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Polskie Towarzystwo
Turystyczno–Krajoznawcze
ZARZĄD GŁÓWNY
TT – 1873
PTK – 1906
PTT – 1920
PTTK – 1950

Warszawa, 6 lipca 2016 r.

L.dz. SG/ 1145 /2016
Zarządy Kół i Klubów PTTK
Zarządy Oddziałów PTTK
Kierownictwa Jednostek Regionalnych PTTK
Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na posiedzeniu
w dniu 25 czerwca br. podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczowyborczej oraz zwołania XIX Walnego Zjazdu PTTK. Postanowiono, że XIX Walny Zjazd
PTTK będzie obradował we wrześniu 2017 roku w Warszawie. Tym samym rozpoczęta
została kampania sprawozdawczo-wyborcza w całym Towarzystwie. Zgodnie z podjętą
uchwałą przed nami do wykonania szereg czynności związanych z zebraniami kół i klubów,
zjazdami oddziałów, regionalnymi konferencjami oddziałów poprzedzającymi Walny Zjazd
Towarzystwa.
W załączeniu przesyłamy dokumenty, które stanowią podstawę do podejmowania
decyzji w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej na wszystkich poziomach
organizacyjnych Towarzystwa i wzory niezbędnych formularzy pomocnych w przygotowaniu
właściwej dokumentacji jej towarzyszącej. Dokumenty te, jak i inne, które zostaną uchwalone
przez Zarząd Główny PTTK, dotyczące Zjazdu będą zamieszczone również na stronie
internetowej www.pttk.pl.
Prosimy o zapoznanie się z materiałami, przygotowanie i podjęcie, zgodnie ze swoimi
kompetencjami, działań organizacyjnych niezbędnych do dobrego przeprowadzenia kampanii
w Waszych jednostkach. Prosimy o dochowanie szczególnej staranności przy podejmowaniu
odpowiednich uchwał i decyzji organizacyjnych.
Zgodnie z terminarzem przyjętym w uchwale ZG PTTK z 25 czerwca 2016 r.,
by możliwe było podjęcie przez Zarząd Główny PTTK niezbędnych decyzji w sprawie,
między innymi, rozdzielnika mandatów na regionalne konferencje oddziałów bardzo ważne
będzie przestrzeganie terminów dostarczania odpowiednich dokumentów, w tym sprawozdań
TK-O (termin nadsyłania do 10 stycznia 2017 roku), apelujemy o potraktowanie tych kwestii
ze szczególną uwagą i należną powagą.

PTTK
00-075 Warszawa ul. Senatorska 11
tel. centrali (0-22) 826-22-51, fax (0-22) 826-25-05,
http://www.pttk.pl ; e-mail: poczta@pttk.pl
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Przesyłane materiały dotyczą spraw organizacyjno-prawnych związanych z kampanią
sprawozdawczo-wyborczą, w dalszym toku jej trwania pojawią się zapewne projekty
dokumentów programowych i statutowych przedstawianych do dyskusji, niezależnie od tego
zachęcamy do podejmowania trudu oceny dokonań Towarzystwa na każdym poziomie
organizacyjnym, które dzieją się z Waszym udziałem, kreślenia planów na najbliższe lata,
wybiegając przy tym również poza dalsze ramy czasowe. Prezentowane opinie i propozycje
będą pomocne przy tworzeniu projektów dokumentów przedstawianych do dalszej debaty
i decyzji Zjazdu. Serdecznie zapraszamy do udziału w przygotowaniu tego najważniejszego
w działalności każdego stowarzyszenia wydarzenia również w tym zakresie.
W przypadku potrzeby zasięgnięcia dodatkowych informacji bądź objaśnień
w sprawach organizacyjno-prawnych związanych z przebiegiem kampanii prosimy
o kontaktowanie się z kol. Natalią Wojtyrą - tel. 22 826 22 51 w . 218, e-mail:
natalia.wojtyra@pttk.pl.
Z turystycznymi pozdrowieniami

Wiceprezes
Zarządu Głównego PTTK

Prezes
Zarządu Głównego PTTK

(-) Henryk Miłoszewski

(-) Roman Bargieł
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Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
ZARZĄD GŁÓWNY
Warszawa, ul. Senatorska 11

Uchwała nr 213 /XVIII/2016
Zarządu Głównego PTTK z 25 czerwca 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej
oraz zwołania XIX Walnego Zjazdu PTTK
Na podstawie Art. 25 ust. 2 oraz w związku z Art. 24-28 Statutu PTTK,
Zarząd Główny PTTK p o s t a n a w i a:
§1
1. Zwołać XIX Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
we wrześniu 2017 roku.
2. XIX Walny Zjazd PTTK będzie miał charakter sprawozdawczo-wyborczy, podejmie
uchwały określające kierunki dalszej działalności Towarzystwa. Zjazd będzie obradował
plenarnie.
§2
Wybór delegatów na XIX Walny Zjazd PTTK odbędzie się na 16 regionalnych konferencjach
oddziałów PTTK, których obszar odpowiada granicom administracyjnym poszczególnych
województw, zgodnie z Ordynacją Wyborczą uchwaloną przez Zarząd Główny PTTK
uchwałą nr 212/XVIII/2016 z 25 czerwca 2016 roku.
§3
Kampania sprawozdawczo-wyborcza w jednostkach organizacyjnych PTTK, poprzedzająca
XIX Walny Zjazd PTTK zostanie przeprowadzona w okresie od 1 października 2016 roku do
30 czerwca 2017 roku zgodnie z poniższym terminarzem:
1) walne zebrania kół i klubów PTTK wybierające delegatów na zjazdy oddziałów PTTK
- w okresie od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2) zjazdy oddziałów PTTK wybierające delegatów na regionalne konferencje oddziałów
PTTK - w okresie od 1 lutego 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r., nie później niż 28 dni przed
terminem regionalnej konferencji oddziałów PTTK.
3) regionalne konferencje oddziałów PTTK wybierające delegatów na XIX Walny Zjazd
PTTK - w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
§4
1. Zobowiązuje się zarządy oddziałów PTTK do określenia własnymi uchwałami czasu
trwania kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kołach i klubach – jednostkach
organizacyjnych oddziału, oraz terminu i charakteru zjazdu oddziału. Termin zjazdu
oddziału i jego charakter powinny być podane do wiadomości Biura Zarządu Głównego
PTTK oraz kierownictwa jednostek regionalnych PTTK najpóźniej na dwa tygodnie przed
terminem jego odbycia.
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2. Oddziały PTTK, w których kadencja władz oddziału kończy się po XIX Walnym Zjeździe
PTTK odbędą zjazdy nadzwyczajne w celu dokonania wyboru delegatów oddziału na
regionalną konferencję oddziałów PTTK oraz wypracowania wniosków dotyczących
działalności Towarzystwa kierowanych na regionalną konferencję oddziałów PTTK oraz
do ZG PTTK.
3. Zobowiązuje się kierownictwa jednostek regionalnych PTTK do przygotowania
i przeprowadzenia regionalnych konferencji oddziałów PTTK.
4. Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego ZG PTTK, by po konsultacjach
z jednostkami regionalnymi PTTK ustalił do 15 stycznia 2017 r. terminy regionalnych
konferencji oddziałów PTTK i przedstawił ZG PTTK do zatwierdzenia.
§5
W odrębnej uchwale Zarząd Główny PTTK zatwierdzi:
1. do 30 września 2016 roku:
a) składy zespołów przygotowujących XIX Walny Zjazd PTTK: organizacyjnego
i programowego,
b) rozdzielnik mandatów na XIX Walny Zjazd PTTK wybieranych na 16 regionalnych
konferencjach oddziałów według klucza wyborczego określonego w § 24 „Ordynacji
Wyborczej” biorąc za podstawę liczbę członków wykazanych w sprawozdaniu
statystycznym (wzór TK-O) na dzień 31.12.2015 roku,
c) powołanie członków zespołów XIX Walnego Zjazdu PTTK: organizacyjnego
i programowego,
2. do 31 stycznia 2017 r.
a) rozdzielniki mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje
oddziałów,
biorąc
za
podstawę
liczbę
członków
wykazanych
w sprawozdaniu statystycznym (TK-O) na dzień 31.12.2016 r.
b) terminy i miejsca regionalnych konferencji oddziałów PTTK,
c) szczegółowy termin i miejsce oraz projekt porządku i regulaminu obrad XIX
Walnego Zjazdu PTTK,
§6
Powołać ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY PRZYGOTOWANIA DO XIX WALNEGO
ZJAZDU PTTK w następującym składzie:
1. Kol. Roman Bargieł, Prezes ZG PTTK, Przewodniczący Zespołu,
2. Kol. Beata Dziduszko, Członek Honorowy PTTK, Prezes GKR PTTK,
3. Kol. Wojciech Tomalak, Prezes GSK PTTK,
4. Kol. Henryk Miłoszewski, Wiceprezes ZG PTTK, Przewodniczący Zespołu
Organizacyjnego,
5. Kol. Andrzej Gordon, Członek Honorowy PTTK, Wiceprezes ZG PTTK, Przewodniczący
Zespołu Programowego,
6. Kol. Włodzimierz Łęcki, Członek Honorowy PTTK, Dziekan Kręgu Seniorów PTTK,
7. Kol. Ryszard Mazur, Członek Honorowy PTTK, Przewodniczący Kapituły Odznaczeń
ZG PTTK
§7
Powołać następujące Zespoły Problemowe XIX Walnego Zjazdu PTTK:
1) ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY - którego zadaniem jest przygotowanie
organizacyjno-logistyczne XIX Walnego Zjazdu PTTK oraz nadzór nad przebiegiem
kampanii sprawozdawczo-wyborczej w jednostkach organizacyjnych Towarzystwa,
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Przewodniczący: kol. Henryk Miłoszewski,
2) ZESPÓŁ PROGRAMOWY - którego zadaniem jest przygotowanie projektów
uchwał i rezolucji do podjęcia przez Zjazd oraz materiałów do dyskusji na zjazdy
oddziałów i regionalne konferencje oddziałów.
Przewodniczący: kol. Andrzej Gordon
§8
1. Upoważnić Sekretarza Generalnego ZG PTTK do powołania do 31 października 2016 r.
Biura XIX Walnego Zjazdu PTTK, a także określenia jego zadań.
2. Zobowiązać Zespół Organizacyjny XIX Walnego Zjazdu PTTK do opracowania
preliminarza kosztów oraz do wystąpienia w okresie planowania budżetu Zarządu
Głównego PTTK o zabezpieczenie w budżecie na rok 2017 środków finansowych na
realizację
zadań
zaplanowanych
w
kampanii
sprawozdawczo-wyborczej
i organizację XIX Walnego Zjazdu PTTK.
§9
Zobowiązać Sekretarza Generalnego ZG PTTK do opublikowania uchwał i dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia kompanii sprawozdawczo-wyborczej w jednostkach
organizacyjnych PTTK.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
ZARZĄD GŁÓWNY
Warszawa, ul. Senatorska 11

Uchwała nr 212/XVIII/2016
Zarządu Głównego PTTK z 25 czerwca 2016 roku
w sprawie Ordynacji Wyborczej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 Statutu PTTK, Zarząd Główny PTTK postanawia:
§1
Uchwalić Ordynację Wyborczą stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§2
1. Zobowiązać Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PTTK do upowszechnienia
uchwalonej Ordynacji Wyborczej, w tym poprzez zamieszczenie jej na stronie
www.pttk.pl oraz do przekazania jej treści do wiadomości wszystkim jednostkom
organizacyjnym Towarzystwa.
2. Zobowiązać wszystkie jednostki organizacyjne Towarzystwa do przestrzegania
postanowień uchwalonej Ordynacji Wyborczej.
§3
Traci moc uchwała ZG PTTK nr 338/XVII/2012 z 30 czerwca 2012 r. w sprawie Ordynacji
Wyborczej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały
ZZG PTTK nr 212/XVIII/2016
z 25.06.2016 r.
ORDYNACJA WYBORCZA
1.

