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Używane w sprawozdaniu skróty:
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CFK – Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi
CFTiW – Centralny Fundusz Turystyki i Wypoczynku
COTG – Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie
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DW – Dom Wycieczkowy
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GOPR – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
GSK – Główny Sąd Koleżeński
HL – Hotele Lubelskie PTTK Sp. z o.o. w Lublinie
KDP – Komisja Działalności Podwodnej
KHiT – Komisja Historii i Tradycji
KK – Komisja Krajoznawcza
KOP – Komisja Ochrony Przyrody
KRO – Komisja Rewizyjna Oddziału
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
KSPT PTTK – Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK 
KTK – Komisja Turystyki Kajakowej
KTP – Komisja Turystyki Pieszej
KTŻ – Komisja Turystyki Żeglarskiej
MFO PTTK – Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK
OC – Ośrodek Campingowy
OCSP KDP – Ogólnopolskie Centrum Szkolenia Podwodnego Komisji  
  Działalności Podwodnej w Warszawie
OTW – Ośrodek Turystyki Wodnej
OZGT – Okręgowy Zespół Gospodarki Turystycznej Sp. z o.o. w Krakowie
PTT – Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
RKO PTTK – Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK
RPK – Regionalna Pracownia Krajoznawcza
SHiS – Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
SiH – Schroniska i Hotele „Karpaty” Sp. z o.o. w Nowym Sączu
ST – Stacja Turystyczna
STA – Salon Turystyki Aktywnej PTTK „Wierchy” Sp. z o.o. w Krakowie
SW – Stanica Wodna
WKO PTTK – Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK
ZG – Zarząd Główny
ZM – Zarząd Majątkiem
ZO – Zarząd Oddziału
ZZGT – Zachodniopomorski Zespół Gospodarki Turystycznej  
  Sp. z o.o. w Szczecinie



I. SPRAWY ORGANIZACYJNE GKR

1. SKŁAD OSOBOWY
XVII Walny Zjazd PTTK dokonał wyboru 15 osobowej Głównej Komi-

sji Rewizyjnej PTTK (GKR PTTK), która na pierwszym posiedzeniu w dniu 
5.09.2009 r. ukonstytuowała się następująco:

Prezes – Tadeusz Sobieszek Lublin
Wiceprezes – Beata Dziduszko Tarnów
Wiceprezes  – Jan Gorczyca  Bielsko-Biała
Sekretarz – Elżbieta Moszczyńska Warszawa
Członkowie: – Marian Chudy  Poznań
  – Krystian Grajczak Gniezno
  – Tadeusz Harazin Pszczyna
  – Cecylia Jabłońska Nowy Sącz
  – Bogdan Komorowski Pionki
  – Andrzej Kudlaszyk Poznań
  – Dariusz Kużelewski Białystok
  – Andrzej Michalik Chorzów
  – Paweł Miśkowiec Kraków
  – Józef Rusiecki Toruń
  – Ryszard Wulicz Polanica-Zdrój

Do 29.01.2012 r. Główna Komisja Rewizyjna PTTK pracowała w nie-
zmienionym od XVII Walnego Zjazdu PTTK w/w 15-osobowym składzie.  
W dniu 29.01.2012 r. zmarł kol. Marian Chudy – członek GKR i od tego dnia 
do 9.10.2012 r. GKR pracowała w składzie 14-osobowym. Dnia 9.10.2012 r. 
GKR dokonała kooptacji do swego składu kol. Dariusza Nazarczyka.

Ze względu na długotrwałą chorobę kol. Jana Gorczycy – wiceprezesa GKR 
do składu Prezydium GKR w dniu 14 .03.2013 r. dokooptowano kol. Ryszarda 
Wulicza – członka GKR. W dniu 8.07.2013 r. zmarł kol. Jan Gorczyca – wice-
prezes GKR i od tego dnia do końca XVII kadencji GKR pracowała w składzie 
14-osobowym.

Wśród członków GKR XVII kadencji byli specjaliści z różnych dziedzin,  
w tym ekonomiści, prawnicy, pracownicy samorządowi, nauczyciele akade-
miccy, specjaliści ds. turystyki. Wszyscy posiadają różne uprawnienia tury-
styczne i krajoznawcze. Ponadto członkowie Komisji pełnili funkcje w innych 
jednostkach organizacyjnych PTTK:
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– Tadeusz Sobieszek – prezesa Komisji Rewizyjnej O/Miejskiego PTTK  
w Lublinie oraz prezesa Komisji Rewizyjnej Klubu Kolekcjonerów Krajo-
znawstwa „Chomik” przy O/Miejskim PTTK w Lublinie,

– Beata Dziduszko – wiceprezesa ds. finansowych Zarządu O/PTTK  
w Tarnowie,

–  Elżbieta Moszczyńska – skarbnika MFO PTTK, członka ZO PTTK im. 
A. Janowskiego w Warszawie, prezesa Zarządu Koła nr 1 przy ZG PTTK  
w Warszawie,

–  Marian Chudy – prezesa Zarządu O/Poznańskiego PTTK i prezesa Zarzą-
du WKO PTTK,

–  Krystian Grajczak – prezesa Zarządu O/PTTK w Gnieźnie oraz członka 
Zarządu WKO PTTK,

–  Tadeusz Harazin – wiceprezesa Zarządu O/PTTK w Pszczynie i człon-
ka Komisji Rewizyjnej Wojewódzkiego Samorządu Przewodników Tu-
rystycznych PTTK, wiceprezesa Koła Przewodników PTTK O/PTTK  
w Pszczynie,

–  Cecylia Jabłońska – prezesa Komisji Rewizyjnej O/PTTK „Beskid”  
w Nowym Sączu oraz prezesa Zarządu Koła Terenowego nr 3 w O/PTTK 
w Brzesku,

–  Bogdan Komorowski – wiceprezesa Zarządu Oddziału PTTK w Lipsku,
–  Andrzej Kudlaszyk – prezesa Zarządu O/PTTK Pracowników Kolejowych 

w Poznaniu i prezesa Zarządu WKO PTTK,
–  Dariusz Kużelewski – prezesa Zarządu O/Regionalnego PTTK w Białym-

stoku i przewodniczącego Podlaskiego Porozumienia O/PTTK,
–  Andrzej Michalik – prezesa Zarządu O/Regionalnego PTTK w Katowi-

cach,
–  Paweł Miśkowiec – prezesa Zarządu O/Akademickiego PTTK w Krakowie,
–  Dariusz Nazarczyk – prezesa Komisji Rewizyjnej O/Stołecznego PTTK 

im. A. Janowskiego PTTK w Warszawie, członka Komisji Rewizyjnej MFO 
PTTK, prezesa Zarządu Klubu „Datajana”,

–  Józef Rusiecki – wiceprezesa Zarządu Oddziału PTTK „Skarpa” w Toru-
niu, wiceprezesa klubu kajakowego „Stara Paka” w O/PTTK „Skarpa”,

–  Ryszard Wulicz – członka Zarządu O/PTTK w Lądku Zdroju.

