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REGULAMIN
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AKADEMICKIEGO KOŁA PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH
Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. Akademickie Koło Przewodników Tatrzańskich im. Zofii i Witolda H. Paryskich w Krakowie, zwane
dalej AKPT działa przy Oddziale Akademickim PTTK w Krakowie.
§ 2. AKPT posiada własne odznaki: kołową i przewodnicką.
§ 3. Do zadań AKPT należą:
1. stałe podnoszenie kwalifikacji przewodnickich swoich członków,
2. szkolenie kandydatów na przewodników tatrzańskich,
3. współpraca z organizacjami zrzeszającymi przewodników tatrzańskich,
4. reprezentowanie swoich członków wobec władz państwowych i samorządowych.

Rozdział II
CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 4. AKPT zrzesza przewodników tatrzańskich oraz kandydatów na przewodników tatrzańskich.
§ 5. Członkowie AKPT dzielą się na:
1.

kandydatów,

2.

zwyczajnych,

3.

honorowych.

§ 6. Członkiem-kandydatem może być osoba, która ukończyła kurs przewodników tatrzańskich
w AKPT lub przedstawi opinię dwóch członków zwyczajnych oraz uzyska akceptację Zarządu.

§ 7. Członkiem zwyczajnym może zostać :
1. członek-kandydat AKPT po uzyskaniu uprawnień przewodnika tatrzańskiego,
2. osoba posiadająca uprawnienia przewodnika tatrzańskiego, która przedstawi opinię
dwóch członków zwyczajnych oraz uzyska akceptację Zarządu.
§ 8. Członkiem honorowym może zostać osoba wybitnie zasłużona dla przewodnictwa lub AKPT.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie AKPT.
§ 9.

Członek-kandydat ma prawo:
1. wybierać władze AKPT,
2. korzystać ze środków AKPT,
3. brać czynny udział w działalności szkoleniowej AKPT,
4. zgłaszać wnioski dotyczące działalności AKPT,
5. brać udział w zebraniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej AKPT, na których rozpatrywane
są sprawy związane z jego osobą i działalnością,
6. noszenia odznaki kołowej AKPT.

§ 10.

Członek zwyczajny i członek honorowy mają prawo:
1. wybierać i być wybieranym do władz AKPT,
2. korzystać ze środków AKPT,
3. brać czynny udział w działalności szkoleniowej AKPT,
4. zgłaszać wnioski dotyczące działalności AKPT,
5. brać udział w zebraniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej AKPT, na których rozpatrywane
są sprawy związane z jego osobą i działalnością,
6. noszenia odznaki kołowej i przewodnickiej AKPT.

§ 11.

Członek-kandydat i członek zwyczajny mają obowiązek:
1. płacenia składek członkowskich i składek PTTK nie później niż do końca marca danego
roku,
2. przestrzegania regulaminu AKPT oraz uchwał władz AKPT,
3. aktywnego działania na rzecz AKPT,
4. stałego podnoszenia kwalifikacji przewodnickich.
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§ 12.

Utrata członkostwa następuje w przypadku:
1. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa,
2. skreślenie decyzją Zarządu AKPT na skutek nieprzestrzegania wymogów § 11, rażących
uchybień w pracy przewodnickiej, działania na szkodę AKPT lub postępowania
niegodnego przewodnika tatrzańskiego. Skreślonemu przysługuje prawo odwołania się
do Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania.

Rozdział III
WŁADZE AKPT
§ 13. Władzami AKPT są: Walne Zebranie członków AKPT (zwane dalej Walnym Zebraniem), Zarząd
AKPT i Komisja Rewizyjna AKPT.
§ 14.

Uchwały władz AKPT zapadają zwykłą większością głosów.

§ 15. Walne Zebranie AKPT jest najwyższą władzą AKPT. Walne Zebranie zwołuje Zarząd AKPT
nie rzadziej niż raz na dwa lata, powiadamiając wszystkich członków AKPT (drogą mailową, przez
ogłoszenia na stronie internetowej AKPT) na co najmniej 30 dni przed ustalonym terminem.
§ 16.

Zarząd AKPT zwołuje Walne Zebranie:
1. z inicjatywy własnej,
2. na pisemne żądanie 20 członków zwyczajnych AKPT,
3. na żądanie Komisji Rewizyjnej AKPT.

§ 17.

Walne Zebranie musi się odbyć najpóźniej na 2 miesiące od zgłoszenia żądania.

§ 18. Walne Zebranie odbywa się przy obecności co najmniej 50% członków AKPT uprawnionych
do głosowania. W razie braku wymaganej liczby uczestników Zarząd AKPT może ogłosić II termin
Walnego Zebrania, w którym musi wziąć udział minimum 20 członków AKPT.
§ 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1.

wybór Zarządu AKPT i Komisji Rewizyjnej AKPT,

2.

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu AKPT i Komisji Rewizyjnej AKPT
oraz udzielenie absolutorium Zarządowi AKPT,

3.

formułowanie programu działalności AKPT,

4.

uchwalanie zmian w regulaminie AKPT,

5.

rozpatrywanie i uchwalanie zgłoszonych wniosków,

6.

nadawanie tytułu Honorowego Członka AKPT.

§ 20. Prezes Zarządu AKPT, Zarząd AKPT i Komisja Rewizyjna AKPT są wybierane przez Walne
Zebranie w głosowaniu tajnym.
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§ 21. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym. W sprawach personalnych oraz
na wniosek uprawnionych do głosowania, w każdej sprawie przewodniczący Walnego Zebrania
zarządza głosowanie tajne.
§ 22. Zarząd AKPT składa się z 5-8 osób: prezesa, skarbnika, sekretarza oraz pozostałych członków.
Kadencja Zarządu AKPT trwa maksimum 2 lata.
§ 23. Zarząd AKPT ma prawo przyjąć do swego składu nowych członków w miejsce ustępujących,
nie więcej jednak niż 50% liczebności całego składu.
§ 24.

Do zadań Zarządu AKPT należy:
1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
2. kierowanie działalnością AKPT,
3. zwoływanie zebrań członków AKPT, w tym Walnego Zebrania,
4. powoływanie komisji szkoleniowej i innych w miarę potrzeb,
5. składanie sprawozdań z działalności AKPT,
6. podejmowanie decyzji o członkostwie AKPT,
7. występowanie o nadawanie zasłużonym przewodnikom wyróżnień, odznak i odznaczeń.

§ 25. Komisja Rewizyjna AKPT składa się z 3 osób i wybiera ze swego grona przewodniczącego.
Kadencja Komisji Rewizyjnej AKPT trwa maksimum 2 lata.
§ 26.

Do zadań Komisji Rewizyjnej AKPT należy:
1. kontrola działalności programowej, organizacyjnej i finansowej AKPT,
2. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu i wnioskowanie w sprawie absolutorium
dla Zarządu AKPT,
3. rozstrzyganie sporów w AKPT.

§ 27. Członkowie Komisji Rewizyjnej AKPT mogą uczestniczyć w obradach Zarządu AKPT z głosem
doradczym.

Rozdział IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28.

Zmiany w Regulaminie AKPT uchwala Walne Zebranie zwykłą większością głosów.

§ 29. Rozwiązanie AKPT może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania powziętej 2/3 ilością
głosów przy obecności co najmniej 50 % członków AKPT uprawnionych do głosowania.
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