RAMOWY REGULAMIN PODKOMISJI I DELEGATUR
KOMISJI TURYSTYKI GÓRSKIEJ ZG PTTK
I. Postanowienia ogólne:
§1
Działając na podstawie regulaminu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK (zwanej dalej KTG), może ona powoływad
do realizacji swoich zadao statutowych podkomisje, zespoły i delegatury.
§2
1. Podkomisje i zespoły powoływane są do realizowania zadao merytorycznych, które określa się w uchwale
powołującej podkomisję lub zespół.
2. Siedziba podkomisji lub zespołu jest tożsama z siedzibą Komisji.
§3
Delegatury powoływane są jako organy terenowe KTG, które w jej imieniu realizują całokształt zadao merytorycznych na określonym obszarze górskim. Siedzibą delegatury jest oddział PTTK, z którym Komisja zawarła porozumienie w sprawie obsługi biurowej i księgowej delegatury.
§4
Na podstawie niniejszego regulaminu podkomisje, zespoły i delegatury tworzą w miarę potrzeb swoje regulaminy
szczegółowe, podlegające zatwierdzeniu przez Komisję.
II. Zakres działania:
§5
Podkomisje działają na terenie całego obszaru działania Komisji realizując zadania wynikające z kierunków prac
nakreślonych przez KTG i jej uchwał oraz regulaminów szczegółowych.
§6
Delegatury działają na terenie określonym przez KTG realizując zadania wynikające z ich regulaminów oraz
uchwał KTG.
§7
Podkomisje, zespoły i delegatury działają w oparciu o kadencyjne plany pracy opracowane na podstawie planu
pracy KTG, oraz własne uchwały. Plany pracy podkomisji, zespołów i delegatur podlegają zatwierdzeniu przez
KTG.
§8
Delegatury współpracują z Komisjami egzaminacyjnymi ds. przodowników turystyki górskiej PTTK oraz terenowymi referatami weryfikacyjnymi GOT PTTK działającymi na terenie podległym danej delegaturze.
§9
Delegatury koordynują na terenie swojego działania pracę oddziałowych komisji turystyki górskiej, grup znakarskich oraz klubów górskich PTTK w zakresie realizacji zadao statutowych i merytorycznych KTG. Delegatury
współpracują w tym zakresie z porozumieniami oddziałów i oddziałami PTTK działającym na terenie podległym
danej delegaturze.
§ 10
W szczególności do zadao wszystkich delegatur należy:
1. Propagowanie idei programowych Towarzystwa i KTG.
2. Popularyzowanie Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.
3. Prowadzenie ewidencji oddziałowych komisji turystyki górskiej i grup znakarskich.
4. Nadzór nad planowaniem i realizacją prac znakarskich. Prowadzenie ewidencji znakarzy oraz ich bieżąca
weryfikacja. Organizowanie szkoleo dla kandydatów na znakarzy.
5. W miarę możliwości branie udziału w planowaniu oraz koordynacji turystycznego zagospodarowania terenu swojej działalności, m.in. przez opiniowanie projektów planów zagospodarowania gmin i in.
6. Prowadzenie monitoringu działalności schronisk górskich, przedstawianie własnych uwag i spostrzeżeo
KTG lub kierownictwu spółek PTTK prowadzących obiekty w górach.
7. Współpraca z górskimi służbami ratowniczymi w celu zapewnienia stanu bezpieczeostwa turystów na
szlakach górskich, w tym podejmowanie działao profilaktycznych i szkoleniowych.
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8. Współpraca z organizacjami o podobnych celach jak PTTK w Polsce i w krajach przylegających do terenu
działania delegatury.
9. Wykonywanie innych zadao zleconych przez KTG
III. Struktura organizacyjna podkomisji i delegatury:
§ 11
Podkomisje, zespoły i delegatury są organami KTG, których członkami powinni byd przodownicy turystyki górskiej
PTTK, w tym osoby spoza składu KTG. Do podkomisji, zespołów i delegatur w szczególnie uzasadnionych przypadkach można powoład osoby nie będące przodownikami mając na uwadze ich wiedzę i wykształcenie.
§ 12
Przewodniczących podkomisji, zespołów i delegatur, oraz ich składy zatwierdza na okres kadencji Komisja. Również zmiany osobowe dokonywane w trakcie kadencji podlegają zatwierdzeniu przez Komisję.
§ 13
Przewodniczący podkomisji, zespołów i delegatur, jeżeli nie są członkami Komisji, mają prawo uczestniczenia z
głosem doradczym w jej posiedzeniach.
§ 14
W sprawach wymagających występowania na zewnątrz podkomisje i delegatury działają wyłącznie poprzez KTG,
jednakże mogą korzystad z upoważnieo KTG w tym zakresie nadanych z mocy uchwały KTG, jej zlecenia lub zapisanych w regulaminie szczegółowym.
§ 15
1. Posiedzenia podkomisji i delegatur są zwoływane przez ich przewodniczących w miarę potrzeb wynikających z
realizacji zadao nie rzadziej jednak niż jeden raz w półroczu. O terminie, miejscu oraz porządku obrad podkomisje i delegatury powiadamiają Komisję nie później niż 14 dni przed planowanym posiedzeniem.
2. Prawo zwoływania posiedzeo podkomisji i delegatur ma również Komisja.
3. Posiedzenia podkomisji, zespołów i delegatur są protokołowane. Protokoły są przekazywane Komisji nie później niż 1 miesiąc po odbytym posiedzeniu. Po analizie protokoły te podlegają archiwizacji w Centralnym
Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.
4. Dokumentacja podkomisji, zespołów i delegatur jest przechowywana w ich siedzibach.
IV. Zasady tworzenia podkomisji i delegatur:
§ 16
1. Przewodniczących podkomisji, zespołów i delegatur powołuje KTG powierzając im przygotowanie propozycji
składu osobowego, który podlega następnie zatwierdzeniu przez Komisję. Powołany przewodniczący ma 1
miesiąc od dnia nominacji na złożenie propozycji składu, chyba, że KTG określi w swojej uchwale postanowi
inaczej.
2. Podkomisje, zespoły i delegatury liczą od 4 do 15 osób. Ich liczebnośd jest określana każdorazowo uchwałą
KTG, bądź zapisana w regulaminie szczegółowym.
§ 17
Na pierwszym posiedzeniu podkomisje, zespoły i delegatury wybierają ze swojego grona jednego lub dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza odpowiedzialnego za prowadzenie, przekazywanie, przechowywanie oraz
zabezpieczenie dokumentacji.
V. Budżet podkomisji i delegatur:
§ 18
Delegatury, podkomisje i zespoły działają w oparciu o środki KTG (wyodrębnione lub nie), mogą korzystad ze
środków przyznanych na realizację zadao zleconych, oraz dotacji i darowizn. Obsługa księgowo-bankowa prowadzona jest przez jednostkę Towarzystwa właściwą dla siedziby podkomisji lub delegatury.
VI. Przepisy koocowe:
§ 19
Regulamin niniejszy został uchwalony przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK Uchwałą nr 10/XVIII/2011 w dniu
18 czerwca 2011 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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