2. ORGANIZACJA PRACY
Główna Komisja Rewizyjna XVII kadencji pracowała na podstawie Regu-

laminu przyjętego uchwałą GKR nr 1/XVII/2009 z 18.12.2009 r. (z później-
szymi zmianami) oraz zgodnie z „Instrukcją przeprowadzania kontroli spo-
łecznej przez komisje rewizyjne PTTK” uchwaloną przez GKR uchwałą nr 3/
XVII/2009 z 18.12.2009 r., a działalność merytoryczną prowadziła w oparciu 



7

o plan pracy przyjęty na kadencję oraz o roczne plany pracy. Działania GKR 
prowadzone były w następujących formach:
1. posiedzenia robocze prezydium, które stanowił prezes, wiceprezesi, sekre-

tarz oraz poszczególni członkowie GKR w zależności od tematyki przygo-
towywanej na plenum GKR,

2. posiedzenia plenarne odbywane w cyklu co 6 – 8 tygodni,
3. udział w pracach innych władz naczelnych PTTK z głosem doradczym,
4. działalność członków GKR w zespołach zadaniowych między posiedze-

niami Komisji, powoływanych dla rozwiązania jakiegoś zagadnienia czy 
problemu,

5. zadania indywidualne członków wynikające z rocznych planów pracy lub 
realizowane na polecenie prezesa GKR.
Zdecydowano nie powoływać na XVII kadencję stałych zespołów proble-

mowych GKR oraz przyjęto, że o pracach na rzecz PTTK między posiedze-
niami Komisji członkowie GKR informować będą na piśmie sekretarza GKR.

Zgodnie z przyjętym podziałem zadań członkowie GKR utrzymywali kon-
takt i współpracowali z następującymi komisjami, radami i zespołami ZG 
PTTK:

1. Komisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej Cecylia Jabłońska
2. Komisja Turystyki Jeździeckiej Cecylia Jabłońska
3. Komisja Turystyki Kajakowej Józef Rusiecki
4. Komisja Turystyki Kolarskiej Bogdan Komorowski
5. Komisja Turystyki Motorowej Bogdan Komorowski
6. Komisja Turystyki Pieszej Krystian Grajczak
7. Komisja Turystyki Żeglarskiej Józef Rusiecki
8. Komisja Działalności Podwodnej Józef Rusiecki
9. Komisja Imprez na Orientację Tadeusz Harazin

10. Komisja Krajoznawcza Dariusz Kużelewski
11. Komisja Ochrony Przyrody Beata Dziduszko
12. Komisja Opieki nad Zabytkami Elżbieta Moszczyńska
13. Komisja Przewodnicka Ryszard Wulicz,  

Cecylia Jabłońska
14. Komisja Historii i Tradycji Marian Chudy
15. Komisja Akademicka Paweł Miśkowiec
16. Komisja Środowiskowa Andrzej Kudlaszyk
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17. Komisja ZG PTTK ds. Współpracy  
z Wojskiem Polskim

Tadeusz Sobieszek

18 Komisja Turystyki Górskiej Tadeusz Harazin
19 Komisja Turystyki Narciarskiej Tadeusz Harazin
20 Komisja Fotografii Krajoznawczej Dariusz Kużelewski
21 Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej Paweł Miśkowiec
22 Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Jan Gorczyca

a także komisjami rewizyjnymi oddziałów PTTK i jednostkami regional-
nymi w przydzielonych województwach:

1. dolnośląskie Porozumienie Oddziałów PTTK 
Województwa Dolnośląskiego

Ryszard Wulicz

2. kujawsko-
pomorskie

Sejmik Prezesów Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

Józef Rusiecki

lubelskie Porozumienie Oddziałów PTTK 
Województwa Lubelskiego

Tadeusz Sobieszek

3. lubuskie Lubuskie Porozumienie  
Oddziałów PTTK

Marian Chudy
Dariusz Nazarczyk

4. łódzkie Porozumienie Oddziałów PTTK 
Województwa Łódzkiego

Bogdan Komorowski

5. małopolskie Małopolskie Forum  
Oddziałów PTTK

Cecylia Jabłońska

6. mazowieckie Mazowieckie Forum  
Oddziałów PTTK (o. p.)

Elżbieta Moszczyńska

7. opolskie Porozumienie Oddziałów PTTK 
Województwa Opolskiego

Andrzej Michalik

8. podkarpackie Podkarpackie Forum  
Oddziałów PTTK

Beata Dziduszko

9. podlaskie Podlaskie Porozumienie  
Oddziałów PTTK

Dariusz Kużelewski

10. pomorskie Pomorskie Porozumienie 
Oddziałów PTTK 

Krystian Grajczak

11. śląskie Rada Prezesów Oddziałów PTTK 
Województwa Śląskiego

Tadeusz Harazin
Jan Gorczyca
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12. święto-
krzyskie

Wojewódzkie Porozumienie  
Oddziałów PTTK Regionu 
Świętokrzyskiego

Paweł Miśkowiec

13. warmińsko-
mazurskie

Regionalna Rada Programowa 
PTTK Warmia - Mazury

Józef Rusiecki

14. wielko- 
polskie

Wielkopolska Korporacja 
Oddziałów PTTK (o. p.)

Marian Chudy,  
Andrzej Kudlaszyk

15. zachodnio-
pomorskie

Rada Oddziałów PTTK  
Pomorza Zachodniego

Dariusz Nazarczyk

Po śmierci kol. Mariana Chudego współpracę z Komisją Historii i Tradycji 
ZG PTTK podjął kol. Dariusz Nazarczyk. W 2012 r. kol. Andrzej Kudlaszyk 
został prezesem Zarządu WKO PTTK i z tej racji podjął współpracę z ko-
misjami rewizyjnymi i jednostką regionalną tego województwa przekazując 
swoje uprawnienia w zakresie współpracy z komisjami rewizyjnymi i Radą 
Oddziałów PTTK Pomorza Zachodniego kol. Dariuszowi Nazarczykowi.

Oprócz zadań wynikających ze statutu PTTK oraz przyjętego podziału, 
poszczególni członkowie GKR brali także aktywny udział w pracach macie-
rzystych oddziałów. 