2.

Ordynacja Wyborcza określa:
1) zasady organizacji walnych zebrań kół i klubów, zjazdów oddziałów PTTK,
jednostek regionalnych z osobowością prawną i Regionalnych Konferencji
Oddziałów oraz Walnego Zjazdu,
2) zasady i tryb wyboru władz kół i klubów, oddziałów PTTK, jednostek regionalnych,
z osobowością prawną, władz naczelnych PTTK,
3) zasady i tryb wyboru delegatów na zjazdy oddziałów PTTK, Regionalne Konferencje
Oddziałów, Walny Zjazd.
Zasady członkostwa w Polskim Towarzystwie Turystyczno – Krajoznawczym oraz prawa
i obowiązki członków regulują art. 10–18 Statutu PTTK.

I.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ODDZIAŁÓW - KOŁA I KLUBY
§1

1.
2.

Najwyższą władzą koła lub klubu jest walne zebranie koła lub klubu.
Władzami koła lub klubu są:
1) zarząd koła lub klubu,
2) komisja rewizyjna koła lub klubu, o ile walne zebranie podejmie uchwałę o wyborze
komisji rewizyjnej koła lub klubu.
§2

1. Walne zebranie koła lub klubu odbywa się raz na cztery lata, chyba że uchwałą walnego
zebrania koła lub klubu kadencja władz została skrócona.
2. Walne zebranie koła lub klubu zwołuje zarząd, zawiadamiając członków o miejscu,
terminie i porządku obrad zebrania, co najmniej 7 dni przed terminem.
3. Walne zebranie koła lub klubu może być zwołane przy zachowaniu zasady drugiego
terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu zebrania musi być określony pierwszy i drugi
termin, porządek obrad oraz przywołanie zapisu § 4 ust. 3-4 „Ordynacji Wyborczej”.
§3
1. Prawo uczestnictwa w walnym zebraniu koła lub klubu, z głosem decydującym, mają
wszyscy członkowie danej jednostki, którzy okażą się ważną legitymacją członka PTTK.
2. Z głosem doradczym w walnym zebraniu koła lub klubu mogą brać udział:
1) Członkowie Honorowi PTTK,
2) członkowie władz PTTK,
3) osoby zaproszone.
§4
1. Ważność walnego zebrania koła lub klubu stwierdza komisja mandatowa wybrana przez
zebranie lub prezydium zebrania jeżeli taki zapis zawiera regulamin obrad.
2. Walne zebranie koła lub klubu jest ważne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa
uprawnionych członków danej jednostki.
3. Walne zebranie koła lub klubu obradujące w drugim terminie jest władne
do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
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4. Walne zebranie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami
umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu
§5
1. Sposób przeprowadzenia obrad walnego zebrania koła lub klubu określa w sposób
szczegółowy regulamin obrad uchwalony przez zebranie.
2. Liczbę wybieranych delegatów na Zjazd Oddziału określa § 16 ust. 1 pkt. 2) Ordynacji
Wyborczej.
§6
1. Wybory do władz koła, klubu oraz delegatów na zjazd oddziału odbywają się
w głosowaniu tajnym z zachowaniem zasady powszechności i równości.
2. Prawo kandydowania do władz koła, klubu oraz na delegatów przysługuje wszystkim
członkom zwyczajnym PTTK, którzy posiadają ważną legitymację członka PTTK
z opłaconą składką członkowską za dany rok i na których nie nałożono prawomocnym
postanowieniem sądu koleżeńskiego PTTK kary zawieszenia w prawach członkowskich
na czas obejmujący okres wyborów.
3. Nie mogą kandydować do władz koła, klubu na okres najbliższej kadencji członkowie
zarządu koła, klubu, którzy nie uzyskali absolutorium.
4. Nie można łączyć funkcji we władzach koła wymienionych w § 1 ust. 2 niniejszej
ordynacji.
5. Nie można łączyć funkcji we władzach koła, klubu z działalnością gospodarczą
prowadzoną w oparciu o majątek PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów
z działalnością gospodarczą PTTK.
§7
1. Zebranie koła, klubu ustala według własnych potrzeb liczbę wybieranych członków
do władz koła, klubu.
2. Wybory do władz koła, klubu oraz delegatów na zjazd oddziału przeprowadza komisja
skrutacyjna wybrana przez zebranie.
3. Komisja skrutacyjna przeprowadza wybory, o których mowa w ust. 2 zgodnie
z regulaminem przyjętym na zebraniu.
4. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do władz
i na delegatów.
§8
1. Wybory do władz koła, klubu oraz wybory delegatów na zjazd oddziału odbywają się
za pomocą oddzielnych kart wyborczych, przygotowanych przez komisję skrutacyjną.
2. Na karcie wyborczej (kartach wyborczych) do władz, komisja skrutacyjna umieszcza
nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym z podziałem na rodzaje wybieranych
władz.
3. Przy nazwie wybieranego rodzaju władz i delegatów winna być podana ustalona liczba
członków wybieranych do danego rodzaju władzy oraz delegatów.
§9
Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych
do głosowania obecnych na zebraniu według listy obecności.
2. Głos w głosowaniu jest ważny, jeżeli:
1) został oddany za pomocą karty wyborczej.
2) liczba nie skreślonych kandydatów na karcie wyborczej jest równa lub mniejsza
od liczby określonej dla wybieranego rodzaju władzy lub liczby delegatów.
1.

§ 10
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1. Za wybranych do władz lub delegatów uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali
kolejno największą liczbę głosów i więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. Jeżeli w wyborach do władz lub delegatów nie wybrano pełnej liczby członków władz
lub delegatów przeprowadza się wybory uzupełniające, w których biorą udział wyłącznie
kandydaci, którzy nie zostali wybrani w pierwszym głosowaniu i uzyskali kolejno
największą ilość głosów. Liczba kandydatów w wyborach uzupełniających nie może być
większa niż dwukrotność liczby osób wybieranych w tej turze wyborów. Przy wyborach
uzupełniających stosuje się zasadę, o której mowa w ust. 1.
3. W razie dalszego braku rozstrzygnięcia wyborów do władz lub delegatów przeprowadza
się wybory dodatkowe, w których biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie zostali
wybrani w wyborach uzupełniających i uzyskali kolejno największą ilość głosów. Liczba
kandydatów w wyborach dodatkowych nie może być większa niż dwukrotność liczby
osób wybieranych w tej turze wyborów. O wyborze w wyborach dodatkowych decyduje
zwykła większość głosów.
§ 11
1. Zebrania konstytuujące władz koła, klubu powinny się odbyć po zakończeniu wyborów
w dniu obrad zebrania. W przypadkach wyjątkowych zebrania te mogą się odbyć
w terminie późniejszym, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia
zebrania.
2. Zebraniu konstytuującemu przewodniczy członek prezydium obrad zebrania.
§ 12
1. Wybory prezesa zarządu koła, klubu odbywają się w głosowaniu tajnym za pomocą kart
do głosowania.
2. Wybory prezesa zarządu, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza komisja skrutacyjna
składająca się z członków komisji skrutacyjnej zebrania.
3. Prezesem zarządu koła, klubu może być każdy z członków nowo wybranego zarządu
koła, klubu.
4. Po rozdaniu kart do głosowania przez komisję, o której mowa w ust. 2 członkowie
zarządu wpisują nazwisko swojego kandydata.
5. Prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, nie mniej
jednak niż połowę głosów obecnych członków nowo wybranego zarządu.
6. Jeżeli w wyborach żaden z kandydatów nie otrzymał, co najmniej połowy głosów,
zarządza się wybory uzupełniające, w których udział biorą dwaj kandydaci, którzy
uzyskali największą liczbę głosów. W takim przypadku prezesem zarządu zostaje
kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.
7. Podział funkcji wśród członków zarządu następuje w głosowaniu tajnym na wniosek
nowo wybranego prezesa według zasad określonych w ust. 5 i 6.
8. Postanowienia ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do ukonstytuowania komisji rewizyjnej.
§ 13
Dokumentami zebrania koła, klubu są:
1) regulamin obrad uchwalony przez zebranie,
2) uchwała zarządu oddziału w sprawie klucza wyborczego i rozdzielnika mandatów
dla kół i klubów na zjazd oddziału,
3) lista obecności osób uprawnionych do głosowania,
4) protokół zebrania podpisany przez przewodniczącego obrad i sekretarza,
5) uchwały, wnioski i postulaty zebrania,
6) protokoły komisji mandatowej lub prezydium obrad dotyczące prawomocności
zebrania,
7) protokoły komisji skrutacyjnej, w sprawie wyboru władz i delegatów,
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8) protokoły komisji skrutacyjnej z zebrań konstytuujących nowo wybranych władz,
9) zaświadczenia wyboru delegata (delegatów) koła lub klubu na zjazd oddziału,
10) podstawowe informacje o wybranych władzach koła, klubu.

