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I. ORGANIZACJA GŁÓWNEGO 
SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Na XVII Zjeździe PTTK w dniu 6 września 2009 r. w Warszawie został wy-
brany Główny Sąd Koleżeński PTTK w składzie 15 osób, który ukonstytuował 
się następująco:

prezes Anna Kirchner Siedlce
wiceprezes Wojciech Tomalak Kalisz
wiceprezes Tadeusz Markowski Lębork 
sekretarz Anna Teodorczyk  Pabianice

członkowie: Henryk Antkowiak Jawor
 Maria Balcerzak Warszawa
 Stanisław Czajka  Mińsk Mazowiecki
 Janina Dwornicka  Lublin
 Krystian Korus Katowice
 Wojciech Napiórkowski Płock
 Aleksandra Nowaczyk Poznań
 Renata Radomska-Krenz Szamotuły
 Janusz Satora Kraków
 Jolanta Szulc Grudziądz
 Leszek Warowny Lublin

W czasie trwania kadencji GSK pracował w niezmienionym składzie.

Zgodnie ze Statutem oraz regulaminem GSK dla usprawnienia pracy GSK 
ustalono pięć stałych zespołów orzekających w pierwszej instancji. Siedziby 
Zespołów są w miejscu zamieszkania przewodniczących zgodnie z podziałem 
administracyjnym kraju. Podział ten został dokonany na II plenarnym posie-
dzeniu GSK.

Ustalono zespoły:
1. Zespół Małopolski z siedzibą w Katowicach obejmujący województwa: 

lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie w składzie:
przewodniczący – Krystian Korus,
członkowie – Janusz Satora i Leszek Warowny.
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2. Zespół Mazowiecki z siedzibą w Siedlcach obejmujący województwa: 
mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie w składzie:

przewodniczący – Anna Kirchner,
członkowie – Stanisław Czajka i Janina Dwornicka.

3. Zespół Pomorski z siedzibą w Lęborku obejmujący województwa: po-
morskie, zachodnio-pomorskie w składzie:

 przewodniczący  – Tadeusz Markowski,
członkowie – Wojciech Napiórkowski i Jolanta Szulc.

4. Zespół Śląski z siedzibą w Kaliszu obejmujący województwa: dolnoślą-
skie, śląskie i opolskie w składzie:

przewodniczący – Wojciech Tomalak,
członkowie – Maria Balcerzak i Anna Teodorczyk.

5. Zespół Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu obejmujący województwa: 
wielkopolskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie i lubuskie, w składzie:

przewodniczący – Aleksandra Nowaczyk,
członkowie – Henryk Antkowiak i Renata Radomska-Krenz.

Zgodnie z ustalonymi zasadami statutowymi GSK działał jako sąd hono-
rowy członków Towarzystwa oraz jako stały sąd polubowny pod warunkiem 
zapisu na sąd polubowny w sprawach majątkowych pomiędzy oddziałami 
PTTK, oddziałami PTTK a PTTK, pomiędzy jednostkami regionalnymi 
PTTK z osobowością prawną, pomiędzy jednostkami regionalnymi PTTK  
z osobowością prawną a PTTK oraz pomiędzy PTTK, oddziałami PTTK  
i jednostkami regionalnymi PTTK z osobowością prawną a innymi podmio-
tami gospodarczymi.

Ponadto GSK w art. 43 ust. 1, pkt 3 Statutu PTTK otrzymał uprawnienia 
do interpretacji postanowień Statutu PTTK i orzekania o zgodności uchwał ze 
Statutem PTTK, statutami oddziałów oraz przepisami prawa.

Tryb postępowania w tych wszystkich sprawach został uregulowany w re-
gulaminie GSK PTTK.
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II. POSIEDZENIA 
GŁÓWNEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

W okresie XVII Kadencji Głównego Sadu Koleżeńskiego odbyły się 4 po-
siedzenia prezydium GSK oraz 24 posiedzenia plenarne, z tego w 2009 r. - 3, 
w 2010 r. - 5, w 2011 r. - 6, w 2012 r. - 5 oraz w 2013 r. - 5. 