II. DZIAŁALNOŚĆ GKR
1. POSIEDZENIA KOMISJI
W XVII kadencji Komisja odbyła 28 posiedzeń plenarnych, w tym 7 wy-

jazdowych, oraz 15 protokołowanych posiedzeń prezydium GKR, w tym  
4 wyjazdowe.

Tabela nr 1. Wykaz posiedzeń plenarnych GKR w XVII kadencji

2009
5 września w Warszawie (posiedzenie konstytuujące)
8 października w Warszawie
18 – 19 grudnia w Warszawie

2010

19 lutego w Warszawie
21 – 23 maja w Krakowie
25 czerwca w Warszawie
27 – 29 sierpnia w Szczecinie
10 – 12 września w Olsztynie
15 – 17 października w Krakowie i schronisku  
na Polanie Chochołowskiej
16 – 17 grudnia w Warszawie
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2011

24 – 25 lutego w Warszawie
25 – 26 marca w Warszawie
26 – 27 maja w Warszawie
22 września w Krakowie
19 – 21 października w Warszawie
16 – 17 grudnia w Warszawie

2012

24 – 25 lutego w Warszawie
30 – 31 marca w Warszawie
13 – 14 kwietnia w Warszawie
14 – 15 czerwca w Warszawie
6 – 9 sierpnia w Wilkasach
9 – 10 października w Warszawie
24 – 25 listopada w Warszawie
14 – 15 grudnia w Warszawie

2013

14 – 15 marca w Warszawie
24 – 25 maja w Warszawie
27 – 28 czerwca w Warszawie
1 – 3 sierpnia w Puławach

Tabela nr 2. Wykaz posiedzeń prezydium GKR w XVII kadencji
2009 26 listopada w Warszawie

2010

19 – 20 stycznia w Pszczynie
9 czerwca w Warszawie
24 września w Warszawie
26 listopada w Warszawie
16 grudnia w Warszawie

2011

14 stycznia w Warszawie
11 lutego w Warszawie
6 maja w Warszawie
14 czerwca w Św. Katarzynie

2012
10 stycznia w Warszawie
2 lutego w Krakowie
5 sierpnia w Warszawie

2013 14 marca w Krakowie
6 czerwca w Warszawie

O pracach prezydium GKR informacje na posiedzeniach plenarnych Ko-
misji przekazywali kol. kol. T. Sobieszek – prezes GKR i E. Moszczyńska – 
sekretarz GKR. Frekwencja na posiedzeniach plenarnych wynosiła 80%, a na 
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posiedzeniach prezydium 90%. Wszystkie nieobecności członków GKR na 
posiedzeniach były usprawiedliwiane.

GKR podjęła w XVII kadencji 20 uchwał:
Nr 1/XVII/2009 z 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu GKR PTTK,
Nr 2/XVII/2009 z 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia wzorcowych regulami-
nów komisji rewizyjnych jednostek organizacyjnych PTTK,
Nr 3/XVII/2009 z 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia „Instrukcji przeprowa-
dzania kontroli społecznej przez komisje rewizyjne PTTK”,
Nr 4/XVII/2009 z 18.12.2009 r. w sprawie kompetencji i podziału zadań pomię-
dzy członków GKR PTTK,
Nr 5/XVII/2009 z 18.12.2009 r. w sprawie ustanowienia wzoru rocznego spra-
wozdania komisji rewizyjnej oddziału,
Nr 6/XVII/20011 z 26.05.2011 r. w sprawie wyboru firmy do badania sprawoz-
dań finansowych PTTK za 2010 r.,
Nr 7/XVII/2011 z 22.09.2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania 
budżetu ZG PTTK za 2010 r.,
Nr 8/XVII/2011 z 21.10.2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego PTTK za 
2010 r.,
Nr 9/XVII/2012 z 14.06.2012 r. w sprawie opinii i uwag o wykonaniu budżetu 
ZG PTTK za 2011 r.,
Nr 10/XVII/2012 z 6.08.2012 r. w sprawie sprawozdania finansowego PTTK za 
2011 r.,
Nr 11/XVII/2012 z 8.10.2012 r. w sprawie dokooptowania do składu Głównej 
Komisji Rewizyjnej PTTK,
Nr 12/XVII/2012 z 8.10.2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu GKR PTTK,
Nr 13/XVII/2012 z 8.10.2012 r. w sprawie uchwalenia wzorcowych regulami-
nów komisji rewizyjnych oddziałów i kół/klubów PTTK,
Nr 14/XVII/2012 z 8.10.2012 r. w sprawie uchwalenia wzorcowego regulaminu 
komisji rewizyjnych jednostek regionalnych z osobowością prawną,
Nr 15/XVII/2012 z 23.11.2012 r. w sprawie wyboru podmiotu wykonującego 
badanie sprawozdań finansowych PTTK za 2012 r.,
Nr 16 /XVII/2013 z 27.06.2013 r. w sprawie opinii i uwag o wykonaniu budżetu 
ZG PTTK za 2012 r.,
Nr 17/XVII/2013 z 27.06.2013 r. w sprawie sprawozdania finansowego PTTK 
za 2012 r.,
Nr 18/XVII/2013 z 27.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia-
łalności w XVII kadencji w latach 2009-2013,
Nr 19/XVII/2013 z 27.06.2013 r. w sprawie wniosków GKR do XVIII Walnego 
Zjazdu PTTK wynikających ze sprawozdania z działalności GKR w XVII ka-
dencji 2009-2013,
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Nr 20/XVII/2013 z 2.08.2013 r. w sprawie wystąpienia do XVIII Walnego Zjaz-
du Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z wnioskiem w przed-
miocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Głównego 
PTTK pełniącym funkcje w XVII kadencji (2009-2013).

2. PROBLEMATYKA PRAC
Na sprawną działalność GKR w trakcie kadencji wpłynęły następujące 

czynniki:
1. przyjęcie programu działania GKR na XVII kadencję, 
2. ustalenie kompetencji i podziału zadań wśród członków GKR na kadencję 

w zakresie kontaktów z komisjami i radami ZG, komisjami rewizyjnymi 
oddziałów (KRO), jednostkami regionalnymi oraz w zakresie zadań wyni-
kających ze statutu PTTK,

3. ustalanie rocznych planów pracy GKR i ocena ich realizacji,
4. ustalanie rocznych założeń budżetowych GKR w oparciu o analizę wydat-

ków za rok ubiegły,
5. opracowywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności GKR,
6. przedstawianie informacji członków prezydium GKR o udziale w pracach 

ZG,
7. znowelizowanie i opublikowanie w Internecie na początku kadencji oraz po 

Nadzwyczajnym Zjeździe PTTK w 2012 r., na którym uchwalono zmiany 
w statucie Towarzystwa, Regulaminu GKR oraz wzorcowych regulaminów 
Komisji Rewizyjnej Jednostki Regionalnej (KRJR), Komisji Rewizyjnej 
Oddziału (KRO) i Komisji Rewizyjnej Koła lub Klubu PTTK (KRK),

8. przygotowanie wzorcowego planu pracy dla KRO oraz konspektu do spo-
tkań z KRO,

9. opracowanie Instrukcji o trybie przeprowadzania kontroli społecznej przez 
Komisje Rewizyjne PTTK.

