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Uchwała Nr 66lXVl2a2l
Zarządu Główn ego Po l s ki ego Towa rzystwa Sch ron i sk Młodzieżowych

z dnia 20 maja 2Ożl r.
w sprawie powoływania i odwoĘwania dyrektorów schronisk młodzieżowych pTSM.

Na podstawie § 26 pkt. 12 Statutu PTSM uchwala się, co następuje:

1. KandYdata na stanowisko dyrektora schroniska wyłania się w drodze konkursu.
2. JeŻeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono

kandYdata Zarząd Główny PTSM powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie
kandydatowi.

3. Do czasu powołania dyrektora schroniska zgodnie z pkt. 1 lub 2 Zarząd Główny może
PowierzYĆ Pełnienie obowiązków dyrektora wskazanemu kandydatowi na okres nie dłuższy
niż 12 miesięcy.

4. Stanowisko dyrektora schroniska powierza się na 5 lat. W uzasadnionych przypadkach można
powierzyć to stanowisko na okres krótszy, jednak nie krótszy niż 1 rok.

5, DoPuszcza się, po zakończeniu kadencji, bez organizowania konkursu ponowne powierzenie
stanowiska dotychczasowemu dyrettorowi.

6. Powierzenie stanowiska dyrektora schroniska zgodnie z pkt 5 odbywa się po otrzymaniu
PozYtYwnej oceny prary dokonanej przez prezydium ZG PTSM w porozumieniu z komisją do
sPraw schronisk młodzieżowych i uzyskaniu pozytywnej opiniiGłównej Komisji Rewizyjnej.

7. W ramach dokonywanej oceny pracy zwraca się uwagę na realizację zadań określonych
w zakresie obowiązków dyrektora, w szczególności na działania dotyczące:
a) PrawidłowoŚci dysponowania środkimi fi nansowymi, a także gospodarowania mieniem;
b) przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
c) przestrzega n ia przepisów dotyczących orga nizacji pracy sch ro nis ka.

8. Zarząd Główny PTSM odwołuje dyrektora schroniska w razie:
a) złożonej rezygnacji;

b) ustalenia negaĘwnej oceny pracy dokonanej jak w pkt. 6 i 7.
9. Dla {yrektorów schronisĘ którzy objęli stanowiska przed wejściem w życie niniejszej

uchwałY, a którym tego nie określono ustala się czas trwania kadencji w następujący sposób:
a) dla dyrektorów powołanych bez procedury konkursowej do 31 sierpn ia 2o23 r.;
b) dla dyrektorów powołanych w dro{ze konkursu do 31 sierpnia ż026 r.

10. Traci moc Uchwała Nr 34/XV/2O15 Zarządu Głównego PTSM z dnia 11 kwietnia 2015 r.
W sPrawie powoływania dyrektorów schronisk młodzieżowych PTSM oraz Uchwała
Nr 28/XY/2O19 Zarządu Głównego PTSM z dnia 15 marca 2079 r. w sprawie określenia czasu
trwania kadencji dyrektora schroniska młodzieżowego PTSM.

11. Wykonanie uchwały powierza się SekretarzowiGeneralnemu PTSM.
12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