II.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PTTK – ODDZIAŁY
§ 14

1. Najwyższą władzą oddziału jest zjazd oddziału.
2. Władzami oddziału są:
1) zarząd oddziału,
2) komisja rewizyjna oddziału,
3) sąd koleżeński oddziału, o ile zjazd oddziału podejmie uchwałę o wyborze sądu
koleżeńskiego oddziału.
3. Władze oddziału pochodzą z wyboru. Kadencja władz oddziału trwa cztery lata i może
być skrócona do dwóch lat uchwałą zjazdu oddziału.
4. Prawo kandydowania do władz oddziału oraz na delegata na RKO PTTK mają wszyscy
członkowie oddziału opłacający w oddziale składkę członkowską, niezależnie od tego
czy posiadają mandat delegata na Zjazd Oddziału.
§ 15
1. Zjazd oddziału odbywa się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na cztery
lata.
2. Nadzwyczajny zjazd oddziału zwołuje zarząd oddziału zgodnie z art. 58 Statutu PTTK.
Postanowienia niniejszej „Ordynacji Wyborczej” odnoszące się do zjazdu oddziału
stosuje się odpowiednio do nadzwyczajnego zjazdu oddziału.
3. Zjazd oddziału zwołuje zarząd oddziału określając w swojej uchwale, termin, miejsce
i porządek obrad zjazdu, zawiadamiając członków lub delegatów co najmniej na dwa
tygodnie przed terminem zjazdu, załączając swoje sprawozdanie lub wskazując termin i
miejsce jego wyłożenia do wglądu oraz projekt regulaminu obrad.
4. Dla zapewnienia czynnego i biernego prawa wyborczego członkom kół i klubów, zarząd
oddziału może powołać okręgi wyborcze obejmujące więcej niż jedno koło lub klub,
określając dla nich swoją uchwałą liczbę wybieranych delegatów.
5. Zjazd oddziału może być zwołany przy zachowaniu zasady drugiego terminu.
W zawiadomieniu o zwołaniu zjazdu musi być określony pierwszy i drugi termin oraz
porządek obrad.
6. Zjazd oddziału odbywający się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami
umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.
§ 16
1. W zjeździe oddziału udział biorą z głosem decydującym:
1) w przypadku oddziału liczącego nie więcej niż dwa koła lub kluby lub mniej niż
50 członków zwyczajnych – wszyscy członkowie zwyczajni oddziału z ważną
legitymacją członkowską PTTK,
2) w przypadku oddziału liczącego co najmniej trzy koła lub kluby lub co najmniej
50 członków delegaci z ważną legitymacją członkowską PTTK, wybrani na walnych
zebraniach kół i klubów według rozdzielnika uchwalonego przez zarząd oddziału,
zgodnie z kluczem wyborczym określonym w § 17 „Ordynacji Wyborczej” albo
wszyscy członkowie oddziału,
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2. W zjeździe oddziału udział biorą z głosem doradczym Członkowie Honorowi PTTK,
przedstawiciele członków wspierających oddziału, przedstawiciele władz naczelnych
PTTK, członkowie ustępujących władz oddziału, przewodniczący komisji i zespołów
zarządu oddziału, opiekunowie szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych oraz inne
osoby zaproszone o ile nie są delegatami.
3. Delegaci na zjazd oddziału zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego
zwyczajnego zjazdu oddziału, z uwzględnieniem przepisu art. 58 ust. 4 Statutu PTTK.
§ 17
Delegaci na zjazdy oddziałów wybierani są na walnych zebraniach kół i klubów,
wg następującego klucza wyborczego:
1) w oddziałach z liczbą od 51 do 100 członków zwyczajnych z opłaconą składką
członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 3 członków zwyczajnych,
2) w oddziałach z liczbą od 101 do 150 członków zwyczajnych z opłaconą składką
członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 5 członków zwyczajnych,
3) w oddziałach z liczbą od 151 do 300 członków zwyczajnych z opłaconą składką
członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 8 członków zwyczajnych,
4) w oddziałach z liczbą od 301 do 500 członków zwyczajnych z opłaconą składką
członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 10 członków zwyczajnych,
5) w oddziałach z liczbą od 501 do 700 członków zwyczajnych z opłaconą składką
członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 15 członków zwyczajnych,
6) w oddziałach z liczbą od 701 do 900 członków zwyczajnych z opłaconą składką
członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 20 członków zwyczajnych,
7) w oddziałach z liczbą od 901 do 1200 członków zwyczajnych z opłaconą składką
członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 25 członków zwyczajnych,
8) w oddziałach z liczbą od 1201 do 1500 członków zwyczajnych z opłaconą składką
członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 30 członków zwyczajnych,
9) w oddziałach z liczbą od 1501 do 2000 członków zwyczajnych z opłaconą składką
członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 35 członków zwyczajnych,
10) w oddziałach z liczbą od 2001 do 3000 członków zwyczajnych z opłaconą składką
członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 40 członków zwyczajnych.
11) w oddziałach z liczbą powyżej 3000 członków zwyczajnych z opłaconą składką
członkowską - 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 50 członków zwyczajnych.
§ 18
1.
2.
3.

W skład zarządu oddziału wchodzi co najmniej pięciu członków wybranych przez zjazd
oddziału.
Zarząd oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa
lub wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
W skład zarządu oddziału może wchodzić urzędujący członek zarządu oddziału
powołany przez zarząd oddziału, jeśli nie został wybrany przez zjazd oddziału.
§ 19

1.
2.

Do zjazdów oddziałów mają zastosowanie odpowiednio § 4-13 niniejszej Ordynacji
Wyborczej.
Dokumentację ze zjazdu oddziału oprócz wymienionej w § 13 stanowi również:
1) opinia zjazdu w sprawach przekazanych do zaopiniowania przez Zarząd Główny
PTTK,
2) protokół komisji wyborczej, jeżeli regulamin obrad przewidywał jej wybranie.
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JEDNOSTKI REGIONALNE Z OSOBOWOŚCIĄ PRAWNĄ
§ 20
1.
2.

Najwyższą władzą jednostki regionalnej posiadającej osobowość prawną jest
Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK.
Władzami jednostki regionalnej z osobowością prawną są:
1) zarząd jednostki regionalnej,
2) komisja rewizyjna jednostki regionalnej.
§ 21

1.
2.

Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze Przedstawicieli Oddziałów PTTK
z osobowością prawną odbywa się co cztery lata, chyba że regulamin stanowi inaczej.
Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK zwołuje zarząd jednostki zawiadamiając
oddziały o miejscu, terminie i porządku obrad zebrania, co najmniej 21 dni przed
terminem.
§ 22

1.

2.

Zasady zwoływania, przebieg obrad, prawomocność obrad jednostek regionalnych
z osobowością prawną określają regulaminy tych jednostek zatwierdzone przez Zarząd
Główny.
Do jednostki regionalnej z osobowością prawną mają zastosowanie odpowiednio § 4-13
niniejszej Ordynacji Wyborczej.

III.

REGIONALNE KONFERENCJE ODDZIAŁÓW PTTK
§ 23

1.

2.

3.

Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK zwana dalej RKO PTTK jest zebraniem
przedstawicieli wszystkich oddziałów z danego województwa, wybranych na zjazdach
oddziałów, według klucza określonego w § 24 „Ordynacji Wyborczej” i rozdzielnika
mandatów uchwalonego przez Zarząd Główny, przy zachowaniu zasad określonych
w art. 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu PTTK.
RKO PTTK zwołuje uchwałą Zarząd Główny PTTK w konsultacji z władzami jednostki
regionalnej, określając miejsce i termin konferencji. Uchwała winna być podjęta
przynajmniej na 28 dni przed terminem konferencji.
Projekt porządku oraz regulamin obrad RKO PTTK przygotowują władze jednostki
regionalnej i dostarczają delegatom wraz z zaproszeniem nie później niż 21 dni przed
wyznaczonym terminem. Do zaproszenia należy dołączyć również uchwały ZG PTTK,
o których mowa w ust. 1 i 2.
§ 24
Delegaci na regionalne konferencje wybierani są na zjazdach oddziałów, przy czym
na każdy oddział przypada jeden delegat plus jeden delegat na każdą rozpoczętą liczbę stu
członków zwyczajnych przy liczebności oddziału powyżej stu członków zwyczajnych
z opłaconą składką członkowską za rok poprzedzający rok, w którym ma się obyć RKO
PTTK.
§ 25

1.

Prawo uczestnictwa w RKO PTTK, z głosem decydującym, mają delegaci wybrani
na zjazdach oddziałów z danego województwa, zgodnie z postanowieniami § 24
Ordynacji Wyborczej.
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2.

3.

Z głosem doradczym w RKO PTTK mogą brać udział:
1) Członkowie Honorowi PTTK,
2) członkowie lub przedstawiciele członków wspierających,
3) członkowie władz naczelnych PTTK,
4) osoby zaproszone.
Delegaci na RKO PTTK zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego
RKO PTTK. Obsadzenie zwolnionego w czasie kadencji mandatu delegata następuje
w drodze wyborów uzupełniających.
§ 26

1.
2.

Dokumentami uprawniającymi do uczestnictwa w RKO PTTK z głosem decydującym
są: protokoły ze zjazdów oddziałów, ważna legitymacja członka PTTK oraz zaproszenie.
Mandaty delegatów na RKO PTTK wydają organizatorzy w dniu regionalnej konferencji
na podstawie list delegatów, sporządzonych w oparciu o odpowiednie protokoły wyboru,
po podpisaniu listy obecności delegatów oraz okazaniu legitymacji członka PTTK
z opłaconą składką członkowską za dany rok.
§ 27

1.
2.

3.

Sposób przeprowadzenia obrad, podejmowania uchwał, wyboru delegatów określa w
sposób szczegółowy regulamin obrad, uchwalony przez RKO PTTK.
Ważność RKO PTTK stwierdza komisja mandatowa wybrana przez konferencję.
RKO PTTK jest ważne, jeżeli bierze w niej udział, co najmniej połowa delegatów
wybranych na RKO PTTK na zjazdach oddziałów.
Uchwały RKO PTTK zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych
do głosowania.
§ 28

1.

2.
3.

4.

Prawo kandydowania na delegatów na Walny Zjazd PTTK przysługuje wszystkim
członkom zwyczajnym PTTK, którzy posiadają ważną legitymację członka PTTK,
na których nie nałożono prawomocnym postanowieniem sądu koleżeńskiego PTTK kary
zawieszenia w prawach członkowskich.
Prawo kandydowania na delegata na Walny Zjazd PTTK mają wszyscy członkowie
PTTK niezależnie od tego czy są delegatami na RKO PTTK.
Kandydatów na delegatów na Walny Zjazd PTTK mają prawo zgłaszać do komisji
wyborczej RKO PTTK delegaci biorący udział w obradach RKO PTTK z głosem
decydującym.
Listę kandydatów, o których mowa w ust. 2, komisja wyborcza tworzy na podstawie
zgłoszeń delegatów.
§ 29

Do przebiegu wyborów na RKO PTTK mają zastosowanie odpowiednio § 6-10 niniejszej
Ordynacji Wyborczej.
2. Dokumentami RKO PTTK są:
1) regulamin i porządek obrad, uchwalony przez konferencję,
2) protokół z obrad konferencji, podpisany przez przewodniczącego obrad i sekretarza,
3) uchwała Zarządu Głównego PTTK w sprawie klucza wyborczego i rozdzielnika
mandatów dla zjazdów oddziałów,
4) lista obecności osób uprawnionych do głosowania,
5) uchwały, wnioski i postulaty regionalnej konferencji kierowane do Walnego Zjazdu
PTTK,
6) stanowisko regionalnej konferencji w sprawach, przedstawionych przez Zarząd
Główny PTTK,
7) protokoły komisji mandatowej dotyczące prawomocności konferencji,
8) protokół komisji wyborczej,
1.
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9) protokoły komisji skrutacyjnej dotyczące wyboru delegatów na Walny Zjazd PTTK,
10) zaświadczenia wyboru delegatów na Walny Zjazd PTTK.

IV.

NAJWYŻSZE I NACZELNE WŁADZE PTTK
§ 30

1.
2.

3.
4.

Najwyższą władzą PTTK jest Walny Zjazd.
Władzami naczelnymi PTTK są:
1)
Zarząd Główny,
2)
Główna Komisja Rewizyjna,
3)
Główny Sąd Koleżeński.
Kadencja władz naczelnych PTTK trwa cztery lata.
Nie można łączyć funkcji we władzach naczelnych wymienionych w § 30 ust. 2.
§ 31

1.
2.
3.

4.

5.

Walny Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
Zwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd Główny raz na cztery lata.
Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd Główny PTTK zgodnie z art. 26 Statutu
PTTK. Postanowienia niniejszej „Ordynacji Wyborczej” odnoszące się do Walnego
Zjazdu stosuje się odpowiednio do Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu.
Walny Zjazd zwołuje Zarząd Główny PTTK, zawiadamiając wybranych delegatów oraz
osoby zaproszone o miejscu, terminie i porządku obrad Zjazdu, co najmniej na 30 dni
przed terminem Zjazdu. Do zaproszenia należy dołączyć projekt regulaminu obrad oraz
materiały stanowiące przedmiot obrad.
Walny Zjazd obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego
projekt przedstawia Zarząd Główny.
§ 32

1.

2.