2.1. W zakresie działalności organizacyjnej
A. zapoznano się z:

1. podziałem zadań członków ZG na XVII kadencję oraz regulaminem ZG 
PTTK ze zmianami i jego prezydium,

2. uchwałami XVII Walnego Zjazdu PTTK i harmonogramem ich realizacji,
3. informacjami z posiedzeń ZG,
4. informacją prezesa GKR o spotkaniach władz naczelnych PTTK z władza-

mi samorządowymi różnych szczebli,
5. ze stanem rejestracji w KRS zmian w Statucie PTTK,
6. ze stanowiskiem GSK PTTK (uchwała interpretacyjna) w sprawie podej-

mowania przez GKR opinii i formułowania uwag do budżetu ZG PTTK 
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przed jego uchwaleniem przez ZG,
7. ze stanowiskiem Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK w sprawie kaden-

cyjności prezesów władz naczelnych.
B. opracowano i przyjęto:

1. podział kompetencji i zadań pomiędzy członków GKR na XVII kadencję,
2. budżety GKR na poszczególne lata XVII kadencji,
3. uchwały w sprawie regulaminów GKR i wzorcowych KRJR, KRO, KRK, 

które znowelizowano w roku 2012 po Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe 
PTTK poświęconym przyjęciu zmian w Statucie Towarzystwa,

4. uchwałę w sprawie „Instrukcji przeprowadzania kontroli społecznej przez 
komisje rewizyjne PTTK wszystkich szczebli”,

5. uchwałę w sprawie ustanowienia wzoru rocznego sprawozdania komisji 
rewizyjnej oddziału,

6. wzoru oświadczenia o zachowaniu tajemnicy przez członków GKR 
(oświadczenie podpisali wszyscy członkowie Komisji),

7. plan pracy i kontroli GKR na XVII kadencję oraz roczne plany pracy GKR,
8. roczne sprawozdania GKR,
9. sprawozdanie GKR za XVII kadencję,
10. wnioski GKR na XVIII Walny Zjazd PTTK,
11. informacje ze spotkań władz naczelnych PTTK,
12. projekt zmian do Statutu PTTK w rozdziale dotyczącym GKR i KRO;

C. analizowano:
1. wykonanie uchwał XVII Walnego Zjazdu PTTK oraz uchwał ZG w XVII 

kadencji,
2. sposób powoływania przez ZG komisji, rad i zespołów na XVII kadencję,
3. zmiany do Statutu PTTK opracowane przez Komisję Statutową ZG PTTK,
4. materiały opracowane przez ZG w sprawie powołania przez ZG Fundacji 

PTTK,
5. funkcjonowanie jednostek regionalnych z osobowością prawną,
6. sprawy oddziałów PTTK niewpisanych do KRS i konsekwencje wynikające 

z tego faktu,
7. protokoły z kontroli oddziałów PTTK w: Augustowie, Gdańsku, Golubiu-

Dobrzyniu, Pszczynie i Słupsku przez firmę KE PROJEKT, której ZG zlecił 
kontrole;
D. oceniano:

1. regulamin ZG i jego prezydium,
2. dokumentację i rozliczenie XVII Walnego Zjazdu PTTK,
3. przestrzeganie regulaminu ZG przez jego członków,
4. formalną poprawność podejmowanych przez ZG uchwał,
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5. formy i zasady komunikowania się ZG z komisjami, radami i zespołami ZG 
i z jednostkami regionalnymi, rolę i miejsce tych jednostek w strukturach 
PTTK,

6. funkcjonowanie i działalność Biura ZG, w tym system organizacyjny oraz 
podstawowe dokumenty Biura, obieg korespondencji, załatwianie skarg,

7. realizację wniosków i uwag GKR skierowanych do ZG;
E. przyjęto:

1. uchwałę w sprawie dokooptowania nowego członka do składu GKR,
2. informacje o działalności komisji rewizyjnych oddziałów na podstawie ich 

sprawozdań,
3. wytyczne dla członków GKR do szkoleń władz oddziałów PTTK organizo-

wanych przez ZG PTTK,
4. informację o przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XVIII 

Walnym Zjazdem PTTK oraz stanem przygotowań ZG do Zjazdu,
5. informacje o realizacji przez ZG wniosku XVII WZ dotyczącego opracowa-

nia zasad nadzoru i pomocy jednostkom terenowym,
6. informacje o systemie ubezpieczeń w PTTK,
7. informacje dot. przygotowań i przebiegu krajowych narad aktywu tury-

stycznego przed i po XVII Walnym Zjeździe PTTK.
2.2. W zakresie działalności programowej
A. zapoznano się:

1. z organizacją, przebiegiem i rozliczeniem kosztów VI Kongresu Krajo-
znawstwa Polskiego,

2. ze stanem przewodnictwa w PTTK, działalnością Komisji Przewodnickiej  
i Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK,

3. koncepcją działań promocyjnych PTTK,
4. sytuacją zbiorów RPK w Kielcach i działaniami w tej sprawie Zarządu Od-

działu „Świętokrzyskiego” PTTK w Kielcach,
5. projektem utworzenia przez Oddział PTTK „Ziemi Gorzowskiej” Ośrodka 

Edukacji i Promocji Ochrony Środowiska i Turystyki PTTK w Mościcach;
B. przyjęto informacje dotyczące:

1. obchodów 60-lecia PTTK,
2. działalności popularyzatorskiej i wydawniczej PTTK,
3. spotkania ZG z przewodniczącymi komisji, rad i zespołów ZG oraz jed-

nostkami regionalnymi PTTK,
4. kontaktów zagranicznych i współpracy PTTK z międzynarodowymi orga-

nizacjami turystycznymi,
5. I Forum Przewodników Turystycznych w Białymstoku i poruszanych 

problemach oraz stanowisko KSPT PTTK i KP ZG PTTK (posiedzenie  
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w Szczyrku) w sprawie deregulacji przez Sejm RP zawodu przewodnika 
turystycznego,

