchomo-
Sci, ruchomosci, dobra   njemateria]ne   oraz  Srodkj   pieniezne.

?60

1.   Mieniem   Oddzia+u  jest  wlasnos€   i   inne   prawa   majatkowe   przystugujace  Od-
dzialowi.

2.   Mienie   PITK  znajdujace   sic  w   posiadaniu   Oddziatu   w  .dniu   nabycia   osobo-
wosci   prawnej   staje  sic  z  tym   dniem   mieniem  tego  Oddziatu.

3.   W   przypadku   rozwiazania   Oddziatu  jego   mienie   staje  sic   mieniem   PITK, w
stosunku  do  kt6rego  w  zakresie  czynnosci  cywilnoprawnych, Zarzad  Gt6wny
PTTK  wykonuje   prawa   i   obowiazki.

4.   Kata   i   kluby  zarzadzaja  i   korzystaja  z   mienia  Oddziatu   w  zakresie   i   na
zasadach   ustalonych   w   regulaminie   kofa   lub   klubu.

§61

Zbycie   mienia   nieruchomego, bedacego  wlasnoscia  Oddzia+u   lub   pozostajacego
w  jego   uzytkowaniu  wieczystym, wymaga   powiadomienia  Zarzadu  Gt6wnego,
kt6remu   lub  osobie   prawnej   przez  niego  wskazanej   przystuguje  prawo   pierwo-
kupu.  Termin  ztozenia   oswiadczenia   o  wykorzystaniu  tego   prawa   wynosi   trzy
miesiace   od   dnia   powiadomienia   Zarzadu   G+6wnego.

!62

Zarzad   Gt6wny  nie  odpowiada   za   zobowiazania   Oddziatu, a   Oddziat  nie  odpo-
wiada   za   zobowiazania   Zarzadu   G+6wnego, chyba  Ze  co   innego  wynika   z  do-
konanych   czynnosci   prawnych.

§63

0ddziat   mo2e   prowadzi¢  dziatalnos€  gospodarcza  zgodnie  z   uchwatami   Zarzadu
Oddziatu, w   ramach   obowiazujaeych   przepis6w   prawa.



!64

Dla  waznosci   oswiadczefi   w  zakresie   praw   i   obowiazk6w  oraz   udzielania   pet-
nomocnictw  wymagane  jest  wsp6+dzia+anie   dw6ch   os6b  sposr6d   grona   obejmu-
jacego   prezesa, wiceprezes6w, skarbnika   lub  innych   umocowanych   przez  Zarzed
Oddziatu  jego  cztonk6w.

?65

1,   Mienie   k6t   i   klub6w  jest   mieniem   Oddziatu   i   w   przypadku   ich   rozwiazania
przechodzi   na   rzecz  Oddziatu.

2.   W   przypadku   wydzielenia   sic   k6t   lub   klub6w  w   samodzielny  Oddziat, ich
mienie  zostaje   im   przekazane   przez  Oddziat  macierzysty   na   zasadzie   poro-
zumienia   stron.   Spory   rozstrzyga   Gt6wny  Sad   Kolezehski.

Rozdzial  VII
ZMIANY   STATUTU, PRZEPISY   KONCOWE

!66

Uchwaty  w   sprawie  zmiany  Statutu   OddziaJu   podejmuje  Zjazd   Oddziatu   wiek-
szoscia  2/3  gtos6w  przy  obecnosci   co  najmniej   patowy  uprawnionych  do  gto-
sowania,

§67

1.   Niniejszy  Statut  Oddzia+u   ,,Jurajskiego"  PITK  w   Wieluniu   zosta+   uchwalony
przez   Nadz\;\ryczajny  Zjazd   Oddzia+u   10.12.2003 r.   na   podstawie  Statutu
Wzorcowego   uchwalonego   przez  Zarzad  Gt6wny  PITK  uchwata  Nr 70 / XV /
2002   z   12.10.2002 r.  i   wchodzi   w  Zycie  z   dniem   uprawomocnienia   sic   po-
stanowienia   Sadu   Rejonowego  o  wpisaniu   do   KRS.

2.   W  sprawach   nie   unormowanych   Statutem   Oddziatu, maja  zastosowanie
obowiazujace   przepisy  prawa, przepisy  usta\/\/y  ,,Prawo  o  Stowarzyszeniach"
oraz  Statutu   PITK.

3.   Uchyla   sic   Statut  Oddzia+u   uchwalony   przez  Zjazd   Zatotycielski   Oddziatu
15.12.1997  r.