Posiedzenia plenarne odbywały się głównie w Warszawie. Łącznie od-
było się 9 wyjazdowych posiedzeń plenarnych: w Siedlcach w dniach 13-
14.12.2009  r., w Łodzi w dniach 22-24.10.2010 r., w Grudziądzu w dniach 
3-5.06.2011 r., w Kosewie w dniach 2-4.09.2011 r., w Sochaczewie w dniach 
4-5.12.2011 r., w Serpelicach nad Bugiem w dniach 25-27.05.2012 r., w Mo-
ścibrodach k/Siedlec w dniach 10-11.11.2012 r., w Grabianowie k/Siedlec  
w dniach 9-10 grudnia 2012 r., w Muchowie w dniach 24-26.05.2013 r.

Na posiedzeniach plenarnych Główny Sąd Koleżeński zapoznawał się  
z ogólnym wpływem spraw do GSK, ze sprawozdaniami przewodniczących 
zespołów orzekających zarówno stałych, jak i poszerzonych – rozpatrujących 
odwołania od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji, podejmował uchwały 
interpretacyjne oraz zajmował stanowisko w innych istotnych dla Towarzy-
stwa sprawach.

Członkowie GSK informowani byli o rozstrzygnięciach zapadłych w po-
szczególnych sprawach.

W XVII Kadencji Główny Sąd Koleżeński zajmował stanowiska w istot-
nych dla Towarzystwa sprawach dotyczących m. in. Oddziału Miejskiego 
PTTK w Radomiu, Oddziału Przewodnickiego PTTK w Toruniu, Oddzia-
łu Żoliborskiego PTTK, Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej oraz podjął 16 
uchwał, w tym 10 uchwał interpretacyjnych. Są to uchwały:

1. Nr 1/XVII/2009 z dnia 13 grudnia 2009 r. w sprawie interpretacji art. 42 
ust. 2 pkt 1 Statutu PTTK w przedmiocie właściwości GSK do rozpoznawania 
spraw w pierwszej instancji,

2. Nr 2/XVI/2010 z dnia 24 stycznia 2010 r. w sprawie interpretacji art. 41 
ust. 1 pkt 1 Statutu PTTK w przedmiocie właściwości sądów koleżeńskich po 
ustaniu członkostwa po wszczęciu postępowania przed sadami koleżeńskimi,

3. Nr 6/XVII/2011 z dnia 14 października 2011 r. w sprawie interpretacji 
art. 60 Statutu PTTK w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy 
członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału może być wyłącznie członek PTTK,

4. Nr 7/XVII/2011 z dnia 14 października 2011 r. w sprawie interpretacji 
art. 16 ust. 1 pkt 2 Statutu PTTK w przedmiocie utraty członkostwa,
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5. Nr 8/XVII/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie interpretacji art. 35 
ust. 5 pkt 4 Statutu PTTK w przedmiocie opinii i uwag o budżecie,

6. Nr 9/XVII/2012 z dnia 11 lutego 2012 r. w sprawie interpretacji § 7 ust. 3 
Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik do Statutu PTTK w przedmiocie 
udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy delegaci wybrani na Regionalną Kon-
ferencję z Oddziału postawionego w stan likwidacji tracą mandaty,

7. Nr 10/XVII/2012 z dnia 9 grudnia 2012 r. w sprawie interpretacji § 3 ust. 
1 i § 6 ust. 2 Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik do Uchwały nr 338/
XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z dnia 30 czerwca 2012 r. w przedmio-
cie realizacji biernego i czynnego prawa wyborczego,

8. Nr 11/XVII/2013 z dnia 10 lutego 2013 r. w sprawie oceny legalności wy-
boru delegatów oraz sposobu rozwiązania Koła PTTK przez Walne Zebranie 
tego Kola,

9. Nr 12/XVII2013 z dnia 10 lutego 2013 r. w sprawie interpretacji art. 21 
ust. 2 Statutu PTTK (po zmianach) w przedmiocie od kiedy należy liczyć ka-
dencje prezesów władz naczelnych PTTK (uchwała podjęta z wyłączeniem się 
prezesa GSK PTTK),

10. Nr 16/XVII/2013 z dnia 22 czerwca 2013 r. w sprawie interpretacji prze-
pisów dotyczących reprezentacji Towarzystwa (udzielania pełnomocnictw).

