
 1 

REGULAMIN 
KOMISJI TURYSTYKI GÓRSKIEJ 

ODDZIAŁU WROCŁAWSKIEGO PTTK 

zatwierdzony Uchwałą Nr 36/188/2021 Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK  dnia 15.02.2021 r. 
 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

1. Regulamin Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, zwanej dalej KTG, określa 

zakres i tryb działania, organizację i zasady tworzenia KTG.  

2. Regulamin KTG został opracowany w oparciu o: 

1) Statut Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,  

2) Regulamin Wzorcowy Komisji, Rad i Zespołów Zarządu Głównego PTTK, 

3) Regulamin Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK,  

4) Regulamin/Statut Oddziału Wrocławskiego PTTK, 
 

§ 2 

1. KTG jest fachowym organem doradczym Oddziału Wrocławskiego PTTK, zwanego dalej 

Oddziałem. 

2. KTG skupia przodowników turystyki górskiej oraz inne osoby zainteresowane turystyką górską, 

posiadające duże doświadczenie turystyczne oraz potwierdzone kwalifikacje (przewodnicy górscy, 

znakarze górskich szlaków turystycznych, organizatorzy turystyki), rekomendowane przez koła 

statutowe oraz kluby turystyki górskiej Oddziału.  
 

ROZDZIAŁ II 

Zadania, tryb i zakres działania 
 

§ 3 

1. Do zakresu działania KTG należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań PTTK 

w dziedzinie turystyki górskiej, a w szczególności fachowe doradztwo Zarządowi Oddziału 

dotyczące kształtowania polityki Oddziału w zakresie turystyki górskiej.   

2. KTG może realizować swoje zadania we współpracy z innymi organami fachowymi i jednostkami 

Oddziału, których przedstawiciele, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć w jej 

posiedzeniach z głosem doradczym.  

3. KTG sporządza plan pracy na okres kadencji, ujmując w nich zadania przewidziane do realizacji. 

Plan pracy podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału. 

4. KTG, nie rzadziej niż raz w roku, informuje Zarząd Oddziału o realizacji planu. 
 

§ 4 

Do szczegółowych zadań KTG należy: 

1. Realizowanie zadań wynikających z uchwał Zjazdu PTTK, władz naczelnych PTTK, Zjazdu 

Oddziału oraz uchwał Krajowej Konferencji Turystyki Górskiej PTTK i KTG ZG PTTK, 

2. Organizowanie różnych form turystyki kwalifikowanej w dziedzinie turystyki górskiej, w tym: 

wycieczek, rajdów, zlotów i innych imprez turystycznych oraz opracowywanie rocznego kalendarza 
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swoich imprez. Organizatorzy imprez KTG są zobowiązani do postępowania zgodnie 

z „Regulaminem organizacji imprez programowych w Oddziale Wrocławskim PTTK”. 

3. Monitorowanie i znakowanie pieszych szlaków turystycznych w Masywie Ślęży.  

4. Upowszechnianie i popularyzowanie zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK. 

5. Popularyzacja własnych odznak turystycznych zatwierdzonych przez Zarząd Oddziału, weryfikacja 

tych odznak. 

6. Współpraca z Delegaturą Sudecką KTG ZG PTTK w zakresie jej działalności.  

7. Kształtowanie wzorców właściwych postaw i zachowań związanych z aktywnością turystyczną 

w górach. Inspirowanie i prowadzenie działań zmierzających do podnoszenia kultury uprawiania 

turystyki w górach i popularyzowania o nich wiadomości. 

8. Prowadzenie przy współpracy z Biurem Programowym Oddziału ewidencji oddziałowych 

przodowników turystyki górskiej oraz znakarzy szlaków górskich. 

9. Utrzymywanie kontaktów i współpraca z pokrewnymi jednostkami PTTK, organizacjami oraz 

instytucjami w kraju i za granicą, działającymi w zakresie turystyki górskiej (w szczególności na 

terenie Sudetów) zgodnie z upoważnieniem Zarządu Oddziału. 

