Załącznik do Uchwały nr 10/XIX/2017
Zarządu Głównego PTTK z 20 listopada
2017 roku w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Wojewódzkich i Krajowej
Konferencji Przewodników Turystycznych
PTTK

Regulamin
Wojewódzkich i Krajowej Konferencji Przewodników Turystycznych
PTTK
§1
1. Wybory do Komisji Przewodnickiej ZG PTTK (KP ZG PTTK) są trójstopniowe:
a) walne zebrania kół i klubów przewodnickich PTTK oraz oddziałów
przewodnickich PTTK nie posiadających w swej strukturze kół i klubów
wybierają delegatów na Wojewódzkie Konferencje Przewodników Turystycznych
PTTK (WKPT PTTK),
b) delegaci na WKPT PTTK wybierają delegatów na Krajową Konferencję
Przewodników Turystycznych PTTK (KKPT PTTK),
c) delegaci na KKPT PTTK wybierają skład KP ZG PTTK na XIX kadencję.
2. Kampania sprawozdawczo-wyborcza zostanie przeprowadzona w okresie od 25
listopada 2017 roku do 18 marca 2018 roku zgodnie z poniższym terminarzem:
a) walne zebrania kół, klubów i oddziałów przewodnickich PTTK (nie posiadających
w swej strukturze kół i klubów) wybierające delegatów na WKPT PTTK – do 31
grudnia 2017 r.
b) przesłanie do KP ZG PTTK kopii protokołów Komisji Skrutacyjnej wraz
z zaświadczeniami z jednostek organizacyjnych PTTK o wyborze delegata (-ów)
na WKPT PTTK według wzoru określonego niniejszym regulaminem (załącznik
1) - do 7 stycznia 2018 r.
c) przesłanie przez KP ZG PTTK wybranym delegatom oraz pozostałym
uczestnikom zaproszeń na WKPT PTTK – do 14 stycznia 2018 r.
d) WKPT PTTK wybierające delegatów na KKPT PTTK– do 4 lutego 2018 r.
e) przesłanie do KP ZG PTTK kopii protokołów Komisji Skrutacyjnej WKPT PTTK
wraz z zaświadczeniami o wyborze delegata (-ów) na KKPT PTTK według wzoru
określonego niniejszym regulaminem (załącznik 2) - do 11 lutego 2018 r.
f) przesłanie przez KP ZG PTTK wybranym delegatom oraz pozostałym
uczestnikom zaproszeń na KKPT PTTK – do 16 lutego 2018 r.
3. Sposób przeprowadzenia wyborów określa Regulamin Komisji Przewodnickiej
ZG PTTK przyjęty uchwałą nr 274/XVIII/2017 ZG PTTK z dnia 2 września 2017 r.
oraz Ordynacja Wyborcza PTTK przyjęta uchwałą nr 212/XVIII/2016 ZG PTTK
z dnia 25 czerwca 2016 r.
Wojewódzka Konferencja Przewodników Turystycznych PTTK
§2
Do kompetencji WKPT PTTK należy:
a) przygotowanie wniosków dotyczących strategii i kierunków działania PTTK
w zakresie przewodnictwa turystycznego kierowanych na KKPT PTTK oraz do
ZG PTTK,

