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[Jchwała Nr Żfxvl/ztLŻ
XVI Krajowege Ziazdu Delegat w

Polskiego Towaruystwa Schronisk Młodzieżowych
z dnia 4 czeruca2022r.

w sprawie zmian w Stafucie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

Na podstawie $ 19 pkt 4 Statutu statutu PTSM uchwala się, co nastgluje:

1. Dokonuje się następujących zmianw Stafucie PTSM:
1) $ 4 uzyskuje nową treść o bnmieniu:
,,4.1Towarzystwo ma prawo do tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych, tj. k ł
i oddział w, na zasadach ustalonych w dalszych postanowieniach Statutu

2. o działy PTSM jako podstawowe terenowe jednostki organtzacyjne PTSM mogą
uzyskiwa osobowośi prawną na zasadach określonych w Statucie, kt rą nabywają
z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o wpisaniu ich do właściwego
rejestru.

3' oddziĄ PTSM działająna bazie Stafutu PTSM, Uchwałach ZG PTSM i Uchwałach Zarządu
oddziałuPTsMiwłasnychRegulaminachzatwięrdzonychprzezzcPTSM-

4. Towarzystwo opiera działalnoŚć na pracy społecznej swoich członk w.
Do prowadzenia swych spraw towarzystwo oraz oddziały posiadające osobowość prawną
może zatrudntać pracownik w, wtym swoich członk w.

5. Tovrarzystwo może być członkiem międrynarodowych i krajowych organizacji
zainteresowanych rozwojem młodziezowego ruchu turystyczrego.''

2) s 5 uzyskuje nową treść o brzmieniu:

,, 5.1 Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżolvych jest organem założycielskim
i prowadzącym: Schronisko Młodzieżowe PTSM ,,Matecznik'' w Przemyślu przy ul.
Lęlewela 6, Schronisko Młodziezowe PTSM ,,Alko'' w Rzeszowie ul. Rynek 25

i Schronisko MłodzieŻowe PTSM ,,Szatotkt'w Zakopanem przy ul. Nowotarska 45A''.

5.2 Polskie Towarzystwo Schronisk MłodneŻowych jest organem załoĘcielskim:
Schroniska Młodziezowego ',oleandry'' w Krakowie przy ul. oleandry 4 oraz
Schroniska Młodzieżowego we Wrocławiuprzy ul. wyspa Słodowa 10, prowadzonych
ptzezosoby trzęcie.

5.3 Polskie Towarzystwo Schronisk MłodzieŻowych moŻe zaHadać i prowadzi szkolne
schroniska młodziezowe będące plac wkami oświatowo-wychowawc zymi."

3} w $ 8 pkt 1 i 2 uzyskują nową treś o brzmieniu:

, 8. 1 Celem Towarzystwa jest:
1l rozw j bazy schronisk młodzieŻowych oraz szkolnych schronisk młodzieżowych -

ich organizowanie, budowa i prowadzenie,
2/ wspieranie szkolnych schronisk młodziezowych prowadzonychprzez JST oraz inne

osoby prawne i ftzycrute, "

4) dodaie się w $ 8.3 pkt. {2 o treści: ,, świadczenie usług turystycznych,

noclegowych i gastronomicaych w prowadzorych przez siebie schroniskach
młodzieżowych.''

5} s 25 uzyskuje nową treść: ,, Zatząd Gł wny składa się z 9-13 członk w.''

6) w $ 2 pkt 1 uzyskuje nową treść: 1/ reprezentowanię Towarzystwa na zevłnątłz,
w tym zaciryanie zobovarya majątkowych w imieniu Towarzystwa'



7) dodaje się $ 26a i s 26b o treści:

,,26a.|Jchwały ZarząduGłównego Towarzystwa podejmowane sąpodczas głosowania na
posiedzeniu Zarządu większością głosów przy obecności co najmniej % Człotlków
Zatządu Głównego Towarzystwa" W przypadku, gdy liczba głosów za jest równa liczbie
głosów przeci'w, decyduje głos Prezes a Zarządu Głównego Towarzystwa.
26b. 1. Do zaciryania zobowięafi mĄątkolYych nie przekraczających jednorazowo
kwoĘ 3 najniŻszy wynagrodzeń w Polsce upowazniony jest Prezes Zarządu Głównego
wraz z dwoma członkami Zarządu Głównego. Łączna kwota zobovnryań zaciryrltętych
ptzęz Ptezesa Zarządu Głównego wraz z Członkarni Zarządu nie może ptzet'toczyÓ
w danym roku kalendarzowym kwoty 30 najniższych w1magrodzeń w Polscę.
W prąrpadku, gdy łącnta kwota zobowiąpń majątkowych zaciryriętych przez Prezesa
Zarząóu wtaz Z Członkami Zarządll w danym roku kalendarzowym przek'roczy kwotę
określoną w zdaniu poprzednim, zactągmęcie kolejnego zobowięarńa majątkowego
w danym roku kalendarzowym wymaga zgody Zarządt Głównego Towarzystwa
udzielonej w formię uchwały.
2. Do zaciryarua zobowiąań majątkowych płzelłaszających jednorazowo kwotę
3 najniższych wynagrodzeń w Polsce wymagana jest zgoda Załządu Głórvnego
Towarzystwa w formie uchwały.''