W Walnym Zjeździe udział biorą:
1) z głosem decydującym delegaci z ważną legitymacją członkowską, wybrani
na regionalnych konferencjach oddziałów PTTK obejmujących wszystkie oddziały
z danego województwa, przy czym jeden delegat na Walny Zjazd PTTK przypada
na każdą rozpoczętą liczbę czterystu pięćdziesięciu członków zwyczajnych
z opłaconą składką członkowską w roku poprzedzającym podjęcie uchwały
o zwołaniu Walnego Zjazdu PTTK, zrzeszonych łącznie we wszystkich oddziałach,
których delegaci mają prawo uczestnictwa w regionalnej konferencji. Uchwała
o zwołaniu Walnego Zjazdu określa rozdzielnik mandatów dla poszczególnych
RKO PTTK.
2) z głosem doradczym – osoby niebędące delegatami: członkowie władz naczelnych,
Członkowie Honorowi PTTK, przedstawiciele członków wspierających oraz osoby
zaproszone.
Delegaci na Walny Zjazd zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego
Zwyczajnego Walnego Zjazdu. Obsadzenie zwolnionego w czasie kadencji mandatu
delegata następuje w drodze wyborów uzupełniających.
§ 33

1.

Regulamin obrad, uchwalony przez Walny Zjazd PTTK, określa
przeprowadzenia obrad, podejmowania uchwał, wyboru władz naczelnych.

sposób
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2.
3.
4.

Ważność Walnego Zjazdu PTTK stwierdza komisja mandatowa wybrana przez Walny
Zjazd.
Walny Zjazd PTTK jest ważny, jeżeli bierze w nim udział, co najmniej połowa
delegatów wybranych na Regionalnych Konferencjach Oddziałów PTTK.
Uchwały Walnego Zjazdu PTTK zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, chyba że statut
stanowi inaczej.
§ 34

1. Władze naczelne PTTK pochodzą z wyboru.
2. Wybory władz PTTK naczelnych odbywają się w głosowaniu tajnym z zachowaniem
zasady powszechności i równości.
3. Procedura głosowania może być przeprowadzona również przy wykorzystaniu technik
elektronicznych. W takim przypadku karty do głosowania, o których mowa w § 12 ust. 1
Ordynacji Wyborczej nie stanowią dokumentacji wyborczej.
4. Prawo kandydowania do władz naczelnych przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym
PTTK, którzy:
1) posiadają ważną legitymację członka PTTK z opłaconą składką członkowską
za dany rok;
2) nie są skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
popełnione z winy umyślnej;
3) nie mają nałożonej prawomocnym postanowieniem sądu koleżeńskiego PTTK kary
zawieszenia w prawach członkowskich na czas obejmujący okres wyborów.
5. Nie można łączyć funkcji we władzach naczelnych z działalnością gospodarczą
prowadzoną w oparciu o majątek PTTK lub mającą znamiona kolizji interesów
z działalnością gospodarczą PTTK.
6. Nie mogą kandydować do Zarządu Głównego na okres najbliższej kadencji członkowie
Zarządu Głównego, którzy nie uzyskali absolutorium Zjazdu.
7. Nie mogą kandydować do Głównej Komisji Rewizyjnej osoby pozostające z osobą
będącą członkiem Zarządu Głównego PTTK w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.
§ 35
1.
2.
3.
4.

Walny Zjazd PTTK podejmuje uchwały w sprawie wielkości składu liczbowego władz.
Wybory władz naczelnych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez Walny
Zjazd.
Komisja skrutacyjna przeprowadza wybory, o których mowa w ust. 2 zgodnie z niniejszą
„Ordynacja Wyborczą” oraz regulaminem obrad oraz uchwałami Zjazdu.
W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do władz
naczelnych.
§ 36

1.
2.

Do wyborów na Walnym Zjeździe PTTK maja zastosowanie odpowiednio § 8 - 11
niniejszej „Ordynacji Wyborczej”.
Prezesi władz naczelnych PTTK mogą pełnić funkcje nie dłużej niż dwie kolejne
kadencje.
§ 37

1.

Zarząd Główny PTTK wybiera ze swego grona Prezydium, w tym prezesa, 2 – 3
wiceprezesów i skarbnika oraz powołuje sekretarza generalnego, który wchodzi w skład
Prezydium.
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2.
3.
4.

Wybory, o których mowa w ust. 1 odbywają się w głosowaniu tajnym za pomocą kart
do głosowania.
Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna składająca się z minimum trzech członków
komisji skrutacyjnej Zjazdu.
Ukonstytuowanie Prezydium Zarządu Głównego PTTK odbywa się następująco:
1)
Członkowie Zarządu wpisują na kartach imię i nazwisko swojego kandydata
na prezesa zarządu.
2)
Prezesem Zarządu może być każdy z członków nowo wybranego zarządu
z wyłączeniem osób o których mowa w § 36 ust. 2.
3)
Prezesem Zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, nie
mniej jednak niż połowę głosów obecnych członków nowo wybranego zarządu.
4)
Jeżeli w wyborach kandydat na prezesa nie otrzymał co najmniej połowy głosów,
zarządza się wybory uzupełniające, w których udział biorą dwaj kandydaci, którzy
uzyskali największą liczbę głosów. W takim przypadku prezesem zarządu zostaje
kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.
5)
Członkowie Zarządu Głównego w głosowaniu jawnym określają liczbę
wiceprezesów.
6)
Prezes Zarządu proponuje członkom Zarządu kandydatów do prezydium
ze wskazaniem ich funkcji.
7)
Komisja skrutacyjna Walnego Zjazdu przygotowuje karty do głosowania
i zarządza głosowanie.
8)
Wiceprezesami, skarbnikiem i sekretarzem generalnym Zarządu Głównego PTTK
zostają kandydaci, który otrzymali największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż
połowę głosów obecnych członków nowo wybranego zarządu.
9)
Jeżeli w wyborach kandydat na funkcję w prezydium nie otrzymał, co najmniej
połowy głosów, zarządza się wybory uzupełniające, w których udział biorą dwaj
kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów na daną funkcję. W takim
przypadku członkiem prezydium zarządu zostaje kandydat, który otrzymał
największą liczbę głosów.
10) Zarząd Główny może powołać na funkcję Sekretarza Generalnego osobę
nie wybraną do Zarządu Głównego jeżeli Walny Zjazd przewidział taką
możliwość.
§ 38

Postanowienia § 37 stosuje się odpowiednio do ukonstytuowania Głównej Komisji
Rewizyjnej PTTK i Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK.
§ 39
Dokumentami Walnego Zjazdu PTTK są:
1)
regulamin obrad uchwalony przez zjazd,
2)
uchwały Zarządu Głównego w sprawie klucza wyborczego i rozdzielnika
mandatów dla regionalnych konferencji,
3)
lista obecności osób uprawnionych do głosowania,
4)
protokół zjazdu, podpisany przez przewodniczącego obrad i sekretarza,
5)
uchwały, wnioski i postulaty zjazdu,
6)
projekt zmian Statutu PTTK, jeżeli będzie przedmiotem zjazdu,
7)
protokoły komisji mandatowej dotyczące prawomocności zjazdu,
8)
protokoły komisji wyborczej,
9)
protokoły komisji skrutacyjnej z wyboru władz naczelnych PTTK,
10) protokoły komisji skrutacyjnej z zebrań konstytuujących nowo wybranych władz,
11) podstawowe informacje o nowo wybranych członkach władz naczelnych PTTK.

18

VI PRZEPISY KOŃCOWE
§ 40
1. Koło, klub przesyła do zarządu oddziału dokumentację zebrania, o której mowa w § 13
w terminie do 10 dni od daty jego zakończenia oraz ankietę informacyjną o członkach
nowo wybranych władz koła, klubu.
2. Zarząd oddziału przesyła do Zarządu Głównego PTTK dokumentację ze zjazdu oddziału,
o której mowa § 19 ust. 2 w terminie do 14 dni od daty jego zakończenia oraz ankietę
informacyjną o członkach nowo wybranych władz oddziału.
3. Zarząd jednostki regionalnej przesyła do Zarządu Głównego PTTK dokumentację
z regionalnej konferencji oddziałów PTTK, o której mowa w § 29 ust. 2 i ze
zgromadzenia przedstawicieli oddziałów z osobowością prawną, o której mowa w § 22
ust. 2 w terminie 14 dni od daty jej zakończenia.
§ 41
1. Zarząd oddziału, po zjeździe oddziału, zgodnie z art. 20 i art. 21 ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” z późniejszymi zmianami (Dz. U.
z 1989 r. nr 20 poz. 104, Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, 1923) jest obowiązany o zmianach
we władzach oddziału i zmianie statutu niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy oraz
w terminie 14 dni od chwili zakończenia zjazdu - organ nadzorujący właściwy dla
siedziby oddziału.
2. Zapisy ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku jednostki regionalnej z osobowością
prawną i Zarządu Głównego PTTK.
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Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
ZARZĄD GŁÓWNY
Warszawa, ul. Senatorska 11

Uchwała nr 211/XVIII/2016 r.
Zarządu Głównego PTTK z 25 czerwca 2016 r.
w sprawie kryteriów jakie winny być spełnione przy kierowaniu
wniosków o nadanie przez XIX Walny Zjazd PTTK
godności Członka Honorowego PTTK
Na podstawie art. 15 ust.1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 7 Statutu PTTK, w związku z Systemem
wyróżnień członków i jednostek organizacyjnych PTTK” zatwierdzonym Uchwałą ZG PTTK
nr 350/XVII/2012 z 29 września 2012 r., Zarząd Główny PTTK postanawia:
§1
1. Przedstawić XIX Walnemu Zjazdowi PTTK nie więcej niż 30 wniosków w sprawie
nadania wybitnym działaczom Towarzystwa, szczególnie zasłużonym dla rozwoju
turystyki i krajoznawstwa w Polsce, godności Członka Honorowego PTTK.
2. Z wnioskiem do Walnego Zjazdu PTTK o nadanie godności Członka Honorowego PTTK
występuje Zarząd Główny PTTK z inicjatywy własnej lub na wniosek:
1) Zjazdu Oddziału,
2) Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) Głównego Sądu Koleżeńskiego.
§2
Przyjąć, że podstawowymi kryteriami jakie powinni spełniać kandydaci do nadania godności
Członka Honorowego PTTK są :
1) szczególne zasługi dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa w Polsce,
2) posiadanie „Złotej Honorowej Odznaki PTTK” co najmniej od 10 lat,
3) co najmniej 30 - letnia znacząca działalność dla Towarzystwa, ze szczególnym
uwzględnieniem dokonań po wyróżnieniu „Złotą Honorową Odznaką PTTK”,
4) autorytet, którym kandydat cieszy się w Towarzystwie.
§3
Wnioski o nadania godności Członka Honorowego PTTK przez XIX Walny Zjazd PTTK
składają do Zarządu Głównego PTTK Oddziały PTTK , w których kandydaci do wyróżnienia
są zrzeszeni dołączając do wniosku odpowiednią uchwałę Zjazdu Oddziału.
§4
Termin składania wniosków do Zarządu Głównego PTTK w sprawie nadania godności
Członka Honorowego PTTK upływa w dniu 31 maja 2017 roku (data wpłynięcia wniosku
do ZG PTTK).
§5
Zarząd Główny PTTK zobowiązuje Kapitułę Odznaczeń Zarządu Głównego PTTK do:
1) zarejestrowania złożonych wniosków,
2) rozpatrzenia wniosków na posiedzeniu plenarnym Kapituły i przedłożenia opinii
Zarządowi Głównemu PTTK w terminie do posiedzenia ZG PTTK, które odbędzie się
w czerwcu 2017 roku.
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§6
Zarząd Główny PTTK po zapoznaniu się z opinią Kapituły Odznaczeń podejmie w czerwcu
2017 roku uchwałę w sprawie wystąpienia do XIX Walnego Zjazdu PTTK o nadanie przez
Zjazd wybitnym działaczom Towarzystwa godności Członka Honorowego PTTK.
§7
Wzór wniosku o nadanie godności Członka Honorowego PTTK stanowi załącznik
do niniejszej Uchwały.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do Uchwały ZG PTTK nr 211/XVIII/2016 r.
z 25 czerwca 2016 r.
............................................................
Pieczęć wnioskodawcy

Polskie Towarzystwo
Turystyczno - Krajoznawcze
Zarząd Główny
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa

WNIOSEK
O NADANIE GODNOŚCI CZŁONKA HONOROWEGO PTTK
1. Nazwisko i imię kandydata....................................................................................................
Data i miejsce urodzenia.......................................................................................................
Adres ...................................................................................................................................
Zawód ..................................................................................................................................
Miejsce pracy .........................................................................................................................
Stanowisko ............................................................................................................................
2. Wstąpił do:
PTT, PTK w roku ...............................................................................................................
PTTK w roku .....................................................................................................................
Obecnie należy do koła, klubu, oddziału PTTK ....................................................................
.............................................................................................................................................
3. Opis działalności w PTTK ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów, o których mowa
w § 2 Uchwały ZG PTTK nr 211/XVIII/2016 z 25.06. 2016 r. *)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

*) do wniosku należy dołączyć uchwałę Zjazdu Oddziału wraz z uzasadnieniem, podpisaną
przez przewodniczącego i sekretarza obrad
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4. Przebieg działalności w PTTK:
Lp. Pełnione funkcje z wyboru
lub powołania

Okres pełnienia funkcji
od.......... do ...........