6. zorganizowanej przez ZG przy współpracy z Akademią Leona Koźmiń-
skiego w Warszawie konferencji naukowej pt. „Prawne uwarunkowa-
nia działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych”, (Warszawa, 
28.05.2011 r.), w której wzięli również udział członkowie GKR;
C. analizowano:

1. na podstawie sprawozdań TK - O stan organizacyjny i programowy Towa-
rzystwa za każdy rok XVII kadencji,

2. metody komunikowania się ZG z oddziałami oraz komisji, rad i zespołów 
ZG ze swoimi odpowiednikami w oddziałach i w ogniwach regionalnych,

3. realizację przez komisje ZG uchwał i wniosków przyjętych na krajowych 
naradach aktywu PTTK oraz uchwał XVII Walnego Zjazdu PTTK,

4. realizację uchwał i wniosków programowych XVII Walnego Zjazdu PTTK,
5. współzależność zakresów działania komisji wodnych ZG PTTK w stosunku 

do CTW PTTK;
D. oceniano:

1. zakres pomocy udzielanej oddziałom przez ZG,
2. regulaminy komisji, rad i zespołów ZG oraz ich działalność w zakresie re-

alizacji programu Towarzystwa,
3. działalność Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi (CFK 

PTTK), Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK (COTG PTTK) 
w Krakowie, Centrum Turystyki Wodnej PTTK (CTW PTTK ) w War-
szawie, Ogólnopolskiego Centrum Szkolenia Podwodnego (OCSP ) KDP 
ZG PTTK w Warszawie zgodnie z przyjętą tematyką i ustalonym zakresem 
kontroli,

4. udział RPK PTTK i bibliotek PTTK w realizacji zadań programowych To-
warzystwa,

5. działalność Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK (KDP ZG PTTK),  
Komisji ds. Współpracy z Wojskiem Polskim ZG PTTK, Komisji Przewod-
nickiej ZG PTTK i KSPT PTTK,

6. przygotowania i działania PTTK związane z „Rokiem Turystyki Wodnej  
w PTTK”,

7. przygotowania i działania PTTK związane z „Rokiem Turystyki Rodzinnej 
w PTTK”,

8. przygotowania i działania PTTK związane z „Rokiem Turystyki Kolarskiej 
w PTTK”,

9. przygotowania i działania PTTK związane z „Rokiem Przewodnictwa  
w PTTK”.
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2.3. W zakresie działalności finansowej
A. zapoznano się z informacjami dotyczącymi:

1. wyników kontroli rewidenta w OCSP KDP PTTK,
2. wyników kontroli Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie prawidłowo-

ści wykorzystania wybranych dotacji celowych na realizację zadań zleco-
nych ze środków MSiT w 2008 r.,

3. kontroli Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK, 
który skontrolował wykorzystanie przez PTTK dotacji budżetowej na 
realizację zadania publicznego z zakresu turystyki w 2010 r. o nazwie  
„II Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki”;
B. analizowano:

1. wydatki budżetowe ZG w zakresie działalności administracyjno-organiza-
cyjnej, programowej i gospodarczej za lata 2009-2013,

2. wpłaty do budżetu ZG w latach 2009 – 2013,
3. wydatki i efekty realizacji inwentaryzacji krajoznawczej przez PTTK w XVI 

kadencji,
4. korzystanie przez oddziały PTTK z Funduszu Gwarancyjnego oraz ściągal-

ność przez ZG zaciągniętych przez oddziały pożyczek;
C. oceniano:

1. rozliczenie kosztów XVII Walnego Zjazdu PTTK,
2. wykonanie uchwał budżetowych ZG za lata 2009-2012,
3. wykonanie zaleceń biegłych badających roczne sprawozdania finansowe 

ZG,
4. wykonanie przez ZG zaleceń GKR wynikających z analiz bilansów jednost-

kowego i łącznego oraz uchwał budżetowych za lata 2009-2012,
5. projekty umów zawarte pomiędzy dzierżawcami obiektów PTTK a ZM 

PTTK,
6. sprawozdania finansowe jednostkowe i łączne ZG za lata 2009-2012,
7. sytuację finansowo-ekonomiczną oddziałów PTTK na podstawie sprawoz-

dań finansowych (bilansów) za lata 2008-2009 i 2010-2011,
8. oferty na badanie sprawozdań finansowych PTTK za 2011 i 2012 r. oraz 

dokonano wyboru biur audytorskich.

2.4. W zakresie działalności gospodarczej
A. zapoznano się z:

1. działaniami ZG PTTK dotyczącymi zaciągnięcia kredytów komercyjnych 
w bankach na inwestycje w spółkach,

2. ze sprawami przetargów na dzierżawę obiektów PTTK w Łebie, Kamieniu, 
Zegrzynku, Sopocie, Warszawie, Wiśle, Szczyrku i Zakopanem,
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3. informacją o strategii gospodarczej Towarzystwa opracowanej przez ZG,
4. informacją dotyczącą uchwał XVII WZ PTTK w sprawach gospodarczych,
5. informacją o realizacji obowiązków prawnych przez PTTK oraz obowiąz-

ków kierownictwa Biura ZG PTTK jako zakładu pracy,
6. informacją o sprzedaży majątku PTTK w XVII kadencji,
7. informacją o zakończonych inwestycjach w BSiH PTTK w Sanoku;

B. analizowano:
1. sprawy związane z opłatami PTTK za użytkowanie wieczyste,
2. realizację umów z partnerem strategicznym „Platan” dotyczących obiektów 

w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem oraz umowy podpisane przez ZG PTTK 
z firmą „Platan”,

3. wykonanie uwag i zaleceń GKR przez spółki PTTK,
4. politykę inwestycyjno-remontową ZM PTTK,
5. realizację zadań inwestycyjnych Towarzystwa w XVII kadencji,
6. realizację uchwały XVII Walnego Zjazdu PTTK w sprawie wspierania dzia-

łalności gospodarczej oddziałów;
C. oceniano:

1. zasady organizacji przetargów na dzierżawę nieruchomości PTTK na okres 
powyżej 10 lat,

2. pozyskiwanie przez ZG środków zewnętrznych na działania remontowo-
inwestycyjne,

3. uchwałę nr 275/XVII/2011 w sprawie wykonywania nadzoru właściciel-
skiego w spółkach, w których wspólnikiem lub akcjonariuszem jest PTTK,

4. działalność rad nadzorczych w spółkach PTTK;
D. zapoznano się z informacjami o:

