Zarządzenie nr 12/2021
Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 31 grudnia 2021 r.
w sprawie zasad przedłużania legitymacji-identyfikatora pilota wycieczek PTTK
Na podstawie § 24 pkt b, §26 ust. 2, §34 ust. 2 w związku z § 29 Regulaminu szkolenia
i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek
PTTK, zatwierdzonego Uchwałą ZG PTTK 175/XVIII/2015 z dnia 17.10.2015 r., ustala się
co następuje:
§1
1. Oddział PTTK, w którym pilot wycieczek opłaca składkę członkowską PTTK, może wystąpić
do Zarządu Głównego PTTK o przedłużenie uprawnień pilota na 5 lat od daty wygaśnięcia
poprzedniej legitymacji, na wniosek zainteresowanego pilota po spełnieniu przez niego
warunków nałożonych przez regulamin uchwały ZG PTTK nr 175/XVIII/2015 z 17 października
2015 r.
2. Wzór indywidualnego wniosku o przedłużenie uprawnień, o których mowa w ust. 1 stanowi
załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Wypełniony wniosek, o którym mowa w ust. 2, pozostaje w dokumentacji Oddziału.
§2
1. Oddział PTTK, w którym pilot wycieczek opłaca składkę członkowską PTTK, pobiera opłatę
za wydruk przedłużonej legitymacji-identyfikatora w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia zł)
od osoby i przekazuje je przelewem na rachunek Zarządu Głównego PTTK
25116022020000000060848454 oraz przesyła drogą elektroniczną (skan) na adres
znaczki@pttk.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres Zarząd Główny PTTK 00-075 Warszawa,
ul. Senatorska 11, imienną listę pilotów, którzy występują o przedłużenie uprawnień.
2. W poleceniu przelewu, o którym mowa w ust. 1 jako tytuł przelewu należy wpisać: „Opłata
za przedłużoną leg-id pilota wycieczek PTTK”.
3. Wzór listy, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§3
1. Na podstawie przesłanych list, o których mowa w §2 ust. 1, Biuro ZG PTTK dokonuje aktualizacji
ewidencji elektronicznej pilotów wycieczek PTTK i wysyła do oddziału wnioskującego
przedłużona legitymację-identyfikator
2. Wpływy za przedłużenie legitymacji-identyfikatorów przeznacza się na pokrycie kosztów
wykonania i dystrybucji legitymacji-identyfikatorów oraz prowadzenia i aktualizacji ewidencji
elektronicznej pilotów wycieczek PTTK.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

