
Statut 

Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Sudeckich 

   

Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Sudeckich podtrzymuje tradycje uprawiania turystyki 

studenckiej w środowisku akademickim Wrocławia i jest kontynuatorem działalności Sekcji 

Przewodników Akademickiego Klubu Turystycznego oraz Studenckiego Koła Przewodników 

Sudeckich istniejących i działających w latach 1957-2015. 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1.  

Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Sudeckich, zwane dalej SKPS, jest dobrowolnym 

stowarzyszeniem osób zaangażowanych w krzewienie turystyki na terenie Śląska i Sudetów, kształcenie 

kadr przewodnickich oraz podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków, a także kultury 

turystycznej społeczeństwa. 

§ 2.  

SKPS może używać skróconej nazwy SKPS Wrocław. 

§ 3.  

1. Organizacje, z których wywodzi się SKPS, to powstała w 1957 r. Sekcja Przewodników Akademickiego 

Klubu Turystycznego, która w 1973 r. przyjęła nazwę Studenckiego Koła Przewodników Sudeckich, a w 

1980 r. stała się kołem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.  

2. SKPS jako jedna z jednostek organizacyjnych wywodzących się z dawnego Akademickiego Klubu  

Turystycznego im. dr. Mieczysława Orłowicza we Wrocławiu kontynuuje jego tradycje.  

§ 4.  

SKPS jest stowarzyszeniem zrzeszającym przewodników górskich sudeckich, posiadających 

uprawnienia nadane na podstawie obowiązujących przepisów, a także innych przewodników 

turystycznych oraz osoby zainteresowane turystyką i przewodnictwem. Szczegółowy status członków 

SKPS reguluje Rozdział IV niniejszego Statutu. 

§ 5.  

Siedzibą SKPS jest miasto Wrocław, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

wszystkich krajów świata, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Sudetów i Dolnego Śląska.  

§ 6.  

1. SKPS wydaje legitymacje i używa pieczęci, których treść ustala Walne Zebranie. 

2. SKPS posiada odznakę o formie zatwierdzonej przez Walne Zebranie SKPS, będącą jednocześnie  

odznaką studenckiego przewodnika sudeckiego.  

3. SKPS posiada strój organizacyjny, którym jest sweter lub kurtka w kolorze granatowym, z czerwono-  

żółtym paskiem szerokości 3 cm na lewym ramieniu.  

4. SKPS prowadzi oficjalną stronę internetową.  

5. SKPS prowadzi internetową grupę dyskusyjną, służącą komunikacji między członkami Stowarzyszenia, 

a w szczególności przekazywaniu im informacji przez władze Stowarzyszenia.  

 

Rozdział II. Cele SKPS oraz sposoby ich realizacji  

 

§ 7. 

Celem SKPS jest:  

a) zrzeszanie przewodników turystycznych oraz osób zainteresowanych turystyką i 

przewodnictwem, działających głównie na terenie Sudetów i Dolnego  

Śląska, reprezentowanie ich wobec władz oraz innych organizacji i instytucji;  

b) ewidencjonowanie uprawnień przewodnickich członków;  

c) przedłużanie wewnętrznych uprawnień przewodnickich oraz pomoc członkom SKPS w 



dopełnianiu formalności związanych z uzyskiwaniem i przedłużaniem uprawnień państwowych;  

d) organizacja i obsługa imprez turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem imprez  

studenckich;  

e) przydział przewodnikom wycieczek, których obsługę powierzono SKPS;  

f) stałe podnoszenie kwalifikacji przewodników poprzez m.in. prowadzenie szkoleń i 

dokształcanie przewodników;  

g) organizowanie i prowadzenie kursów dla kandydatów dla przewodników oraz kursów  

doszkalających, pozwalających na uzyskanie wyższych klas przewodnickich i poszerzenie  

uprawnień terytorialnych;  

h) organizowanie i ułatwianie członkom uprawiania turystyki we wszystkich jej formach;  

i) propagowanie i popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawstwa;  

j) prowadzenie działalności krajoznawczej i wydawniczej;  

k) pomoc członkom w zakresie zaopatrzenia w sprzęt i odzież przewodnicką oraz materiały  

szkoleniowe i literaturę fachową;  

l) prowadzenie wewnętrznej działalności Stowarzyszenia 

m) kontynuowanie i kultywowanie tradycji turystyki i przewodnictwa studenckiego. 

n) upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.  