Jednostka organizacyjna

5. Uprawnienia kadry PTTK:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
6. Posiadane wyróżnienia Zarządu Głównego PTTK, w tym Złota Honorowa Odznaka PTTK,
Medal 50-lecia PTTK
rodzaj wyróżnienia

rok nadania

nr leg.

7. Posiadane odznaczenia państwowe, resortowe, organizacji społecznych, rok nadania
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
....................................
/data/

.........................................................
/pieczęć wnioskodawcy do ZG PTTK/

....

..........................
/podpis/
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POSTANOWIENIA:
1/ KAPITUŁY ODZNACZEŃ ZG PTTK:
Kapituła Odznaczeń ZG PTTK na posiedzeniu plenarnym w dniu
........................................... .......................................................................................................
rozpatrzyła wniosek w sprawie nadania godności Członka Honorowego PTTK
Kol ...................................................................................................................
Kapituła postanowiła przedstawić/nie przedstawiać**) wniosek Zarządowi Głównemu
PTTK do dalszego postępowania.

........................................................
Sekretarz Kapituły
Odznaczeń ZG PTTK

.............................................
Przewodniczący Kapituły
Odznaczeń ZG PTTK

___________________________________________________________________________
2/ ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK:
Zarząd Główny PTTK uchwałą Nr............................./XVII/2017 r. z ......czerwca 2017 roku
postanowił przedstawić/nie przedstawiać**) XIX Walnemu Zjazdowi PTTK wniosek
o nadanie godności Członka Honorowego PTTK
Kol .......................................................................................................................................................

...............................................
Prezes ZG PTTK
___________________________________________________________________________
3/ XIX WALNEGO ZJAZDU PTTK:
XIX Walny Zjazd PTTK uchwałą Nr ................................/2017 r. z ............................2017 r.
postanowił nadać/nie nadał**)
Kol. ................................................................................................................................. ............
godność Członka Honorowego PTTK
....................................................
........................................................
Sekretarz Obrad XIX
Przewodniczący Obrad XIX
Walnego Zjazdu PTTK
Walnego Zjazdu PTTK
___________________________________________________________________________
Kol ........................................................................................................ .
otrzymał legitymację Członka Honorowego PTTK Nr ......................................................................
.............................................
Sekretarz Kapituły
Odznaczeń ZG PTTK
**) właściwe

skreślić
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KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZA
PRZED XIX WALNYM ZJAZDEM PTTK
wzory druków
1.

Protokół komisji mandatowej Walnego Zebrania Koła / Klubu.

2.

Zgłoszenie kandydatów do władz Koła / Klubu,

3.

Zgłoszenie kandydata na delegata na Zjazd Oddziału,

4.

Protokół komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania Koła / Klubu,

5.

Zaświadczenie wyboru delegata na Zjazd Oddziału,

6.

Protokół komisji mandatowej Zjazdu Oddziału,

7.

Protokół komisji wyborczej Zjazdu Oddziału,

8.

Zgłoszenie kandydatów do władz Oddziału,

9.

Zgłoszenie kandydata na delegata na Zgromadzenie Oddziałów / Regionalną Konferencję
Oddziałów,

10. Protokół komisji skrutacyjnej Zjazdu Oddziału,
11. Zaświadczenie wyboru delegata na Zgromadzenie Przedstawicieli / Regionalną
Konferencję Oddziałów,
12. Protokół komisji mandatowej Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów,
13. Protokół komisji wyborczej Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów,
14. Zgłoszenie kandydatów do władz jednostki regionalnej,
15. Protokół komisji skrutacyjnej Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK,
16. Protokół komisji mandatowej Regionalnej Konferencji Oddziałów,
17. Protokół komisji wyborczej Regionalnej Konferencji Oddziałów,
18. Zgłoszenie kandydatów na delegatów na XIX Walny Zjazd PTTK,
19. Protokół komisji skrutacyjnej Regionalnej Konferencji Oddziałów,
20. Zaświadczenie wyboru delegata na XIX Walny Zjazd PTTK,
21. Informacje o władzach jednostki.

Druki do pobrania na stronie www.pttk.pl zakładka XIX Walny Zjazd PTTK
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Wzór
.............................................
(pieczątka podłużna Koła lub Klubu PTTK)

PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWEJ
WALNEGO ZEBRANIA KOŁA lub KLUBU PTTK
..................................................................
( nazwa koła lub klubu PTTK )

z dnia ......................................... 20….. roku
Komisja Mandatowa Walnego Zebrania Koła / Klubu w składzie: *
Prezydium Walnego Zebrania Koła / Klubu w składzie: *
Przewodniczący

Kol. .................................................

Członkowie

Kol. .................................................
Kol. .................................................

Stwierdza, że:
1. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK nr ……. z dnia ..................... w sprawie
zwołania Zjazdu Oddziału, zatwierdzenia rozdzielnika mandatów delegatów koła lub klubu
na Zjazd Oddziału PTTK, w zebraniu mogą brać udział wszyscy członkowie, którzy
okazali się ważną legitymacją członka PTTK z opłaconą składką członkowską za 20…..
rok.
2. Na podstawie podpisanej listy obecności w Walnym Zebraniu Koła / Klubu *
w pierwszym terminie/drugim terminie* terminie uczestniczy ......... członków, co stanowi
........ % wszystkich członków koła / klubu.*
3. Walne Zebranie Koła / Klubu * jest ważne, ponieważ został spełniony wymóg § 4 ust. 2 /
ust. 3* Ordynacji Wyborczej PTTK.

Podpisy Komisji Mandatowej/Prezydium Obrad*
Walnego Zebrania Koła / Klubu *:
Przewodniczący

............................

Członkowie

............................
............................

*

niepotrzebne skreślić

Protokół sporządzono w 2 egz. ( 1-szy egz. do dokumentacji obrad walnego zebrania koła / klubu, 2-gi egz.
dla oddziału)
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Wzór
.........................................................................
(pieczątka podłużna Koła / Klubu PTTK)

Zgłoszenie kandydata do władz Koła / Klubu *
.......................................................................................................................................................
(należy wpisać do jakiej władzy kandydat zostaje zgłoszony: Zarządu Koła / Klubu; Komisji Rewizyjnej Koła / Klubu)

1. Imię i nazwisko kandydata

...............................................................................

2. Wiek

...............................................................................

3. Nr legitymacji PTTK

...............................................................................

4. Uzasadnienie kandydatury

................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. Charakterystyka działalności turystycznej
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
6. Zgłaszający kandydata :

................................................

.............................................

(Imię i nazwisko)

(podpis)

7. Oświadczenie zgody:

Wyrażam zgodę na kandydowanie do .................................................... Koła / Klubu *
(wpisać odpowiedni rodzaj władzy)

.................................................
(miejscowość , data)

.............................................
(podpis kandydującego)
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Wzór
.........................................................................
(pieczątka podłużna Koła / Klubu PTTK)

Zgłoszenie kandydata na delegata na Zjazd Oddziału PTTK
.......................................................................................................................
(należy wpisać nazwę oddziału)

1. Imię i nazwisko kandydata

...............................................................................

2. Wiek

...............................................................................

3. Nr legitymacji PTTK

...............................................................................

4. Uzasadnienie kandydatury

...............................................................................

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
5. Charakterystyka działalności turystycznej ..................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
6. Zgłaszający kandydata :

................................................

.............................................

(Imię i nazwisko )

( podpis)

7. Oświadczenie zgody:

Wyrażam zgodę na kandydowanie na delegata na Zjazd Oddziału PTTK
..................................................................................................................
(należy wpisać nazwę oddziału)

.................................................
(miejscowość , data)

.............................................
(podpis kandydującego)
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Wzór
.............................................................
(pieczątka podłużna Koła / Klubu PTTK)

PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ
WALNEGO ZEBRANIA KOŁA / KLUBU * PTTK
.............................................................................
(nazwa Koła / Klubu PTTK)

odbytego w dniu .............................. 20…..… roku
Komisja Skrutacyjna w składzie:
Przewodniczący

Kol. ........................................

Członkowie :

Kol. ........................................
Kol. ........................................

Stwierdza, że:
1. Walne Zebranie Koła / Klubu * PTTK postanowiło wybrać:
 do Zarządu Koła / Klubu * PTTK
………...... osób,
 do komisji Rewizyjnej Koła / Klubu * PTTK
.................. osób,
 na Zjazd Oddziału PTTK (uwzględniając postanowienia uchwały
Zarządu Oddziału z dnia ........... w sprawie rozdzielnika mandatów oraz
Ordynacji Wyborczej uchwalonej przez ZG PTTK uchwałą
nr 212/XVIII/2016)
......... delegatów.
2. Na kandydatów do Zarządu Koła / Klubu * PTTK oddano ......... głosów
ważnych, głosów nieważnych ..........
3. Kandydaci zgłoszeni do Zarządu Koła / Klubu * PTTK otrzymali
w głosowaniu tajnym następującą ilość głosów:
(należy wpisać według kolejności uzyskanych głosów)

1) .........................................................
2) .........................................................
3) .........................................................
4) .........................................................
5) .........................................................
6) .........................................................
7) .........................................................
8) .........................................................
9) .........................................................

głosów ..............
głosów ..............
głosów ..............
głosów ..............
głosów ..............
głosów ..............
głosów ..............
głosów ..............
głosów ..............
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4. Na kandydatów do Komisji Rewizyjnej Koła / Klubu * PTTK oddano ...........
ważnych głosów, głosów nieważnych ............
5. Kandydaci zgłoszeni do Komisji Rewizyjnej Koła / Klubu * PTTK otrzymali
w głosowaniu tajnym następującą ilość głosów:
(należy wpisać według kolejności uzyskanych głosów)

1) .........................................................
2) .........................................................
3) .........................................................

głosów ..............
głosów ..............
głosów ..............