1. spotkaniach ZG i ZM z zarządami spółek PTTK (odbywają się corocznie),
2. schronisku PTTK na Markowych Szczawinach,
3. planach zbycia nieruchomości PTTK,
4. obiektach PTTK w Sopocie i Poznaniu i podejmowanych przez ZG działa-

niach (kilkakrotnie),
5. programie inwestycyjnym w obiektach PTTK w Zakopanem, Wiśle  

i Szczyrku,
6. założeniach strategii gospodarczej Towarzystwa,
7. zakresie pozyskiwania przez ZG PTTK środków na inwestycje i udziale 

środków własnych PTTK w inwestycjach,
8. zmianach w strukturach zarządzania majątkiem PTTK i w jednostkach za-

rządzających majątkiem PTTK.
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3. DZIAŁALNOŚĆ INTERWENCYJNO-KONTROLNA
W XVII kadencji dokonano kontroli i oceny działalności oraz wyników 

następujących spółek PTTK z o.o.:
1. w dniach 7-9.12.2009 r. – Spółka z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” 

w Nowym Sączu (kontroli dokonali kol. kol. J. Gorczyca i R. Wulicz),
2. w dniach 24.04.2010 r. oraz 6.05.2010 r. – Spółka z o.o. Salon Turystyki 

Aktywnej PTTK „Wierchy” w Krakowie (kontrolę przeprowadziła kol.  
B. Dziduszko),

3. w dniach 21.04.2010 r. oraz 29.09.2010 r. – Okręgowy Zespół Gospodarki 
Turystycznej PTTK w Krakowie (kontrolę przeprowadzili w pierwszym 
terminie kol. kol. A. Michalik i T. Harazin oraz w drugim terminie kol. kol. 
B. Dziduszko i J. Gorczyca),

4. w dniach 29.04.2010 r. oraz 29.09.2010 r. – Centralny Ośrodek Turystyki 
Górskiej PTTK w Krakowie (kontrolę przeprowadzili w pierwszym ter-
minie kol. kol. A. Michalik i T. Harazin oraz w drugim terminie kol. kol.  
B. Dziduszko i J. Gorczyca),

5. w dniach 25-27.08.2010 r. – Spółka z o.o. Zachodniopomorski Zespół Go-
spodarki Turystycznej PTTK w Szczecinie (kontrolę przeprowadzili kol. 
kol. R. Wulicz i A. Kudlaszyk),

6. w dniach 24-26.11.2010 r. – Zarząd Majątkiem PTTK w Warszawie (kon-
trolę przeprowadzili kol. kol. J. Gorczyca, A. Michalik, R. Wulicz),

7. w dniach 1.01-31.12.2011 r. – Biuro ZG i działalność ZG PTTK w zakresie 
m.in. następujących zagadnień: wypełniania obowiązków prawnych przez 
PTTK, sprawozdawczości, regulaminów i struktur organizacyjnych Biura 
ZG oraz zasad nadzoru, spraw finansowych, działalności ZG PTTK, kon-
troli zewnętrznej (kontrolę przeprowadzili wszyscy członkowie GKR wg 
przyjętego podziału zadań),

8. w dniach 11-12.06.2012 r. – Spółka z o.o. Sudeckie Hotele i Schroniska 
PTTK w Jeleniej Górze (kontrolę przeprowadzili kol. kol. A. Michalik  
i R. Wulicz),

9. w dniach 6-9.08.2012 r. – Spółka z o.o. Mazury PTTK w Olsztynie (kontrolę 
przeprowadzili kol. kol. B. Dziduszko, A. Michalik, J. Rusiecki, R. Wulicz),

10. w dniach 6.09. i 18.10.2012 r. – Spółka z o.o. Salon Turystyki Aktywnej 
PTTK „Wierchy” w Krakowie (kontrolę przeprowadzili kol. kol. A. Micha-
lik i R. Wulicz),

11. w dniach 21-24.04.2013 r. – Spółka z o.o. Bieszczadzkie Hotele i Schro-
niska PTTK w Sanoku (kontrolę przeprowadzili kol. kol. B. Dziduszko,  
A. Michalik, R. Wulicz).
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Ponadto w dniu 4.10.2010 r. dokonano rekontroli Spółki z o.o. SiH PTTK 
„Karpaty” w Nowym Sączu (kontrolę przeprowadzili kol. kol. J. Gorczyca  
i R. Wulicz).

Analizy, oceny i wnioski z kontroli były szczegółowo opisane w protoko-
łach kontroli, które przekazywano na bieżąco do wiadomości i wykorzystania 
prezesowi, sekretarzowi generalnemu i skarbnikowi ZG PTTK oraz dyrekto-
rowi ZM PTTK.

W XVII kadencji dokonano także lustracji obiektów PTTK będących  
w zarządzaniu spółek:
1. w dniach 22-23.05.2010 r. podczas pobytu na terenie woj. małopolskiego 

zwizytowano:
– DW w Myślenicach (w zarządzie OZGT PTTK w Krakowie),
– schronisko górskie na Przehybie (w zarządzie Spółki SiH PTTK „Kar-

paty”),
– DT i camping PTTK w Nowym Sączu (w zarządzie Spółki SiH PTTK 

„Karpaty”),
– zakład remontowy PTTK w Nowym Sączu (w zarządzie Spółki SiH 

PTTK „Karpaty”),
– zajazd „Pod Roztoką” w Rytrze (w zarządzie Spółki SiH PTTK  

„Karpaty”);
2. w dniu 28.08.2010 r. podczas pobytu na terenie woj. zachodniopomorskie-

go zwizytowano obiekty ZZGT PTTK w Szczecinie:
– DW i camping w Dziwnowie,
– hotel w Stargardzie Szczecińskim,
– OC w Szczecinie-Dąbiu,
– hotel „Victoria” w Szczecinie,
oraz zwizytowano obiekty Oddziału PTTK w Międzyzdrojach:
– DT w Międzyzdrojach (siedziba zarządu oddziału),
– DW w Międzyzdrojach (obiekt dzierżawiony przez TKKF od ZO PTTK);

3. w dniu 30.09.2010 r. dokonano wizytacji obiektów Spółki SiH PTTK „Kar-
paty”:
– DT PTTK w Wiśle, 
– DT PTTK i camping w Szczyrku;

4. w dniu 12.06.2012 r. dokonano wizytacji obiektów Spółki SHiS PTTK  
w Jeleniej Górze: 
– schronisko „Szwajcarka”,
– DT PTTK „Perła Zachodu”,
– schronisko na Hali Szrenickiej;