10. Podejmowanie i wykonywanie innych prac i przedsięwzięć zlecanych przez Zarząd Oddziału, 

w zakresie turystyki górskiej.  

11. Wyróżnianie aktywnych działaczy Odznaką Honorową KTG w stopniach srebrnym i złotym. 

        Występowanie z wnioskami do Zarządu Oddziału o wyróżnienia dla wybitnych działaczy KTG ,  

        w ramach obowiązującego "Systemu wyróżnień członków i jednostek PTTK", w uzgodnieniu z 

         Zarządem macierzystego Koła PTTK.  

 

ROZDZIAŁ III 

Zasady tworzenia KTG 

§ 5 

1. KTG i jej skład personalny jest powoływana przez Zarząd Oddziału na okres trwania jego kadencji 

(zgodnie z §22  Regulaminu/Statutu Oddziału Wrocławskiego PTTK). 

2. Zarząd Oddziału może zlecić wybór członków KTG Oddziałowej Naradzie Aktywu Górskiego. 

Wybrany skład KTG podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału. 

 

§ 6 

Oddziałowa Narada Aktywu Górskiego 

1. Oddziałowa Narada Aktywu Górskiego jest zwoływana przynajmniej raz w kadencji Zarządu 

Oddziału w okresie do 3 miesięcy po Walnym Zjeździe Oddziału Wrocławskiego PTTK.  

 

2. Prawo uczestniczenia w Naradzie z głosem stanowiącym przysługuje członkom Oddziału 

uprawiającym turystykę górską, posiadającym uprawnienia kadry górskiej: przodowników TG, 

przewodników górskich, znakarzy górskich szlaków turystycznych i ważną legitymację PTTK. 

 

3.   W Naradzie mogą brać udział z głosem doradczym Członkowie Honorowi PTTK, przedstawiciele   

       władz naczelnych PTTK oraz przedstawiciele władz Oddziału i inni goście zaproszeni.  

 

4.  Narada obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu obrad, którego projekt 

przedstawia KTG.  
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5. Narada dokonuje oceny działalności KTG oraz ustala kierunki jej działania.  

6. Narada Aktywu Górskiego wyłania przedstawicieli na Krajową Naradę Aktywu Górskiego oraz z   

         zastrzeżeniem § 5 pkt 2  kandydatów do KTG Oddziału. 

7.  Uchwały Narady zapadają zwykłą większością głosów.  

8. Uchwały Narady podawane są do wiadomości Zarządowi Oddziału.  
 

§ 7 

1. KTG jest wybierana w głosowaniu tajnym, w liczbie od 5 do 7 członków.  

2. Do wyborów KTG mają zastosowanie zasady określone w ordynacji wyborczej PTTK. 

3. Członkowie KTG są wybierani spośród kadry górskiej – uczestników Narady. Członek KTG ma 

obowiązek sumiennie wywiązywać się z przyjętych na siebie zadań.  

4. Skład KTG oraz zmiany w trakcie trwania kadencji podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd 

Oddziału.  

ROZDZIAŁ IV 

Organizacja i tryb pracy KTG 

§ 8 

1. KTG wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym Prezydium w składzie: Przewodniczący, 

Wiceprzewodniczący i Sekretarz,   

2. KTG ma prawo dokooptować w głosowaniu tajnym nowych członków na zwolnione w okresie 

kadencji miejsca w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.   

 

§ 9 

Do realizacji swoich zadań KTG może tworzyć zespoły stałe lub okazjonalne grupujące działaczy 

górskich niebędących członkami KTG, przykładowo: Grupa znakarska górskich szlaków turystycznych, 

Referat weryfikacyjny odznak KTG itp. Przewodniczących zespołów wyłania się spośród członków KTG. 