6. Na kandydatów na delegatów na Zjazd Oddziału PTTK .................................
(nazwa oddziału)

oddano .............. głosów ważnych, głosów nieważnych ..........
7. Kandydaci na delegatów na Zjazd Oddziału PTTK otrzymali w głosowaniu
tajnym następującą ilość głosów:
(należy wpisać według kolejności uzyskanych głosów)

1) .........................................................
2) .........................................................
3) .........................................................
4) .........................................................
5) .........................................................

głosów ..............
głosów ..............
głosów ..............
głosów ..............
głosów ..............

8. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że wybory zostały przeprowadzone
zgodnie z obowiązującą Ordynacją Wyborczą, regulaminem obrad
Zebrania i są ważne.
9. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku wyborów zostali wybrani:
 do Zarządu Koła / Klubu * PTTK - osoby wyszczególnione w pkt. 3
od poz. 1 do poz. .......... włącznie,
 do Komisji Rewizyjnej Koła / Klubu * PTTK - osoby wyszczególnione
w pkt. 5 od poz. 1 do poz. ........ włącznie,
 delegatami na Zjazd Oddziału ....................................................................
( wpisać nazwę oddziału )

osoby wyszczególnione w pkt. 7 poz. od poz. 1 do poz. ....... włącznie.
10. Zaświadczenia wyboru delegatów na Zjazd Oddziału w ilości ..... stanowią
załącznik do niniejszego protokołu.
Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej :
Przewodniczący

.................................

Członkowie :

.................................
.................................

...................... dnia ..................20……. roku
Protokół sporządzono w 2 egz. (1-szy egz. do dokumentacji obrad walnego zebrania koła / klubu, 2-gi egz. dla
zarządu oddziału)
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Wzór
............................................
(pieczątka podłużna Koła l / Klubu
PTTK)

ZAŚWIADCZENIE
WYBORU DELEGATA NA ZJAZD ODDZIAŁU PTTK
...............................................................
( nazwa oddziału PTTK )

1. Imię i nazwisko ............................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia.................................................................................................................
Adres zamieszkania (z kodem pocztowym)

.............................................................................

..........................................................................................................................................................
3. Telefon ……………………………………… e-mail ……………………………………………
4. Wykształcenie ..............................................................................................................................
5. Miejsce pracy ................................................................................................................................
6. Data wstąpienia do PTTK

........................... (d-m-r)

7. Legitymacja członkowska PTTK nr

.................................... wystawiona przez Oddział PTTK

…………………………................................................................................................................
8. Pełnione funkcje w PTTK (kiedy)
........................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
9. Posiadane odznaczenia państwowe i resortowe ............................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

10. Posiadane odznaczenia i wyróżnienia PTTK .................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

11. Posiadane uprawnienia kadry PTTK .............................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
12. Dodatkowe informacje o przebiegu działalności w PTTK
....................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
13. Delegat został wybrany na Walnym Zebraniu Koła / Klubu * PTTK....................................
............................................................................................................ w dniu................................
( wpisać nazwę koła / klubu PTTK)

14. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb PTTK zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Dz.U nr 133
poz. 883)
.....................................

.........................................................................
(podpis Przewodniczącego Walnego Zebrania Koła / Klubu PTTK)

( podpis delegata)

................................... dnia

..................

roku
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Wzór
........................................
(pieczątka podłużna Oddziału PTTK)

PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWEJ
ZJAZDU ODDZIAŁU PTTK
..............................................................................
(nazwa oddziału)

z dnia .................................. roku
Komisja Mandatowa Zjazdu Oddziału w składzie: *
Prezydium Zjazdu Oddziału w składzie: *
Przewodniczący

Kol. .................................................

Członkowie

Kol. .................................................
Kol. .................................................

Stwierdza, że:
1. W Zjeździe biorą udział:
1) wszyscy członkowie, którzy okazali się ważną legitymacją członka PTTK,*
2) delegaci, którzy okazali się ważną legitymacją członka PTTK wybrani na walnych
zebraniach kół i klubów według rozdzielnika uchwalonego przez Zarząd Oddziału
zgodnie z § 17 Ordynacji Wyborczej.*
2. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK z dnia ..................... w sprawie zwołania
Zjazdu Oddziału, zatwierdzenia rozdzielnika mandatów delegatów na Zjazd Oddziału
PTTK dla kół i klubów przyznano łącznie .................. mandatów. Łącznie koła i kluby
wybrały na swych walnych zebraniach .......... delegatów na Zjazd Oddziału.*
3. Na podstawie podpisanej listy obecności przez członków/delegatów* oraz wydanych
mandatów w Zjeździe Oddziału obradującym w pierwszym terminie/drugim terminie *
uczestniczy .......... członków/delegatów*, co stanowi ........ % uprawnionych do
głosowania członków/delegatów.*
4. Zjazd Oddziału jest ważny, ponieważ został spełniony wymóg § 15 i § 19 ust. 1 Ordynacji
Wyborczej PTTK.
Podpisy Komisji Mandatowej / Prezydium Obrad*
Zjazdu Oddziału:
Przewodniczący

............................................

Członkowie

............................................
.............................................

* niepotrzebne skreślić
Protokół sporządzono w 4 egz. (1-szy egz. dla sądu rejestrowego, 2-gi egz. do dokumentacji
zjazdu oddziału, 3-ci egz. dla kierownictwa wojewódzkiej jednostki regionalnej oddziałów
PTTK - organizatora regionalnej konferencji oddziałów PTTK, 4-ty egz. dla ZG PTTK)
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Wzór
............................................................
(pieczątka podłużna Oddziału PTTK)

PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ
ZJAZDU ODDZIAŁU PTTK
..............................................................................
(nazwa oddziału)
z dnia ................................................. roku

Komisja Wyborcza Zjazdu Oddziału PTTK w składzie*
Prezydium Zjazdu Oddziału PTTK*
Przewodniczący

Kol. ........................................

Członkowie:

Kol. ........................................

Kol. ........................................
zgodnie z uchwalonym Regulaminem Obrad Zjazdu Oddziału dokonała następujących
czynności:
1. Przyjęcia zgłoszeń kandydatów do władz oddziału, na Zgromadzenie Przedstawicieli
Oddziałów PTTK i delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK*
województwa ..........................................................................................,
2. Przyjęcia oświadczeń kandydatów do władz o nie łączeniu funkcji we władzach oddziału
z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek oddziału PTTK lub mającej
znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK (oświadczenie zawiera
druk “zgłoszenie kandydata”)
3. Sporządziła, w kolejności alfabetycznej, listy kandydatów do:
1) Zarządu Oddziału,
2) Komisji Rewizyjnej Oddziału,
3) Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
4) delegatów na Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK*,
5) delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK.
4. Komisja Wyborcza stwierdza, że do poszczególnych rodzajów władz i na delegatów
zgłoszono następującą liczbę kandydatów:
1) do Zarządu Oddziału
......... osób
2) do Komisji Rewizyjnej Oddziału
......... osób
3) do Sądu Koleżeńskiego Oddziału
......... osób
4) na delegatów na Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK
…….. osób*
5) na delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK
......... osób
Zgłoszenia kandydatów oraz alfabetyczne listy kandydatów do poszczególnych władz i na
delegatów stanowią załączniki do niniejszego protokółu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący

.................................................................

Członkowie:

.................................................................
..................................................................

*

niepotrzebne skreślić

Protokół sporządzono w 4 egz. (1-szy egz. dla sądu rejestrowego, 2-gi egz. do dokumentacji zjazdu
oddziału, 3-ci egz. dla kierownictwa wojewódzkiej jednostki regionalnej oddziałów PTTK organizatora regionalnej konferencji oddziałów PTTK, 4-ty egz. dla ZG PTTK)
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Wzór
..................................................................
(pieczątka podłużna Oddziału PTTK)

Zgłoszenie kandydata do Władz Oddziału PTTK
....................................................................................................................................................
(należy wpisać do jakiej władzy kandydat zostaje zgłoszony: Zarządu Oddziału; Komisji Rewizyjnej
Oddziału; Sądu Koleżeńskiego Oddziału)

1. Imię i nazwisko kandydata

...............................................................................

2. Wiek

...............................................................................

3. Nr legitymacji PTTK

...............................................................................

4. Wykształcenie

...............................................................................

5. Uzasadnienie kandydatury
................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
6. Charakterystyka działalności turystycznej ..................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
7. Zgłaszający kandydata:
................................................

.............................................

(Imię i nazwisko)

(podpis)

8. Oświadczenie kandydata:
1) Wyrażam zgodę na kandydowanie do ..................................................... Oddziału
(wpisać odpowiedni rodzaj władzy)

2) Oświadczam, że zgodnie z § 53 ust. 3 Statutu PTTK:
a) nie łączę funkcji we władzach oddziału z działalnością gospodarczą
prowadzoną w oparciu o majątek Oddziału PTTK lub mającą znamiona
kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK *
b) prowadzę działalność gospodarczą w oparciu o majątek PTTK *
tj.........................................................................................................................
( określić rodzaj prowadzonej działalności )

c) prowadzę działalność gospodarczą mającą znamiona kolizji interesów
z działalnością gospodarczą PTTK*, tj. ..........................................................
..........................................................................................................................
( określić rodzaj prowadzonej działalności )

3) Oświadczam, że nie jestem skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej*

.............................................................
(miejscowość, data)

......................................................
(podpis kandydującego)
* niepotrzebne skreślić
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Wzór
.............................................................
(pieczątka podłużna Oddziału PTTK)

Zgłoszenie kandydata na delegata na
Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK i na Zgromadzenie Przedstawicieli
Oddziałów PTTK – jednostki z osobowością prawną*
Województwa .......................................................
1. Imię i nazwisko kandydata

................................................................................

2. Wiek

................................................................................

3. Nr legitymacji PTTK

....................................................................

4. Wykształcenie

....................................................................

5. Uzasadnienie kandydatury

................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
6. Charakterystyka działalności turystycznej
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................
7. Zgłaszający kandydata:
................................................
(Imię i nazwisko)

.............................................
(podpis)

8. Oświadczenie zgody:
Wyrażam zgodę na kandydowanie na delegata na Regionalną Konferencję Oddziałów
PTTK Województwa ......................................... / Zgromadzenie Przedstawicieli
Oddziałów PTTK – jednostki z osobowością prawną*

.................................................
( miejscowość , data )

.............................................
( podpis kandydującego )

* niepotrzebne skreślić
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Wzór
...........................................................
(pieczątka podłużna Oddziału PTTK)

PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ
ZJAZDU ODDZIAŁU PTTK
.............................................................................
(nazwa Oddziału PTTK)

odbytego w dniu ...................................... roku
Komisja Skrutacyjna w składzie:
Przewodniczący

Kol. ........................................

Członkowie :

Kol. ........................................
Kol. ........................................