b) wybór delegatów na KKPT ZG PTTK zgodnie z kluczem wyborczym, o którym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu.
§3
1. W WKPT PTTK udział biorą:
a) z głosem decydującym delegaci wybrani w kołach, klubach, oddziałach
przewodnickich nie posiadających w strukturze kół i klubów zgodnie zasadą
1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 25 członków,
b) z głosem doradczym przedstawiciele władz naczelnych PTTK, Członkowie
Honorowi PTTK oraz zaproszeni goście.
2. Podstawową zasadą wyboru delegatów na WKPT PTTK jest możliwość udziału
w obradach przedstawicieli wszystkich kół, klubów i oddziałów przewodnickich
PTTK bez względu na liczbę ich członków.
3. Rozdzielnik mandatów ustala się na podstawie liczby przewodników turystycznych
z opłaconą składką członkowską PTTK według stanu na 31 grudnia 2016 r. zgodnie
z formularzem TK-O przesłanym przez macierzysty oddział PTTK do ZG PTTK.
§4
1. Organizatorem WKPT PTTK jest KP ZG PTTK, która informuje delegatów na WKPT
PTTK o miejscu i terminie Konferencji.
2. Delegaci biorą udział w WKPT PTTK na koszt własny lub jednostek delegujących.
3. Dokumentem uprawniającym do udziału w WKPT PTTK jest:
a) w przypadku delegatów – mandat wydany przez sekretariat Konferencji na
podstawie zaświadczenia wyboru delegata na WKPT PTTK, po podpisaniu listy
obecności delegatów oraz okazaniu ważnej legitymacji członka PTTK z opłaconą
składką członkowską za rok 2018 oraz legitymacji przewodnika turystycznego
PTTK.
b) w przypadku gości – zaproszenie wystawione przez KP ZG PTTK.
§5
1. Uchwały WKPT PTTK zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy wybranych delegatów.
2. WKPT obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego
projekt przedkłada KP ZG PTTK.
Krajowa Konferencja Przewodników Turystycznych PTTK
§6
Do kompetencji KKPT PTTK należy:
a) określenie strategii i kierunków działania KP PTTK oraz PTTK w zakresie
przewodnictwa turystycznego,
b) przyjęcie sprawozdania oraz ocena działalności KP ZG PTTK za okres XVIII kadencji
ZG PTTK,
c) wybór KP ZG PTTK na XIX kadencję ZG PTTK w liczbie 5-9 osób.

§7
1. Rozdzielnik mandatów ustala się na podstawie liczby przewodników turystycznych
PTTK i pilotów wycieczek PTTK w poszczególnych województwach z opłaconą
składką członkowską PTTK wg stanu na 31 grudnia 2016 r. zgodnie z formularzem
TK-O przesłanym przez macierzyste oddziały PTTK do ZG PTTK.
2. W KKPT PTTK udział biorą:
a) z głosem decydującym delegaci wybrani przez WKPT PTTK zgodnie z zasadą 1
delegat na każdą rozpoczętą liczbę 50 przewodników – członków PTTK
zrzeszonych w oddziałach, kołach, klubach
przewodnickich PTTK oraz
oddziałów przewodnickich PTTK (nie posiadających w swej strukturze kół
i klubów). W związku z tym ustala się następującą liczbę delegatów:
- województwo dolnośląskie - 14
- województwo kujawsko-pomorskie - 4
- województwo lubelskie - 6
- województwo lubuskie - 1
- województwo łódzkie - 4
- województwo małopolskie - 20
- województwo mazowieckie - 7
- województwo opolskie - 2
- województwo podkarpackie - 6
- województwo podlaskie - 4
- województwo pomorskie - 6
- województwo śląskie - 15
- województwo świętokrzyskie - 8
- województwo warmińsko-mazurskie - 4
- województwo wielkopolskie - 4
- województwo zachodniopomorskie - 4
b) z głosem doradczym przedstawiciele władz naczelnych PTTK, Członkowie
Honorowi PTTK, ustępujący członkowie KP ZG PTTK i przewodniczący
Wojewódzkich Samorządów Przewodnickich PTTK, o ile nie są delegatami,
prezesi oddziałów przewodnickich PTTK bez mandatu delegata oraz zaproszeni
goście.
§8
1. Organizatorem KKPT PTTK jest KP ZG PTTK, która informuje delegatów na KKPT
PTTK o miejscu i terminie Konferencji.
2. Delegaci biorą udział w KKPT PTTK na koszt własny lub jednostek delegujących.
3. Dokumentem uprawniającym do udziału w KKPT PTTK jest:
a) w przypadku delegatów – mandat wydany przez sekretariat Konferencji na
podstawie zaświadczenia wyboru delegata na KKPT PTTK, po podpisaniu listy
obecności delegatów oraz okazaniu ważnej legitymacji członka PTTK z opłaconą
składką członkowską za rok 2018 oraz legitymacji przewodnika turystycznego
PTTK.
b) w przypadku gości – zaproszenie wystawione przez KP ZG PTTK.
§9
1. Uchwały KKPT PTTK zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy wybranych delegatów.

2. KKPT obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego
projekt przedkłada KP ZG PTTK.
§ 10
Członków KP ZG PTTK obowiązuje zasada niełączenia funkcji z funkcjami pełnionymi w
Krajowym Samorządzie Przewodników Turystycznych PTTK.
§ 11
Dokumenty KKPT PTTK należy przekazać do ZG PTTK w ciągu 30 dni od jej zakończenia.
§ 12
Skład KP ZG PTTK zatwierdza Zarząd Główny PTTK.