Oceniając zgodność uchwał ze Statutem PTTK Główny Sąd Koleżeński 
podjął w dniu 22 stycznia 2011 r. Uchwałę Nr 5/XVII/2011, stwierdzającą 
niezgodność ze Statutem PTTK i Statutem Oddziału Miejskiego PTTK w Ra-
domiu im. księdza Jana Wiśniewskiego Uchwały nr 30/Z/XX/2010 Zarządu 
Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu z dnia 9 grudnia 2010 r. oraz w dniu 
22 czerwca 2013 r. Uchwałę Nr 15/XVII/2013 stwierdzającą niezgodność ze 
Statutem PTTK Uchwały Nr 11/XVII/2012 Prezydium Zarządu Głównego 
PTTK z dnia 5 grudnia 2012 r.

Pozostałe podjęte przez GSK Uchwały dotyczyły: Nr 3/XVII/2010 z dnia 
27 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminów Są-
dów Koleżeńskich PTTK; Nr 4/XVII/2010 z dnia 27 lutego 2010 r. w spra-
wie Centralnego Rejestru Prawomocnie Orzeczonych Kar; Nr 13/XVII/201 
z dnia 23 marca 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminach Sądów Koleżeń-
skich PTTK i Nr 14/XVII/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wystąpienia  
o nadanie godności Członka Honorowego PTTK kol. Tadeuszowi Markow-
skiemu. 
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III. ROZPATRYWANIE SPORÓW

Podstawowym zadaniem Głównego Sądu Koleżeńskiego nałożonym 
nań przez Statut PTTK jest rozpatrywanie sporów wynikających z działal-
ności członków i jednostek statutowych oraz gospodarczych. Rozpatruje on  
w pierwszej i drugiej instancji sprawy wynikające z działalności organizacyj-
nej, jeśli obwinionymi są członkowie władz naczelnych PTTK.

W II instancji rozstrzyga odwołania od orzeczeń sądów koleżeńskich od-
działów, dotyczące działalności pozostałych członków Towarzystwa, a także 
odwołania od orzeczeń dyscyplinarnych innych organów orzekających w To-
warzystwie. Sprawy te są ogólnie nazwane sprawami honorowymi.

Ponadto GSK rozpatruje wszystkie sprawy wynikające na tle działalności 
gospodarczej i rozliczeń między jednostkami statutowymi i gospodarczymi, 
jak również spory między organami przedsiębiorstw PTTK pod warunkiem 
zapisu na sąd polubowny.

Sprawy honorowe
W XVII kadencji wpłynęło do Głównego Sądu Koleżeńskiego ponad 80 

spraw, z których tyko nieliczne kwalifikowały się do rozpoznania przez Ze-
społy Orzekające. W dwóch przypadkach prezes GSK wydała postanowienie  
o przejęciu sprawy do rozpoznania na podstawie § 44 ust. 9 Statutu PTTK. 

W I instancji GSK rozpoznał 9 spraw, w tym jedną z wniosku oskarży-
cielskiego Zarządu Głównego PTTK przeciwko obwinionemu o działanie na 
szkodę PTTK. W wyniku rozpoznania tej sprawy Mazowiecki Zespół Orzeka-
jący GSK orzekł najsurowszą karę wykluczenia z PTTK. Orzeczenie uprawo-
mocniło się w I-szej instancji. Pozostałe sprawy zakończyły się umorzeniem 
postępowania a jedna pozostaje nadal w toku.