8) w $ 28 pkt 1 uzyskuje nową treść:

, zartĄd Główny wybiera spośród siebie Prezydium w składzie do 5-7 osób. W skład
Prezydium wchodzą: prezes wybrany przęz Zjazd oraz 1- 2 wiceprezesów, sekretarz,
skarbnik i członkowie. ''

9} w s 28 pkt 5 uzyskuje nową treść:

,, Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. Zasady
wynagradzanla czŁotłków Zarządu Głównego Towarzystwa oraz Zaruądów oddziałów
określa Krajowy ZjazdDelegatów w formie Uchwały'''

10} dodaje się w $ 2s pkt 6 o treści: ,,Członkowiezałządu nie mogą zajmować funkcji
kierown ic zy ch w po dległych PTSM s chroni skach młodzieżowych ar az w B iurze
ZG PTSM".

11) w $ 3{ pkt 2 ppkt 6 uzyskuje nową treść:

,, 'W umowach między stowarzyszeniem a członkięm Z'uządu Głównego
Towarzystwa lub członkiem Zaruądu oddziału oraz w sporach z rumi stowarzyszenie
reprezenĘe członek Głównej Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.''

12} dodaje się $ 34a o treści: " Członkowie Głórłrnej Komisji Rewizyjnej nie mogą
zajmować funkcji kierowniczej w podlegĘch PTSM schroniskach młodzieżowych oraz
w Biurze ZG PTSM".
13) w $ 35 dodaje się pkt 6 o treści: ,,Członkowie Głóvrrnego Sądu Koleżeńskiego nie
mogą zajmować funkcji kierowniczych w podlegĘch PTSM schroniskach
mładzieŻovyych oraz w Biurze ZG PTSM".

14) w $ 36 pkt 2 ppkt 2 uzyskuje nową treść:

, Oddział moze posiadać osobowość pfawną tylko po uzyskaniu zgody Zarząóu
Głównego i spełnieniu warunków zavłarĘch w,,Regulaminie uzyskiwania osobowości
prawnej przez o ddziaĘ'' uchwalone go pvez ZG PTSM. "

15} s 44 uzyskuje nowątreść o brzmieniu: ,,Zarządoddziafu składa się z 5-9 członkó#'.

16} s 45 uzyskuie nową treść o brzmieniu:

"Do 
kornpetencj i Zarzsa oddziału naleĘ :



1/ kierowanie działalnością oddziafu,
2l reprezentowanie oddziału na zev,łnątrz, w tym zaciryane zobowiązaiL majątkowych
w imieniu oddziału
3l realizaqa kierunków i programów diiałania oddziału ustalonych przez Walne
Zebrante oddziału oraz Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwą
4/ ustalanie problemowych planów pracy i planów finansowych oddziału'
5 l rw oŁyw ante Walnych Zehrań oddziałIŁ
6/ powoływanie i rozwią'zywanie kół Towarrystwą
7/ podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności oddńaŻu, a nie
zastrzeżonych do kompetencji innych władz oddziału,
8l powoływanie komisji otaz innych organów doradczych Zaruądu oddziału
oraz ustalanie zakresu ich działania, organizacji i Ębu pracy-
9/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowychOddziaŁu-"

17) dodaje się s 45a o treści:

'1. Do zacięanta zobowią7ań majątkowych nie przekracząącychjednorazowo kwoty
jednego najniższego w5łrąrodzenia w Polsce upoważniony jest Prezes Zatządu oddziału
wraz z dwoma członkami Zarząda oddziału. Łączna kwota zobovńązń majątkowych
zacirynięĘch przez Cźonków Zarządu oddziału nie może przeh'roczyÓ w danym roku
kalendarzowym kwoĘ 3- najniŻszych wynagrodzeńw Polsce. W przypadku, gdy łączna
kwota zobowtryań majątkowych zaarynięĘch przez członków zarządu oddziału
w danym roku kalendmzowyrr przekrocry kwotę określoną w zdaniu poprzednim,
zaciągnięcie kolejnego zobowiąZania majątkowego w danym roku kalendafzowym
wymaga zgody Zarząduoddziału Towarzystwa udzielonej w formie uchwały.
2. Do zaciryartia zobovnązai ptzekłaczających jednorazowo kwotę 1-najruzszsgo
wynagrodzenia w Polsce wymagana jest zgoda Zavądu oddziału Towarzystwa w formie
uchwały.
3. Członkowie Zaru$u oddziału mogą otryrnywać wynagrodzęnte za pełnione funkcje
zgodnie z $ 28.1.5."

18} s 47 uzyskuje nową treść:

,Zarządoddziału moŻe wybrać spośród siebie Prezydium, w składzie do 5 osób: prezes,
1-2 wiceptezesów, sekretarz, skarbnik otaz czŁorkoite."

19 ) w $ 49 pkt 2 ppkt 1 tlzyskuje nową treść:

ll kontrola całoksztahu działalności Zarządu oddział:u i kół PTSM,
w szczególności gospodarki finansowej co najmniej tazw roku.''

20} s 55 uzyskuje nową treść:

,, Władzarni Koła są
1/ s/a1nę Zębtane Kołą
2lZarząóKoła.'

21|w $ 58 pkt 1 uzyskuje nowątreśó:,, ZuządKołaskładasięz 3 _ 5 osób.''

22| w $ 61 pkt uzyskuje nową treść:

,, Dla wazności oświadczęń woli v/ zakresię praw i obowiąków majątkowych
Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch cźonków Zarząlu, w tym pfezesa
lub wicepręZęSa".
2. tJchwŃa wchodzi w Życię z dniem podjęcia.
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''''' r#wo"&u''''''fu'*'pox):''''''

-f 

LK'-ę-{ 

/