5. w dniach 6-9.08.2012 r. dokonano wizytacji obiektów Spółki PTTK  
„Mazury”:
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– stanica wodna w Sorkwitach,
– stanica wodna w Węgorzewie,
– camping w Pieckach,
– stanica wodna w Bieńkach,
– stanica wodna w Spychowie,
– stanica wodna w Babiętach,
– stanica wodna w Zgonie,
– ośrodek turystyki wodnej w Kamieniu,
– ośrodek turystyki wodnej w Rucianem-Nida,
– stanica wodna w Ukcie,
– stanica wodna w Krutyniu,
– stanica wodna w Nowym Moście,
– ośrodek turystyki wodnej w Wilkasach.
GKR spotkała się z dzierżawcami wszystkich obiektów, zapoznała się z ich 

aktualnym stanem, problemami jak i planami ich rozwoju.
Do GKR w XVII kadencji wpłynęło 58 pism od KRO, jednostek PTTK  

i członków PTTK.
W 2009 roku wpłynęło 13 pism:

1. z 9.09.2009 r. (5 pism) od kol. P. Dudzika – członka O/Międzyuczelnianego 
w Warszawie w sprawach: skontrolowania działalności Komisji Turystyki 
Motorowej ZG PTTK za okres XVI kadencji, wyjaśnienia zasad powoły-
wania i funkcjonowania Komisji Egzaminacyjnych ds. Przodowników 
Turystyki Górskiej PTTK, nowelizacji regulaminu GOT PTTK, szkoleń 
organizowanych przez Komisję Przewodnicką ZG PTTK oraz Krajowy 
Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK, skontrolowania Komisji 
Turystyki Narciarskiej ZG PTTK za okres XVI kadencji – GKR skierowała 
pisma do ZG PTTK celem rozpoznania według właściwości i kompetencji;

2. z 9.10.2009 r. od kol. Tomasza Dygały o wyjaśnienie relacji miedzy Komisją 
Przewodnicką ZG PTTK a Krajowy Samorząd Przewodników Turystycz-
nych PTTK – GKR skierowała pisma do ZG PTTK celem rozpoznania we-
dług właściwości i kompetencji;

3. z 16.10.2009 r. od kol. Danuty Karpowicz z Międzyzdrojów w sprawie sytu-
acji w O/PTTK w Międzyzdrojach – GKR skierowała pisma do ZG PTTK 
celem rozpoznania według właściwości i kompetencji;

4. z 26.10.2009 r. z O/PTTK w Gorlicach informujące o wystąpieniu oddziału 
do ZG w sprawie uregulowania wpisu w księdze wieczystej – GKR pismo 
przyjęła do wiadomości;

5. z 4.11.2009 r. od członków O/PTTK w Międzyzdrojach o dokonanie w od-
dziale kontroli przez rewidenta ZG PTTK – GKR skierowała pisma do ZG 
celem rozpoznania według właściwości i kompetencji;
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6. z 26.11.2009 r. od ZG PTTK będące odpowiedzią na pismo Rzecznika Praw 
Obywatelskich w sprawie skargi członka PTTK – kol. Leszka Małoty – 
GKR przyjęła informacje do wiadomości;

7. z 27.11.2009 r. od ZG PTTK w sprawie wystąpienia O/Międzyuczelnianego 
w Warszawie do UM st. Warszawy o podjęcie działań nadzorczych wobec 
PTTK i zbadanie przebiegu obrad XVII WZ – GKR informacje przyjęła do 
wiadomości;

8. z 18.12.2009 r. z Kancelarii Adwokackiej „L. Cyrson i A. Jałocha” w sprawie 
obiektu PTTK w Poznaniu – GKR przyjęła informacje do wiadomości;

9. z 18.12.2009 r. z Koła nr 2 przy O/PTTK w Świdnicy z prośbą o udostępnie-
nie regulaminu komisji rewizyjnej koła/klubu PTTK (do pisma dołączono 
opracowanie dot. 50-lecia działalności tego koła – regulamin komisji rewi-
zyjnej koła/klubu został przekazany władzom koła pocztą wraz z informa-
cją, że wszystkie regulaminy komisji rewizyjnych PTTK zamieszczone zo-
stały na stronach internetowych Towarzystwa, a opracowanie przekazano 
do Centralnej Biblioteki PTTK.
W 2010 roku wpłynęło 14 pism:

1. z 4.01.2010 r. (e-mail) z firmy „Largo-własność ART-K” w sprawie prowa-
dzenia przez niektórych członków zarządu O/PTTK w Puławach działal-
ności kolidującej z działalnością gospodarczą oddziału – kserokopia tego 
e-maila wraz z pismem przewodnim została przekazana ZG;

2. z 20.01.2010 r. (e-mail) w sprawie udziału przedstawicieli GKR w posie-
dzeniu Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK – treść 
e-maila została przekazana kol. kol. C. Jabłońskiej i R. Wuliczowi;

3. z 23.01.2010 r. od kol. Danuty Kędzierskiej – prezes KRO PTTK w Mię-
dzyzdrojach o rezygnacji z tej funkcji – GKR przyjęła informację do wia-
domości;

4. z 17.02.2010 r. (e-mail) od KR Warszawskiego Oddziału Przewodników 
PTTK z prośbą o konsultacje dotyczące zakresu kontroli działalności od-
działu przez KRO, w tym kontroli szkoleń przewodnickich prowadzonych 
przez oddział – GKR upoważniła do przeprowadzenia konsultacji z KRO 
kol. kol. C. Jabłońską i R. Wulicza;

5. z 12.02.2010 r. od kol. Janiny Karpowicz – działaczki z O/PTTK w Mię-
dzyzdrojach o nieprawidłowościach, jakie miały miejsce podczas kampanii 
sprawozdawczo-wyborczej w Kole Miejskim oddziału oraz o nieprawidło-
wościach w działalności gospodarczej oddziału – GKR skierowała pismo 
do prezesa ZG celem wyjaśnienia;

6. z 2.03.2010 r. od Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miej-
skiego w Częstochowie w sprawie członkostwa w PTTK p. Artura Jacewi-
cza. – GKR skierowała pismo do prezesa ZG celem wyjaśnienia;
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7. z 2.03.2010 r. od Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w Częstocho-
wie o udzielenie odpowiedzi członkowi O/Miejskiego PTTK w Częstocho-
wie – p. A. Jacewiczowi w sprawach dotyczących jego członkostwa w tym 
oddziale, a także poinformowania organu nadzoru o składzie aktualnych 
władz tego oddziału ze względu na to, że kadencja obecnych władz upły-
nęła w lutym 2009 r. – GKR wystąpiła do ZG PTTK o podjęcie działań  
w sprawach poruszanych w piśmie;