W II instancji GSK rozpoznawał odwołania od orzeczeń Sądów Koleżeń-
skich Oddziałów: w jednym przypadku orzeczenie SKO uchylono i przeka-
zano sprawę Sądowi I –szej instancji do ponownego rozpoznania. W dwóch 
przypadkach orzeczenie I-szej instancji utrzymano w mocy. Pozostałe sprawy 
miały charakter pytań, bądź skarg bez wskazania obwinionego, tym samym 
nie mogły być przedmiotem rozpoznania w trybie określonym Statutem 
PTTK i regulaminem działania GSK.

Pomimo, że Główny Sąd Koleżeński nie jest zobowiązany do udzielania 
porad prawnych, na prośbę działaczy, członkowie GSK (z wykształceniem 
prawniczym) starali się w miarę możliwości udzielać porad i odpowiedzi na 
pytania prawne.
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IV. WSPÓŁPRACA 
Z WŁADZAMI PTTK

Współpraca z Zarządem Głównym PTTK polegała głównie na uczestnictwie  
w posiedzeniach plenarnych. W większości posiedzeń plenarnych Główny 
Sąd Koleżeński reprezentowała prezes Anna Kirchner a także w kilku przy-
padkach wiceprezes kol. Wojciech Tomalak i kol. Aleksandra Nowaczyk.

Prezes Anna Kirchner i Kol, Krystian Korus brali udział w szkoleniach 
organizowanych przez ZG PTTK dla przedstawicieli Oddziałów PTTK, na 
których omawiali tematykę związaną z postępowaniem przed sądami kole-
żeńskimi.

Dwóch członków Głównego Sądu Koleżeńskiego, kol. Wojciech Tomalak - 
wiceprezes GSK PTTK i kol. Renata Radomska-Krenz, pracowało w Zespole 
Statutowym. 

W regionalnych konferencjach GSK reprezentowali w województwach: 
dolnośląskim - kol. Henryk Antkowiak, kujawsko- pomorskim – kol. Jolanta 
Szulc, lubelskim – kol. Janina Dwornicka i kol. Leszek Warowny, lubuskim- 
Renata Radomska-Krenz, łódzkim – kol. Anna Kirchner i kol. Anna Teodor-
czyk, małopolskim – kol. Janusz Satora, opolskim – kol. Krystian Korus, pod-
karpackim – kol. Krystian Korus, podlaskim – kol. Wojciech Napiórkowski, 
pomorskim – kol. Tadeusz Markowski i kol. Jolanta Szulc, warmińsko-mazur-
skim – kol. Wojciech Napiórkowski, wielkopolskim – kol. Aleksandra Nowa-
czyk i kol. Wojciech Tomalak, śląskim – kol. Krystian Korus, świętokrzyskim 
– kol. Leszek Warowny, zachodniopomorskim- kol. Tadeusz Markowski.
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VI. WYRÓŻNIENIA
Za działalność społeczną w PTTK w XVII kadencji kol. Anna Teodorczyk 

została uhonorowani Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz 
Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Turystyki”; kol. Henryk Antkowiak 
został uhonorowany tytułem „Nauczyciel Kraju Ojczystego”; kol. Wojciech 
Napiórkowski otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, a kol. Krystian Korus Śląską 
Honorową Odznakę PTTK oraz odznakę „25 lat w PTTK”. 

Główny Sąd Koleżeński PTTK udzielił poparcia członkom GSK w stosun-
ku, do których Zjazdy Oddziałów podjęły uchwały w sprawie wystąpienia  
o nadanie godności Członka Honorowego PTTK tj.: kol. kol. Annie Kirchner, 
Aleksandrze Nowaczyk i Annie Teodorczyk oraz podjął uchwałę w sprawie 
wystąpienia o nadanie godności Członka Honorowego PTTK kol. Tadeuszo-
wi Markowskiemu.
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