
 
 

Uchwała nr  31/XIX/2018 
Zarządu Głównego PTTK z dnia  20 stycznia 2018 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Krajowej Konferencji Turystyki Kajakowej  PTTK 

 
 
Na podstawie art.35 ust. 1 Statutu PTTK Zarząd Główny PTTK postanawia: 

 
 

§1 
 

Zatwierdzić Regulamin Krajowej Konferencji Turystyki Kajakowej  PTTK stanowiący załącznik 
do uchwały. 
 
 

§2 
 

Na wniosek Komisji Turystyki Kajakowej  ZG PTTK zatwierdzić termin i miejsce konferencji, 
która odbędzie się 10 marca 2018 r. w Warszawie. 

 
 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Załącznik do  
Uchwały ZG PTTK nr 31/XIX.2018  
z 20 stycznia 2018 

 
REGULAMIN 

Krajowej Konferencji Turystyki Kajakowej   
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 

Warszawa, 10 marca 2018 r. 
 

1.  Krajowa Konferencja Turystyki Kajakowej PTTK (zwana dalej Konferencją) jest zwoływana w celu:  
 przyjęcia sprawozdania ustępującej Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK (zwana dalej KTKaj 

ZG PTTK) za okres 2013-2017,  
 ustaleniu kierunków działania na następną kadencję, 
 uchwalenia wniosków do realizacji na XIX kadencję, 
 dokonania wyboru składu KTKaj ZG PTTK na lata 2018-2021. 

2.  W Konferencji uczestniczą:    
a)  z głosem decydującym delegaci reprezentujący kluby i koła turystyki kajakowej  PTTK wybrani 

według zasady po dwóch delegatów z każdego klubu/koła.  
b)  z głosem doradczym: 

a. członkowie władz naczelnych PTTK, 
b. członkowie ustępującej KTKaj ZG PTTK (nie będący delegatami), 
c. zaproszeni goście, 

     c)  Rozdzielnik mandatów opracowano na podstawie danych statystycznych za rok 2016 wg  
          stanu na dzień 31.12.2016 r. – z działalności organizacyjno-programowej Oddziałów  
          PTTK (TKO),  
     d) KTKaj ZG PTTK ma prawo przyznać prawo wyboru delegatów na Konferencję także  
          klubowi wielodyscyplinowemu niewykazanemu jako klub/koło kajakowy(e)  
          w sprawozdaniu TKO za 2016 r., dla którego organizacja imprez kajakowych jest jedną  
          z podstawowych form działalności. 

3. Kluby lub koła kajakowe przekazują do KTKaj ZG PTTK – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
15 lutego 2018  roku (decyduje data stempla pocztowego) informację o wyborze delegata 
zawierającą: 

a) imię i nazwisko delegata, 
b) datę urodzenia, 
c) numer legitymacji członkowskiej PTTK,  
d) numer uprawnień przodownika turystyki kajakowej PTTK, 
e) dokładny adres, 
f) nazwę klubu lub koła, 
g) numer telefonu kontaktowego i/lub adres mailowy. 

Zgłoszenie musi być poświadczone przez właściwy Oddział PTTK na formularzu według załączonego 
wzoru. 

4. Delegaci biorą udział w Konferencji na koszt jednostki delegującej lub własny. 

5. Konferencja odbędzie się w Warszawie w siedzibie CTW PTTK przy ul. Kasprowicza 40,  
w sobotę 10 marca 2018 roku o godz. 10.00. 

6. Dokumentem uprawniającym do udziału w Konferencji jest mandat delegata wydany w dniu 
Konferencji przez jej sekretariat na podstawie legitymacji członkowskiej PTTK z opłaconą składką  
członkowską za rok 2018 lub zaproszenie od KTKaj ZG PTTK. 

7. Konferencję otwiera przewodniczący KTKaj ZG PTTK i proponuje wybór prezydium  
w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. 

8. Do przeprowadzenia spraw objętych porządkiem obrad Konferencja wybiera komisje: mandatową, 



uchwał i wniosków, wyborczą oraz skrutacyjną. 

9. Funkcje komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków może pełnić prezydium. 

10. Konferencja jest władna podejmować prawomocne uchwały, jeśli bierze w niej udział co najmniej 
połowa zgłoszonych delegatów. Ważność Konferencji stwierdza Komisja Mandatowa. 

11. Konferencję prowadzi przewodniczący zgodnie z porządkiem obrad przyjętym przez delegatów. 

12. Głosowania odbywają się w sposób jawny – przez podniesienie mandatu, wybory członków KTKaj 
ZG PTTK odbywają się w głosowaniu tajnym za pomocą kart wyborczych. 

13. KTKaj ZG PTTK wybierana jest w liczbie 5-9 osób. Decyzję o  ilości członków Komisji Turystyki 
Kajakowej ZG PTTK podejmie w głosowaniu jawnym w formie uchwały Konferencja. 

14. Kandydatami do KTKaj ZG PTTK mogą być wyłącznie członkowie PTTK z opłaconą składką 
członkowską za rok 2018 uprawiający turystykę kajakową. 

15. Kandydatów do Komisji zgłaszać mogą:  
a) delegaci,  
b) członkowie ustępującej  KTKaj ZG PTTK, 
c) członkowie Zarządu Głównego PTTK, 
d) jednostki regionalne PTTK. 

16. Kandydatów zgłasza się do Komisji Wyborczej na piśmie – z podaniem następujących danych: 
a) imię i nazwisko kandydata, 
b) numer legitymacji członkowskiej PTTK,  
c) numer i stopień uprawnień przodownika turystyki kajakowej PTTK,  
d) nazwa klubu lub koła PTTK, w którym działa kandydat, 
e) uzasadnienie zgłoszenia, 
f) imię i nazwisko wnioskodawcy, 

       po wyrażeniu przez kandydata pisemnie zgody na kandydowanie. 

17. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym za pomocą kart wyborczych. 

18. Wybory przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi w ordynacji wyborczej przyjętej 
przez Zarząd Główny PTTK uchwałą nr 212/XVIII/2016 z 25.06.2016 r. 

19. Członkowie KTKaj ZG PTTK wybierają ze swojego grona przewodniczącego KTKaj ZG PTTK, 
wiceprzewodniczących oraz sekretarza w głosowaniu tajnym. 

20. Skład KTKaj ZG PTTK zatwierdza Zarząd Główny PTTK. 

21. Dokumentami Konferencji są: regulamin i porządek obrad, lista obecności delegatów, protokół 
Komisji Mandatowej, sprawozdanie ustępującej KTKaj ZG PTTK, protokół Komisji: Wyborczej 
i  Skrutacyjnej, protokół z Konferencji, uchwały i wnioski konferencji, skład osobowy KTKaj 
ZG PTTK na XIX kadencję z podziałem na funkcje. 

22. Dokumenty z Konferencji winny być dostarczone do ZG PTTK w terminie do 30 dni od jej 
zakończenia. 

23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Statutu 
PTTK, Ordynacji Wyborczej oraz Regulaminu Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK. 

24. Niniejszy Regulamin został przyjęty na posiedzeniu KTKaj ZG PTTK w dniu 26 listopada  2017 r. 
i  zatwierdzony przez Zarząd Główny PTTK Uchwałą nr 31/XIX/2018 z 20 stycznia 2018 r. 

 

 

 

 
 