 

§ 10 

1. Zebrania KTG zwoływane są przez Przewodniczącego lub osobę przez niego upoważnioną, 

w miarę potrzeb wynikających z zadań, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.   

2. Prawo zwoływania zebrania KTG przysługuje również Zarządowi Oddziału.  

3. Uchwały KTG i zespołów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

członków.  

4. KTG może stosować elektroniczną formę podejmowania uchwał.  

5. Uchwały KTG i zespołów przekazywane są Zarządowi Oddziału.  

6. Zebrania KTG i zespołów są protokołowane, zaś dokumentacja w wersji papierowej ich 

działalności jest przechowywana w Biurze Programowym Oddziału, a następnie archiwizowana.  

7. Obsługę biurową KTG zapewnia Biuro Programowe Oddziału.  

 

§ 11 

1. Dla wykonania zadań, o których mowa w par. 4, KTG dokonuje podziału pracy wśród swoich 

członków. 

2. Do najważniejszych zadań członków Prezydium KTG należy:  
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A.  Przewodniczącego:  

1) kierowanie działalnością KTG, czuwanie nad prawidłową realizacją podejmowanych 

zadań i uchwał,  

2) reprezentowanie KTG wobec władz Oddziału, władz PTTK i na zewnątrz,  

3) ustalanie podziału zadań wśród członków KTG,  

4) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom KTG i jego prezydium, ustalanie tematyki 

posiedzeń i terminów ich odbywania, 

5) inicjowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje turystyczne działaczy Oddziału: 

szkolenia przodownickie, znakarskie itp.  

6) kierowanie lub nadzór Referatu Weryfikacyjnego odznak turystycznych oddziałowej 

KTG, 

B.  Wiceprzewodniczącego:  

1) zastępowanie przewodniczącego w czasie jego nieobecności w zakresie udzielonych 

pełnomocnictw;  

2) kierowanie lub nadzór prac Grupy znakarskiej w Masywie Ślęży, 

C. Sekretarza:  

1) przygotowywanie posiedzeń KTG,  

2) protokołowanie posiedzeń KTG; ewidencjonowanie podejmowanych uchwał; 

nadzorowanie przy współudziale przewodniczącego ich realizacji,  

3) prowadzenie dokumentacji działalności KTG,  

4) prowadzenie sprawozdawczości KTG, terminowe jej przekazywanie do Zarządu 

Oddziału. 

5) prowadzenie przy współpracy z Biurem Programowym Oddziału ewidencji 

przodowników turystyki górskiej oraz znakarzy górskich szlaków turystycznych 

z zachowaniem zasad oddziałowej Polityki Ochrony Danych Osobowych RODO; 
 

§ 12 

1. Zarządowi Oddziału przysługuje prawo uchylenia uchwał KTG, jeżeli są sprzeczne 

z przepisami prawa, Statutem PTTK, Regulaminem Oddziału, Regulaminem KTG lub 

interesami PTTK.  

2. Zarządowi Oddziału przysługuje prawo odwoływania KTG, jeżeli jej działalność jest sprzeczna 

z przepisami prawa, Statutem PTTK, Regulaminem Oddziału, Regulaminem KTG lub 

interesami PTTK.  

§ 13 

1. Środki finansowe niezbędne do realizacji zadań KTG wymienionych w § 4, pochodzą  

z  następujących źródeł:  

1)  rocznych dotacji Zarządu Oddziału,  

2)  dofinansowania ZG PTTK, COTG itp.,  

3)  dotacji celowych organów samorządowych,  

4)  innych źródeł. 

2.  Obsługę finansową KTG prowadzi księgowość Oddziału lub instytucja upoważniona przez 

Zarząd Oddziału.  
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ROZDZIAŁ V 

Logo KTG i jej pieczęcie 

§ 14 

1. KTG używa: 

1) logo KTG kształtu okrągłego, którego centralny motyw stanowi wizerunek dziewięćsiła 

bezłodygowego na niebieskim tle, a w otoku widnieje na czarnym tle żółty napis:     

KTG ● PTTK ● ODDZIAŁ WROCŁAWSKI (Rys. 1) 

2) pieczątki podłużnej tzw. nagłówkowej,  której treść i formę określa Zarząd Oddziału, 

3) pieczątki ozdobnej odwzorowującej logo KTG. (Rys.2). 