Stwierdza, że:
1. Zjazd Oddziału PTTK postanowił wybrać:
do Zarządu Oddziału PTTK
.......... osób
do Komisji Rewizyjnej Oddziału
.......... osób
do Sądu Koleżeńskiego Oddziału
.......... osób
na Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK – jednostki z osobowością prawną
(uwzględniając postanowienia § 20-22 Ordynacji Wyborczej uchwalonej przez ZG
PTTK uchwałą nr 212/XVIII/2016)
........... osób *
5) na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK województwa .....................................
delegatów (uwzględniając postanowienia uchwały nr …./XVIII/2016 ZG PTTK z dnia
………………….2016 r. w sprawie rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów
na regionalne konferencje oddziałów PTTK).
1)
2)
3)
4)

2. Na kandydatów do Zarządu Oddziału PTTK oddano ......... głosów ważnych, głosów
nieważnych ..........
3. Kandydaci zgłoszeni do Zarządu Oddziału PTTK otrzymali w głosowaniu tajnym
następującą ilość głosów:
(należy wpisać według kolejności uzyskanych głosów)
1) .........................................................
głosów ..............
2) .........................................................
głosów ..............
3) .........................................................
głosów ..............
4) .........................................................
głosów ..............
5) .........................................................
głosów ..............
6) .........................................................
głosów ..............
7) .........................................................
głosów ..............
8) .........................................................
głosów ..............
9) .........................................................
głosów ..............
10) .........................................................
głosów ..............
11) .........................................................
głosów ..............
12) .........................................................
głosów ..............
13) .........................................................
głosów ..............
14) .........................................................
głosów ..............
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4. Na kandydatów do Komisji Rewizyjnej Oddziału oddano ............... ważnych głosów,
głosów nieważnych .........
5. Kandydaci zgłoszeni do Komisji Rewizyjnej Oddziału otrzymali w głosowaniu tajnym
następującą ilość głosów:
(należy wpisać według kolejności uzyskanych głosów)
1) .........................................................
głosów ..............
2) .........................................................
głosów ..............
3) .........................................................
głosów ..............
4) .........................................................
głosów ..............
5) .........................................................
głosów ..............
6) .........................................................
głosów ..............
6. Na kandydatów do Sądu Koleżeńskiego Oddziału oddano ............... ważnych głosów,
głosów nieważnych .........
7. Kandydaci zgłoszeni do Sądu Koleżeńskiego Oddziału otrzymali w głosowaniu tajnym
następującą ilość głosów:
(należy wpisać według kolejności uzyskanych głosów)
1) .........................................................
głosów ..............
2) .........................................................
głosów ..............
3) .........................................................
głosów ..............
4) .........................................................
głosów ..............
5) .........................................................
głosów ..............
8. Na kandydatów na Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK – jednostki
z osobowością prawną oddano ...... głosów ważnych, głosów nieważnych ........ *
9. Kandydaci na Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK – jednostki z osobowością
prawną otrzymali w głosowaniu tajnym następującą ilość głosów *:
(należy wpisać według kolejności uzyskanych głosów)
1) .........................................................
głosów ..............
2) .........................................................
głosów ..............
3) .........................................................
głosów ..............
4) .........................................................
głosów ..............
5) .........................................................
głosów ..............
10. Na kandydatów na delegatów, na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK oddano
...... głosów ważnych, głosów nieważnych .......
11. Kandydaci na delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK otrzymali
w głosowaniu tajnym następującą ilość głosów:
(należy wpisać według kolejności uzyskanych głosów)
1) .........................................................
głosów ..............
2) .........................................................
głosów ..............
3) .........................................................
głosów ..............
4) .........................................................
głosów ..............
5) .........................................................
głosów ..............
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12. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że wybory zostały przeprowadzone zgodnie z
Ordynacją Wyborczą, regulaminem obrad Zjazdu i są ważne.
13. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku wyborów zostali wybrani:
1) do Zarządu Oddziału - osoby wyszczególnione w pkt. 3 od poz. 1 do poz. .....
włącznie,
2) do Komisji Rewizyjnej Oddziału - osoby wyszczególnione w pkt. 5 od poz. 1 do poz.
..... włącznie,
3) do Sądu Koleżeńskiego Oddziału - osoby wyszczególnione w pkt. 7 od poz. 1 do poz.
..... włącznie,
4) delegatami na Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK – jednostki
z osobowością prawną osoby wyszczególnione w pkt. 9 poz. od poz. 1 do poz. .....
włącznie,*
5) delegatami na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK osoby wyszczególnione
w pkt. 11 poz. od poz. 1 do poz. ..... włącznie
14. Zaświadczenia wyboru delegatów na Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów *,
Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK województwa ................................................
w ilości ...... stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej :
Przewodniczący

...............................

Członkowie :

...............................
...............................

...................... dnia .............................. roku

* niepotrzebne skreślić

Protokół sporządzono w 4 egz. (1-szy egz. dla sądu rejestrowego, 2-gi egz. do dokumentacji
zjazdu oddziału, 3-ci egz. wraz z zaświadczeniami wyboru delegata dla kierownictwa
wojewódzkiego porozumienia oddziałów PTTK - organizatora regionalnej konferencji
oddziałów PTTK, 4-ty egz. wraz z zaświadczeniami wyboru delegata dla ZG PTTK)
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..........................................
(pieczątka podłużna Oddziału PTTK)

ZAŚWIADCZENIE WYBORU DELEGATA
NA REGIONALNĄ KONFERENCJĘ ODDZIAŁÓW PTTK,
NA ZGROMADZENIE PRZEDSTAWICIELI ODDZIAŁOW PTTK*
Województwa ................................................................................
1. Imię i nazwisko ...................................................................................................................
2. Data

i

miejsce

urodzenia

.............................................................................................................
3. Adres zamieszkania (z kodem pocztowym)

...................................................................

.................................................................................................................................................
4. Telefon ……………………………………… e-mail ……………………………………...
5. Wykształcenie

……………………………………………………...................................

6. Miejsce pracy

......................................................... telefon (kontaktowy) .....................

7. Data wstąpienia do PTTK

........................... (d-m-r)

8. Legitymacja członkowska PTTK nr
.......................................
wystawiona
przez
Oddział
PTTK
.................................................................................................................................................
9. Pełnione funkcje w PTTK (kiedy)
................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
9. Posiadane odznaczenia państwowe i resortowe ....................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

10. Posiadane odznaczenia i wyróżnienia PTTK

....................................................................

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

11. Posiadane uprawnienia kadry PTTK
................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
12. Dodatkowe informacje o przebiegu działalności w PTTK
............................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
13. Delegat został wybrany na Zjeździe Oddziału PTTK ............................................................
( wpisać nazwę oddziału )

w dniu

......................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb PTTK zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Dz U nr 133 poz.
883) oraz publikowanie w materiałach zjazdowych danych zawartych w punktach 1, 2 (tylko
wiek), 5, 7, 9-13 niniejszego zaświadczenia.
.....................................

..................................................
(podpis Przewodniczącego Zjazdu Oddziału)

(podpis delegata)

................................... dnia

..................

roku.

* nie potrzebne skreślić
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Wzór
................................................................................
(pieczątka podłużna jednostki regionalnej lub organizatora
Zgromadzenia Przedstawicieli Oddziałów PTTK)

PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWEJ
ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI ODDZIAŁÓW PTTK
Województwa ...........................................................................
z dnia ........................................ roku
Komisja Mandatowa Zgromadzenia Przedstawicieli Oddziałów PTTK w składzie:
Przewodniczący
Kol. .................................................
Członkowie:
Kol. .................................................
Kol. .................................................
Kol. .................................................
Kol. .................................................
Stwierdza, że:
1. Zgodnie z Uchwałą Zarządu jednostki regionalnej oddziałów PTTK woj. …………………
nr ……….. z dnia ………………….. w sprawie rozdzielnika mandatów delegatów
oddziałów na Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK przyznano łącznie ...........
mandatów.
2. W zgromadzeniu biorą udział delegaci, którzy okazali się ważną legitymacją członka
PTTK z opłaconą składką członkowską za 2017 rok, zgodnie z protokołami komisji
skrutacyjnych zjazdów oddziałów. Łącznie oddziały PTTK wybrały na swych zjazdach
.......... delegatów na Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK.
3. Na podstawie podpisanej listy obecności przez delegatów oraz wydanych mandatów
w Zgromadzeniu Przedstawicieli Oddziałów PTTK uczestniczy .............. delegatów,
co stanowi ........ % uprawnionych do głosowania delegatów.
4. Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK Województwa ........................... jest
ważne, ponieważ został spełniony wymóg prawomocności zawarty w regulaminie
jednostki regionalnej.
Podpisy Komisji Mandatowej:
Przewodniczący

......................................

Członkowie:

......................................
......................................
......................................
......................................

Protokół sporządzono w 2 egz. (1-szy egz. do dokumentacji jednostki regionalnej Oddziałów PTTK, 2-gi egz.
dla ZG PTTK)
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................................................................................
(pieczątka podłużna jednostki regionalnej lub organizatora
Zgromadzenia Przedstawicieli Oddziałów PTTK)

PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ
ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI ODDZIAŁÓW PTTK
Województwa ...........................................................................
z dnia ....................................... roku
Komisja Wyborcza Zgromadzenia Przedstawicieli Oddziałów PTTK w składzie: *
Prezydium obrad Zgromadzenia Przedstawicieli Oddziałów PTTK w składzie: *
Przewodniczący

Kol. ........................................

Członkowie :

Kol. ........................................
Kol. ........................................

zgodnie z uchwalonym Regulaminem Obrad Zgromadzenia Przedstawicieli Oddziałów PTTK
Województwa .......................................... dokonała/o następujących czynności:
1. Przyjęcia zgłoszeń kandydatów do władz regionalnej jednostki Oddziałów.
2. Przyjęcia oświadczeń kandydatów do władz o nie łączeniu funkcji we władzach
z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek oddziału PTTK lub mającej
znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK (oświadczenie zawiera
druk “zgłoszenie kandydata”)
3. Sporządziła/o listy kandydatów do:
1) zarządu jednostki regionalnej;
2) komisji rewizyjnej jednostki regionalnej.
4. Komisja Wyborcza/Prezydium obrad* stwierdza, że do poszczególnych rodzajów władz
zgłoszono następującą liczbę kandydatów:
1) do zarządu jednostki regionalnej
......... osób
2) do komisji rewizyjnej jednostki regionalnej

......... osób

Zgłoszenia kandydatów oraz alfabetyczne listy kandydatów do władz regionalnej jednostki
stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący

....................................................................

Członkowie :

....................................................................
....................................................................

*

niepotrzebne skreślić

Protokół sporządzono w 2 egz. (1-szy do dokumentacji jednostki regionalnej Oddziałów PTTK, 2-gi egz. dla
ZG PTTK)
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.................................................................................
(pieczątka podłużna jednostki regionalnej PTTK )

Zgłoszenie kandydata do władz jednostki regionalnej PTTK
z osobowością prawną
........................................................................................................................................
(należy wpisać do jakiej władzy kandydat zostaje zgłoszony: zarządu jednostki regionalnej; komisji rewizyjnej
jednostki regionalnej)

1. Imię i nazwisko kandydata

...............................................................................

2. Wiek

...............................................................................

3. nr legitymacji PTTK

...............................................................................

4. Wykształcenie

...............................................................................

5. Uzasadnienie kandydatury

................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
6. Charakterystyka działalności turystycznej ..................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
7. Zgłaszający kandydata:
................................................

.............................................

(Imię i nazwisko)

(podpis)

8. Oświadczenie kandydata:
1) Wyrażam zgodę na kandydowanie do ..................................................... jednostki
(wpisać odpowiedni rodzaj władzy)

regionalnej PTTK z osobowością prawną
2) Oświadczam, że zgodnie z § 53 ust. 3 Statutu PTTK:
d) nie łączę funkcji we władzach z działalnością gospodarczą prowadzoną
w oparciu o majątek Oddziału PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów
z działalnością gospodarczą PTTK *
e) prowadzę działalność gospodarczą w oparciu o majątek PTTK *
tj.........................................................................................................................
( określić rodzaj prowadzonej działalności )

f) prowadzę działalność gospodarczą mającą znamiona kolizji interesów
z działalnością gospodarczą PTTK*, tj. ..........................................................
..........................................................................................................................
( określić rodzaj prowadzonej działalności )

3) Oświadczam, że nie jestem skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej*

.............................................................
(miejscowość, data)

......................................................
(podpis kandydującego)

* niepotrzebne skreślić
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..................................................................................
(pieczątka podłużna jednostki regionalnej lub organizatora
Zgromadzenia Przedstawicieli Oddziałów PTTK)

PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ
ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI ODDZIAŁÓW PTTK
Województwa ................................................................................................
odbytego w dniu ................................................... roku
Komisja Skrutacyjna w składzie:
Przewodniczący

Kol. ........................................