§ 8.  

SKPS realizuje swoje cele poprzez: 

a) zrzeszanie w swoich szeregach osób zainteresowanych rozwojem turystyki; 

b) organizację, finansowanie i prowadzenie różnego rodzaju przedsięwzięć w zakresie 

szkolenia turystycznego, turystyki górskiej, krajoznawstwa oraz ochrony przyrody i 

dziedzictwa kulturowego; 

c) organizację i prowadzenie kursów przewodnickich oraz innych szkoleń z zakresu 

krajoznawstwa i turystyki; 

d) prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej; 

e) obsługę i organizację imprez turystycznych w postaci przede wszystkim wycieczek, rajdów, 

obozów oraz innych form działalności turystycznej w kraju i za granicą; 

f) wspieranie i popieranie kultury fizycznej i sportu oraz działanie na rzecz turystyki i 

krajoznawstwa; 

g) współpracę ze wszystkimi organizacjami i instytucjami, w kraju i za granicą, 

zainteresowanymi sprawami turystyki i krajoznawstwa.    

 

Rozdział III Władze SKPS 

 

§ 9.  

1. Władze SKPS stanowią: 

 a) Walne Zebranie 

 b) Zarząd 

 c) Komisja Rewizyjna 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata. 

§ 10.  

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą SKPS. Zwołuje je w celu sprawozdawczo-wyborczym Zarząd 

raz na dwa lata. W Walnym Zebraniu biorą udział z prawem głosu Członkowie Stowarzyszenia. W 

trybie określonym w punkcie 10. niniejszego Paragrafu może zostać zwołane Nadzwyczajne Walne 

Zebranie. 

2. Walne Zebranie zwołuje się poprzez zawiadomienie wszystkich członków SKPS o terminie, miejscu 

i planowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia Zebrania. Zarząd 

zawiadamia o tym fakcie Członków Stowarzyszenia poprzez internetową grupę dyskusyjną SKPS. 



3. Walne Zebranie jest prawomocne, jeżeli zostało prawidłowo zwołane i odbywa się w obecności co 

najmniej połowy Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. 

4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał dotyczących 

zmiany niniejszego Statutu oraz samorozwiązania SKPS. 

5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, o ile niniejszy Statut nie stanowi 

inaczej. W sprawach osobowych lub na wniosek 1/10 uprawnionych do głosowania w każdej sprawie 

Przewodniczący Walnego Zebrania zarządza głosowanie tajne. 

6. Wybory do Władz SKPS są tajne. W wyborach na prezesa SKPS za wybranego uważa się 

kandydata, który zajął więcej niż połowę oddanych głosów. W razie potrzeby przeprowadza się 

drugą turę wyborów. W przypadku pozostałych wyborów wybrani zostają kandydaci z największą 

ilością głosów, którzy zajmą miejsca mandatowe. 

8. Walne Zebranie w pierwszej kolejności dokonuje wyboru prezesa, a następnie pozostałych 

członków władz SKPS.  

9. Prezesowi przysługuje również prawo do zgłaszania kandydatur członków Zarządu. 

7. Uchwała o samorozwiązaniu SKPS może zapaść większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 

2/3 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.  

10. Uchwała o zmianie niniejszego Statutu może zapaść większością 2/3 głosów w obecności co 

najmniej połowy Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.  

11. W Walnym Zebraniu z głosem doradczym mogą wziąć udział osoby zaproszone. 

12. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy;  

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej SKPS (w terminie najpóźniej 21 dni od postawienia wniosku);  

c) na żądanie 1/3 Członków SKPS (w terminie najpóźniej 21 dni od postawienia wniosku).  

13. Walne Zebranie podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących SKPS, w szczególności 

do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

b) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium członkom ustępującego Zarządu; 

c) wybór Prezesa, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej; 

d) uchwalanie zmian niniejszego Statutu; 

e) uchwalenie wysokości składki członkowskiej; 

f) określenie głównych kierunków działalności SKPS oraz określenie zadań dla Zarządu; 

g) określenie wymaganego minimum aktywności przewodnickiej i szkoleniowej dla członków SKPS; 

h) dokonywanie zmian w składzie Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie zmian dokonanych przez 

Zarząd; 

i) podejmowanie decyzji o przystąpieniu SKPS do innych organizacji; 

j) nadawanie tytułu Członka Honorowego SKPS; 

k) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu. 