 

 
Rys. 1. 

 
Rys. 2. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Grupa znakarska 

§ 15 

1. Grupa znakarska górskich szlaków turystycznych, zwaną dalej Grupą znakarską, zajmuje się 

stałą opieką nad pieszymi szlakami turystycznymi Masywu Ślęży. 

2. Obowiązujący obszar znakowania wyznaczają punkty: Sobótka PKP, Jordanów Śląski PKS, 

Łagiewniki PKS, Przełęcz Dębowa (Wzgórza Krzyżowe) – Kiełczyn PKS, Strzelce Świdnickie 

PKP, Sobótka Zachodnia PKP. 

3. Grupę znakarską tworzą wszyscy członkowie Oddziału legitymujący się uprawnieniami 

Znakarza Górskich Szlaków Turystycznych nadawanymi oraz okresowo weryfikowanymi przez 

KTG ZG PTTK, którzy zadeklarują uczestnictwo w pracach znakarskich. 

4. Pracami Grupy znakarskiej kieruje Kierownik Grupy, do którego zadań należy m.in. określanie 

rocznych zadań znakarskich i nadzór nad ich realizacją, oraz prowadzenie związanej ze 

znakowaniem dokumentacji . 

5. Sugeruje się, ażeby Kierownik Grupy znakarskiej posiadał umiejętność obsługi 

mikrokomputera, w tym programów z grupy  Microsoft Office oraz któregoś z mocnych 

programów graficznych, np. Corel 

6. Grupa znakarska może brać udział także w znakowaniu innych szlaków turystycznych, np. 

pieszych nizinnych, zleconych przez Biuro Programowe Oddziału. 
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ROZDZIAŁ VII 

Referat Weryfikacyjny Odznak KTG 

 

§ 16 

1. Referat Weryfikacyjny Odznak ustanowionych przez KTG, zwany dalej Referatem, zajmuje się 

weryfikacją następujących odznak:  

• Korona Sudetów,  

• Sudecki Włóczykij,  

• Diadem Polskich Gór oraz  

• Odcinek Sudecki Szlaku EB-E3. 

2. Referat skład się z trzech do pięciu  osób. 

3. Członkowie Referatu muszą posiadać uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej PTTK 

minimum na Sudety.  

4. Członkowie Referatu muszą mieć zdobyte odznaki Korona Sudetów i Sudecki Włóczykij 

minimum  w stopniu brązowym oraz powinni dążyć do zdobycia pozostałych stopni i odznak, 

które weryfikują. Wskazane jest, aby Przewodniczący Referatu, gdy nie jest nim 

Przewodniczący KTG, miał zdobyte wszystkie odznaki KTG. 

5. Referat składa do Biura Programowego Oddziału sprawozdanie ze swojej rocznej działalności 

do końca stycznia kolejnego roku.  

 

§ 17 

1. Referat używa: 

1) pieczątki podłużnej tzw. nagłówkowej w  o następującej treści:  

 

O D D Z I A Ł   W R O C Ł A W S K I 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 

REFERAT WERYFIKACYJNY ODZNAK 

Komisji Turystyki Górskiej 

50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12 

tel. 71 343 03 44, 71 343 30 44  

 

2) pieczątek podłużnych, stwierdzających przyznanie danej odznaki, 

3) pieczątki ozdobnej każdej weryfikowanej odznaki. 

ROZDZIAŁ VII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 18 

1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Oddziału.  

2. W sprawach nieunormowanych Regulaminem KTG mają zastosowanie przepisy prawa, 

Statutu PTTK oraz Regulaminu Oddziału.  

 

 