Członkowie :

Kol. ........................................
Kol. ........................................
Kol. ........................................
Kol. ........................................

Stwierdza , że :
1. Zgromadzenie
Przedstawicieli
Oddziałów
PTTK
Województwa
…........................... postanowiło, uwzględniając zapisy art. 85 Statutu PTTK
i §§ 20-22 Ordynacji Wyborczej uchwalonej przez ZG PTTK uchwałą
nr 212/XVIII/2016 oraz regulaminu jednostki regionalnej wybrać:
1) do zarządu jednostki regionalnej
………………… osób,
2) do komisji rewizyjnej jednostki regionalnej ………………… osób.
2. Na kandydatów do zarządu jednostki regionalnej PTTK w oddano ......
głosów ważnych, głosów nieważnych ........
3. Kandydaci do zarządu jednostki regionalnej PTTK otrzymali w głosowaniu
tajnym następującą ilość głosów:
(należy wpisać według kolejności uzyskanych głosów)

1) ......................................................... głosów ..............
2) ......................................................... głosów ..............
3) ......................................................... głosów ..............
4) ......................................................... głosów ..............
5) ......................................................... głosów ..............
6) ......................................................... głosów ..............
7) ......................................................... głosów ..............
4. Na kandydatów do komisji rewizyjnej jednostki regionalnej PTTK w oddano
...... głosów ważnych, głosów nieważnych ........
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5. Kandydaci do komisji rewizyjnej jednostki regionalnej PTTK otrzymali w
głosowaniu tajnym następującą ilość głosów:
(należy wpisać według kolejności uzyskanych głosów)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

głosów ..............
głosów ..............
głosów ..............
głosów ..............
głosów ..............
głosów ..............
głosów ..............
głosów ..............

6. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że wybory zostały przeprowadzone
zgodnie z Ordynacją Wyborczą PTTK, regulaminem jednostki
regionalnej, regulaminem obrad Zgromadzenia i są ważne.
7. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku wyborów zostali wybrani:
1) do zarządu jednostki regionalnej PTTK - osoby wyszczególnione w pkt. 3
od poz. 1 do poz. ..... włącznie,
2) do komisji rewizyjnej jednostki regionalnej PTTK - osoby
wyszczególnione w pkt. 5 od poz. 1 do poz. ..... włącznie.
Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej :
Przewodniczący

.................................

Członkowie :

.................................
.................................
.................................
.................................

...................... dnia ........................................... roku

Protokół sporządzono w 2 egz. ( 1-szy egz. do dokumentacji jednostki regionalnej Oddziałów PTTK, 2-gi egz.
dla ZG PTTK)
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…….......................................................................
(pieczątka podłużna jednostki regionalnej lub organizatora
Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK)

PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWEJ
REGIONALNEJ KONFERENCJI ODDZIAŁÓW PTTK
Województwa ...........................................................................
z dnia ........................................ 2017 roku
Komisja Mandatowa Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK w składzie:
Przewodniczący

Kol. .................................................

Członkowie:

Kol. .................................................
Kol. .................................................
Kol. .................................................
Kol. .................................................

Stwierdza, że:
1. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr ……./XVIII/2016 z dnia …...2016r.
w sprawie rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na Regionalną Konferencję
Oddziałów PTTK Województwa ................................... przyznano łącznie ...........
mandatów.
2. W konferencji biorą udział delegacji, którzy okazali się ważną legitymacją członka PTTK
z opłaconą składką członkowską za 2017 rok, zgodnie z protokołami komisji
skrutacyjnych zjazdów oddziałów. Łącznie oddziały PTTK wybrały na swych zjazdach
.......... delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK.
3. Na podstawie podpisanej listy obecności przez delegatów oraz wydanych mandatów
w Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK uczestniczy .......... delegatów, co stanowi
........ % uprawnionych do głosowania delegatów.
4. Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK jest ważna, ponieważ został spełniony wymóg
§ 27 ust. 2 Ordynacji Wyborczej PTTK.
Podpisy Komisji Mandatowej:
Przewodniczący

......................................

Członkowie:

......................................
......................................
......................................
......................................

Protokół sporządzono w 2 egz. ( 1-szy egz. do dokumentacji Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK,
2-gi egz. dla ZG PTTK)
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...............................................................................
(pieczątka podłużna jednostki regionalnej lub organizatora
Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK)

PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ
REGIONALNEJ KONFERENCJI ODDZIAŁÓW PTTK
Województwa ..........................................................................
z dnia .......................................... 2017 roku
Komisja Wyborcza Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK w składzie: *
Prezydium obrad Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK w składzie: *
Przewodniczący

Kol. ........................................

Członkowie :

Kol. ........................................
Kol. ........................................

zgodnie z uchwalonym Regulaminem Obrad Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK
Województwa .......................................... dokonała następujących czynności:
1. Przyjęcia zgłoszeń kandydatów na delegatów na XIX Walny Zjazd PTTK
2. Po stwierdzeniu, że na delegatów na XIX Walny Zjazd PTTK zgłoszono......... osób,
sporządziła w porządku alfabetycznym listy kandydatów na delegatów.
Zgłoszenia kandydatów oraz alfabetyczne listy kandydatów na delegatów na XIX Walny
Zjazd PTTK stanowią załączniki do niniejszego protokołu.*

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący

..........................................................

Członkowie :

..........................................................
..........................................................

*

niepotrzebne skreślić

Protokół sporządzono w 2 egz. ( 1-szy do dokumentacji Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK,
2-gi egz. dla ZG PTTK)
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......................................................................
(pieczątka podłużna jednostki regionalnej lub organizatora
Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK)

Zgłoszenie kandydata na delegata na
na XIX Walny Zjazd PTTK
1. Imię i nazwisko kandydata

................................................................................

2. Wiek

................................................................................

3. Nr legitymacji PTTK

....................................................................

4. Oddział PTTK

....................................................................

5. Wykształcenie

....................................................................

6. Uzasadnienie kandydatury

...............................................................................

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
7. Charakterystyka działalności turystycznej ..................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
8. Zgłaszający kandydata :
................................................
(Imię i nazwisko)

.............................................
(podpis)

9. Oświadczenie zgody:

Wyrażam zgodę na kandydowanie na delegata na XIX Walny Zjazd PTTK.

.................................................
(miejscowość, data)

.............................................
(podpis kandydującego)
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...............................................................................
(pieczątka podłużna jednostki regionalnej lub organizatora
Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK)

PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ
REGIONALNEJ KONFERENCJI ODDZIAŁÓW PTTK
Województwa .................................................................................
odbytej w dniu .................................... 2017 roku
Komisja Skrutacyjna w składzie:
Przewodniczący

Kol. ........................................

Członkowie :

Kol. ........................................
Kol. ........................................
Kol. ........................................
Kol. ........................................

Stwierdza , że :
1. Na podstawie uchwały ZG PTTK nr 213/XVIII/2016 z dnia 25 czerwca 2016
roku w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo wyborczej
oraz zwołania XIX Walnego Zjazdu PTTK, Regionalnej Konferencji
Oddziałów PTTK Województwa ................................. przysługuje prawo
wyboru ......... delegatów na XIX Walny Zjazd PTTK.
2. Na kandydatów na delegatów, na XIX Walny Zjazd PTTK oddano ......
głosów ważnych, głosów nieważnych ........
3. Kandydaci na delegatów, na XIX Walny Zjazd PTTK otrzymali
w głosowaniu tajnym następującą ilość głosów:
(należy wpisać według kolejności uzyskanych głosów)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

głosów ..............
głosów ..............
głosów ..............
głosów ..............
głosów ..............
głosów ..............
głosów ..............
głosów ..............
głosów ..............
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10)
11)
12)
13)
14)
15)

.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

głosów ..............
głosów ..............
głosów ..............
głosów ..............
głosów ..............
głosów ..............

4. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że wybory zostały przeprowadzone
zgodnie z obowiązującą Ordynacją Wyborczą PTTK, przyjętym
regulaminem obrad RKO PTTK i są ważne.
5. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku wyborów delegatami na
XIX Walny Zjazd PTTK zostały osoby wyszczególnione w pkt. 3 od
poz.1 do poz. ........ włącznie.
6. Zaświadczenia wyboru delegatów na XIX Walny Zjazd PTTK w ilości .....
stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej :
Przewodniczący .................................
Członkowie :

.................................
.................................
.................................
.................................

...................... dnia .............................2017 roku
Protokół sporządzono w 2 egz. (1-szy egz. wraz z zaświadczeniami wyboru delegata do
dokumentacji Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK, 2-gi egz. wraz z zaświadczeniami
wyboru delegata dla ZG PTTK)
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....................................................................................
(pieczątka podłużna jednostki regionalnej lub organizatora
Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK)

ZAŚWIADCZENIE
WYBORU DELEGATA NA XIX WALNY ZJAZD PTTK
1. Imię i nazwisko ...................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia .......................................................................................................
3. Adres zamieszkania (z kodem pocztowym)

..................................................................

................................................................................................................................................
4. Telefon ……………………………………… e-mail ……………………………………...
5. Wykształcenie

...................................................................................................................

6. Miejsce pracy

............................................... telefonu (kontaktowy) ...............................

7. Data wstąpienia do PTTK

........................... (d-m-r)

8. Legitymacja członkowska PTTK nr ............................... wystawiona przez Oddział PTTK
.................................................................................................................................................
9. Aktualna przynależność do Oddziału PTTK
....................................................................
10. Pełnione funkcje w PTTK (kiedy)
................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
11. Posiadane odznaczenia państwowe i resortowe ....................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

12. Posiadane odznaczenia i wyróżnienia PTTK

....................................................................

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ...........

13. Posiadane uprawnienia kadry PTTK
................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
14. Dodatkowe informacje o przebiegu działalności w PTTK
.............................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
15. Działalność wydawnicza i publikacyjna ................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
16. Delegat został wybrany na Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK Województwa
........................................................................................ . w dniu ......................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb PTTK zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Dz U nr 133 poz.
883) oraz publikowanie w materiałach zjazdowych danych zawartych w punktach 1, 2 (tylko
wiek), 5, 7, 9-16 niniejszego zaświadczenia.
.....................................
................................... dnia

......................................................
(podpis Przewodniczącego Obrad Regionalnej
Konferencji Oddziałów PTTK)

(podpis delegata)

.................. 2017roku.
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........................................................
(pieczątka podłużna jednostki)

INFORMACJE O WŁADZACH KOŁA KLUBU/ ODDZIAŁU/ JEDNOSTKI REGIONALNEJ *
L.p.

Imię, nazwisko i

Funkcja

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy,
wiek Zawód, miejsce pracy
email:

Staż w Posiadane uprawnienia
PTTK
kadry PTTK

Zarząd ............................................................
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
51

L.p.

Imię, nazwisko i

Funkcja

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy,
wiek Zawód, miejsce pracy
email:

Staż w Posiadane uprawnienia
PTTK
kadry PTTK

Komisja Rewizyjna ......................................................
1
2
3
4
5
6
7
Sąd Koleżeński ...........................................
1
2
3
4
5
* Niepotrzebne skreślić
.............................................. dnia ........................................ rok

..........................................................
( nazwisko i imię osoby sporządzającej)
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