§ 11.  

1. Zarząd składa się z 5 do 7 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz 

pozostałych członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Walne Zebranie. 

2. O podziale funkcji w Zarządzie decyzują jego członkowie na zebraniu, które powinno się odbyć w 

ciągu 7 dni od dnia powołania przez Walne Zebranie. 

3. W trakcie trwania kadencji Zarządu istnieje możliwość uzupełnienia jego składu  w sytuacji, w 

której dotychczasowy członek Zarządu zrezygnuje ze swojego stanowiska. Liczba nowych członków 

Zarządu w takiej sytuacji nie może przekroczyć 1/3 składu Zarządu. 

4. Do reprezentowania SKPS na zewnątrz i składania oświadczeń woli upoważniony jest prezes lub co 

najmniej dwóch członków Zarządu działających wspólnie. 

5. Zebrania Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu z wyłączeniem okresu 

wakacyjnego, który trwa od lipca do końca września. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest 



obecność co najmniej połowy członków Zarządu. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów, a w 

razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa.  

6. Przebieg zebrań Zarządu jest protokołowany. 

7. Od decyzji Zarządu można się odwołać do Walnego Zebrania. 

8. Zarząd kieruje pracą SKPS w okresie między Walnymi Zebraniami. Do jego kompetencji należy w 

szczególności:  

a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania; 

b) prowadzenie ewidencji członków i posiadanych przez nich uprawnień oraz zbieranie składek 

członkowskich;  

c) prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z działalności SKPS;  

d) zarządzanie funduszami i innymi składnikami majątku SKPS;  

e) opracowanie szczegółowego programu działalności SKPS i preliminarzy budżetowych oraz czuwanie 

nad ich realizacją;  

f) czuwanie nad wykonywaniem obowiązków statutowych i regulaminowych przez członków SKPS;  

g) powoływanie osób odpowiedzialnych za poszczególne prace SKPS; w szczególności Zarząd powinien 

powołać zespół do spraw szkolenia, kierownika kursu przewodnickiego oraz - w razie potrzeby - zespół do 

spraw dyscyplinarnych;  

h) powoływanie przedstawicieli SKPS, reprezentujących je na zewnątrz i udzielanie im pełnomocnictw;  

i) tworzenie - w razie potrzeby - sekcji SKPS, zrzeszających członków zajmujących się poszczególnymi 

rodzajami przewodnictwa albo posiadającymi określone zainteresowania turystyczne i krajoznawcze;  

j) przyznawanie nagród i wyróżnień członkom SKPS z wyłączeniem członków Zarządu oraz innym osobom 

zasłużonym dla SKPS, występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń i wyróżnień;   

k) ocenianie działalności członków SKPS oraz dokonywanie zmian w składzie SKPS; ;  

l) zatwierdzanie składu kadrowego imprez organizowanych przez SKPS;  

m) przydział przewodnikom wycieczek, których obsługę powierzono SKPS;  

n) kwalifikacja członków SKPS na szkolenia, kursy i egzaminy prowadzone przez inne organizacje;  

o) składanie i opiniowanie wniosków o nadanie lub rozszerzenie uprawnień przewodnickich, nadanie 

uprawnień językowych i o nadanie uprawnień instruktora przewodnictwa.  

p) powoływanie Zespołu do spraw szkolenia w celu bieżącej organizacji szkolenia przewodników oraz kursu 

przewodnickiego, przede wszystkim ustalenia jego szczegółowego programu oraz dbałości o jego realizację. 

r) powoływanie Zespołu do spraw dyscyplinarnych w celu rozpatrywania napływających wniosków 

dyscyplinarnych dotyczących członków SKPS. Zarząd ustala wewnętrzną organizację i tryb postępowania 

Zespołu.   

s) podejmowanie decyzji o zmianie statusu członka SKPS, przyjmowanie nowych członków oraz skreślanie 

ich z listy członków. 

9. W okresie między zebraniami Zarządu pracą SKPS kieruje prezes. 

§ 12.  

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybranych przez Walne Zebranie.  

2. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym zebraniu, które powinno się odbyć w ciągu 7 dni od jej 

powołania, wybiera ze swego grona przewodniczącego.  

3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:  

a) kontrolowanie całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;  

b) przyznawanie nagród i wyróżnień członkom Zarządu Klubu.  

4.Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swej działalności oraz ocenę działalności 

SKPS i Zarządu.  

5. Komisja Rewizyjna występuje do Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego z wnioskiem w 

sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.  

6. Nie wolno łączyć funkcji w Zarządzie i tworzonych przez niego zespołach do spraw szkoleniowych i 

dyscyplinarnych z funkcją w Komisji Rewizyjnej.  

7. W zakresie swojej działalności Komisja Rewizyjna wydaje uchwały podejmowane zwykłą większością 



głosów. 

8. Dla ważności uchwał Komisji Rewizyjnych wymagana jest obecność 2/3 członków Komisji Rewizyjnej. 

9. W trakcie trwania kadencji Komisji Rewizyjnej istnieje możliwość uzupełnienia jej składu w sytuacji, 

w której jej członek dobrowolnie zrezygnuje ze swojego stanowiska lub z innego powodu nie jest w 

stanie pełnić swojej funkcji. Liczba nowych członków Komisji Rewizyjnej w takiej sytuacji nie może 

przekroczyć 1/3 składu Komisji Rewizyjnej. 

 

Rozdział IV Członkowie SKPS, ich prawa i obowiązki 

 

§ 13.  

1. Członkowie SKPS dzielą się na członków zwyczajnych oraz członków seniorów.  

2. Członkiem SKPS może zostać osoba fizyczna, która złoży wniosek o przyjęcie do SKPS i uzyska 

akceptację Zarządu.  

§ 14. 

Przyjęcie nowych członków zwyczajnych następuje najczęściej raz w roku w sposób uroczysty wobec 

zgromadzonych członków SKPS.  

§ 15. 

1. Członek zwyczajny SKPS ma prawo: 

a) brać udział w Walnym Zebraniu z czynnym i biernym prawem wyborczym; 

b) nosić odznaki i strój organizacyjny SKPS; 

c) nosić odznakę Akademickiego Klubu Turystycznego; 

d) brać udział w zebraniach, wyjazdach i innych imprezach SKPS; 

e) prowadzić działalność przewodnicką i szkoleniową w ramach SKPS, zgodnie z posiadanymi 

uprawnieniami; 

f) otrzymywać nagrody i wyróżnienia; 

g) uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu działalności SKPS; 

h) korzystać ze środków SKPS oraz innych świadczeń przysługujących członkom na zasadach 

określonych przez władze SKPS. 

§ 16. 

1. Członek zwyczajny SKPS ma obowiązek: 

a) aktywnie uczestniczyć w działalności SKPS poprzez uczestnictwo w zebraniach, imprezach i 

szkoleniach SKPS, a także poprzez prowadzenie wycieczek, obozów, wykładów oraz wszelką 

działalność służącą dobru SKPS; 

b) stale podnosić swoje kwalifikacje przewodnickie; 

c) regularnie opłacać składki członkowskie; 

d) przestrzegać niniejszego Statutu oraz uchwał i zarządzeń Władz SKPS; 

e) postępować zgodnie z etyką przewodnicką i turystyczną, a w szczególności rzetelnie wykonywać 

funkcję przewodnika i dbać o bezpieczeństwo uczestników prowadzonych przez siebie imprez; 

f) dbać o dobre imię SKPS oraz przewodnictwa. 

2. Możliwość korzystania z prawa określonego w § 15 pkt 1 lit. a) uzależnione jest od spełnienia 

wymagań określonych w § 16 pkt 1 lit. c) niniejszego Statutu. 

§ 17. 

1. Członkostwo w SKPS ustaje z chwilą: 

a) złożenia Zarządowi lub Walnemu Zebraniu oświadczenia o wystąpieniu z SKPS; 

b) skreślenia na mocy uchwały Zarządu albo Walnego Zebrania lub wskutek nieprzestrzegania 

obowiązków członka określonych w § 16 niniejszego Statutu mimo uprzedniego pisemnego 

upomnienia, rażących uchybień w pracy przewodnickiej, umyślnego działania na szkodę SKPS bądź 

postępowania niegodnego przewodnika górskiego.  

2. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje również z chwilą nadania godności członka seniora.  



3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania. 

Odwołanie powinno być złożone za pośrednictwem Zarządu w ciągu 30 dni od doręczenia uchwały o 

skreśleniu.  

§ 18. 

1. Członkiem seniorem może zostać członek zwyczajny po co najmniej 8-letniej przynależności do 

SKPS. 

2. Godność członka seniora nadaje Zarząd na wniosek zainteresowanego lub z własnej inicjatywy w 

przypadku niewywiązywania się z obowiązków członka zwyczajnego przez okres dwóch lat. 

3. Członek senior zachowuje prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem praw określonych w § 15 pkt 1 

lit. a) niniejszego Statutu. 

4. Obowiązki członka seniora określone są w § 16 pkt 1 lit. d) do f) niniejszego Statutu. 

5. Członek senior może uzyskać ponownie status członka zwyczajnego po opłaceniu składki 

członkowskiej za rok bieżący oraz po uzyskaniu zgody Zarządu. 

 

Rozdział V Wyróżnienia i kary 

 

§ 19. 

1. Nagrody i wyróżnienia nadają Walne Zebranie, Zarząd lub – w przypadku członków Zarządu – 

Komisja Rewizyjna. 

2. Nagrody i wyróżnienia mogą otrzymywać członkowie Stowarzyszenia oraz pozostałe osoby. 

3. Nagrody i wyróżnienia SKPS mogą między innymi stanowić: podziękowanie, nagrody rzeczowe, 

pierwszeństwo w kwalifikacji na imprezy organizowane przez SKPS, dofinansowanie uczestnictwa w 

imprezach organizowanych przez SKPS. 

§ 20. 

1. Najwyższą formę wyróżnienia, zastrzeżoną dla Walnego Zebrania, stanowi nadanie godności 

członka honorowego SKPS. 

2. Nadanie godności członka honorowego SKPS ma charakter uroczysty. 

3. Członkiem honorowym może zostać każdy, kto szczególnie zasłużył się w pracy przewodnickiej lub 

działalności na rzecz SKPS. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie. 

4. W przypadku rażących uchybień w pracy przewodnickiej, działania na szkodę SKPS lub 

postępowania niegodnego przewodnika górskiego, Walne Zebranie może odebrać tytuł członka 

honorowego. Zarząd niezwłocznie informuje pozbawionego tytułu o decyzji Walnego Zebrania. 

 

§ 21. 

1. Do kar organizacyjnych należą: 

a) upomnienie; 

b) nagana, połączona z utratą określonych praw na pewien okres (do 3 miesięcy), 

c) zawieszenie w prawach członka na pewien okres (do jednego roku); 

d) skreślenie z list członków SKPS. 

2. Kary organizacyjne wymierza Walne Zebranie lub komisja do spraw dyscyplinarnych, powołana 

przez Zarząd. 

 

Rozdział VI Majątek SKPS 

 

§ 22. 

1. Majątek SKPS powstaje: 

a) ze składek członkowskich członków SKPS, 

b) z darowizn, spadków i zapisów, 

c) z dotacji dla Stowarzyszenia, 

d) z dochodów z majątku SKPS, 



e) z dochodów z własnej działalności gospodarczej, 

f) z ofiarności publicznej. 

2. Całość majątku SKPS przeznaczona jest na realizację celów określonych w § 7 niniejszego Statutu. 

3. Rachunkowość i ewidencja SKPS prowadzona jest zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowości. 

 

Rozdział VII Przepisy końcowe i przejściowe 

 

§ 23. 

W razie rozwiązania się SKPS decyzją Walnego Zebrania, ustala ono w drodze uchwały: 

a) skład komisji likwidacyjnej Stowarzyszenia, 

b) cel, na który przeznaczony zostanie majątek SKPS. 

§ 24. 

Dotychczasowi członkowie Klubu PTTK Studenckiego Koła Przewodników Sudeckich we Wrocławiu 

po złożeniu stosownej deklaracji członkowskiej, zgodnie z wcześniej posiadanymi uprawnieniami 

oraz tytułami, stają się członkami SKPS z zachowaniem numeracji odznak przewodnickich. 

§ 25. 

1. Interpretacja niniejszego Statutu należy do władz SKPS. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.  

 