8. z 22.03.2010 r. z O/Przewodnickiego PTTK w Toruniu informujące o zwró-
ceniu się przez władze oddziału do KRS o zawieszenie rejestracji władz 
wybranych w marcu 2009 r. w związku ze zdekompletowaniem składu za-
rządu oddziału – GKR przyjęła informacje do wiadomości;

9. z 1.07.2010 r. (2 pisma) od kol. kol. Marka Rupara i Marzeny Stokłosy – 
członków Komisji Rewizyjnej O/PTTK w Łańcucie w sprawie ich rezygna-
cji z funkcji członków komisji oraz wykreślenia ich nazwisk z KRS – GKR 
przyjęła informacje do wiadomości;

10. z 29.06.2010 r. od kol. Haliny Mazurkiewicz – prezes O/Przewodnickiego 
PTTK w Toruniu do prezesa ZG PTTK – kol. L. Drożdżyńskiego, w któ-
rym informuje o aktualnej sytuacji w oddziale, w tym o sprawach związa-
nych z Centrum Usługowym funkcjonującym przy Oddziale – GKR przy-
jęła informacje do wiadomości;

11. z 29.06.2010 r. z O/Żoliborskiego PTTK w Warszawie z załączonym 
sprawozdaniem z działalności komisji rewizyjnej za 2009 r. wraz z opinią  
o sprawozdaniu finansowym oddziału za 2009 r. – GKR przyjęła informa-
cje do wiadomości;

12. z 4.10.2010 r. (drogą e-mailową) od p. Tomasza Trycha dotyczące funkcjo-
nowania niektórych schronisk PTTK będących w zarządzie Spółki „Kar-
paty” (schroniska w Roztoce, w Dolinie Pięciu Stawów, na Hali Ornak, na 
Polanie Chochołowskiej, schronisko Murowaniec) – e-mail skierowany 
został do kol. J. Kalarusa – prezesa Spółki „Karpaty”,

13. z 19.11.2010 r. od kol. Anny Dudziec – prezes komisji rewizyjnej O/Żoli-
borskiego o rezygnacji z funkcji prezesa i członka tej komisji – GKR przy-
jęła informacje do wiadomości;
ponadto do wiadomości GKR wpłynęły pisma:

1. z 14.05.2010 r. od ZG PTTK do Prezydenta M. Puławy informujące, że stro-
ną czynności zmierzających do ustanowienia prawa użytkowania wieczy-
stego do nieruchomości w Puławach – Muzeum Regionalne PTTK – jest 
ZG PTTK;

2. z 29.05.2010 r. skierowane do W. Cichego – dyrektora ZM w sprawie dzia-
łalności Spółki „Mazury PTTK”;
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3. z 22.09.2010 r. od kol. K. Tumskiego – Członka Honorowego PTTK skie-
rowane do ZG PTTK w sprawie VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego;

4. z 25.10.20110 r. z O/Przewodnickiego PTTK w Toruniu będące skargą do 
GSK PTTK na działalność ZG względem oddziału;

5. z 6.12.2010 r. z O/PTTK w Gorlicach w sprawie realizacji projektu „Kar-
packie Podkowy” i zaprojektowanego przez firmę „Beskid Zielony LOT” 
szlaku konnego.
W 2011 roku do GKR wpłynęło 10 pism:

1. z 7.02.2011 r. od ZG PTTK będące odpowiedzią na zalecenia GKR  
z 26.11.2010 r. dotyczące działalności Spółki „Karpaty” – GKR przyjęła in-
formację do wiadomości;

2. z 20.02.2011 r. od kol. J. Pabiana z Kielc i z 22.02.2011 r. od kol. J. Partyki 
z Ojcowa w sprawie zbiorów RPK O/Świętokrzyskiego w Kielcach – GKR 
przyjęła informację do wiadomości;

3. z 17.03.2011 r. i z 26.04.2011 r. od KRO Puławskiego PTTK w sprawie po-
dejmowanych działań przez zarząd tego oddziału – GKR przyjęła informa-
cję do wiadomości;

4. z 11.03.2011 r. od KRO PTTK w Chrzanowie w sprawie regulaminu KRO 
– GKR udzieliła odpowiedzi;

5. z 5.04.2011 r. z Klubu Przewodników „Na Wyspach” O/PTTK w Międzyz-
drojach w sprawach organizacyjnych i statutowych oddziału – pismo prze-
kazano ZG do rozpoznania według właściwości i kompetencji;

6. z 12.04.2011 r. z Lubuskiego Porozumienia Oddziałów PTTK w sprawie 
podatku VAT od imprez organizowanych przez jednostki PTTK – pismo 
przekazano ZG do rozpoznania według właściwości i kompetencji;

7. z 30.05.2011 r. od KRO Miejskiego PTTK w Lublinie dotyczące skarg E. Ro-
jewskiej i J. Mleczka z Lublina – GKR przyjęła informację do wiadomości;

8. z 9.08.2011 r. od kol. kol. A. Rubachy z Lasek i P. Blachnika z Wałbrzycha 
dotyczące schroniska PTTK Andrzejówka i działań prezesa SHiS PTTK  
w Jeleniej Górze – GKR przekazała sprawę do rozpatrzenia i załatwienia 
kol. R. Wuliczowi – członkowi GKR;

9. z 21.09.2011 r. od kol. P. Dąbrowskiego w sprawie udziału PTTK w NFI – 
GKR przyjęła informacje do wiadomości;

10. z 30.09.2011 r. o rezygnacji kol. E. Gładysińskiej – prezes KRO PTTK  
w Iławie o jej rezygnacji z tej funkcji – GKR przyjęła informację do wia-
domości;
ponadto do wiadomości GKR wpłynęły pisma:

1. z 10.02.2011 r. od ZG PTTK w sprawie opracowania przez ZG zasad nadzo-
ru i pomocy jednostkom organizacyjnym PTTK;
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2. z 10.02.2011 r. od ZM PTTK w sprawie wykazu nieruchomości PTTK  
do zbycia;

3. z 25.02.2011 r. od ZG PTTK w sprawie VI Kongresu Krajoznawstwa Pol-
skiego i finansowania tej imprezy;

4. z 28.02.2011 r. od kol. kol. E. Rojewskiej i J. Mleczka z Lublina w sprawach 
dotyczących działalności zarządu O/Miejskiego PTTK w Lublinie – pismo 
przekazano ZG do rozpoznania według właściwości i kompetencji;

5. z 20.07.2011 r. od ZG PTTK w sprawie wykorzystania budżetu GKR za  
I półrocze;

6. z 1.04.2011 r. od ZG PTTK w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego 
Centralnej ewidencji organizatorów i pośredników turystycznych;

7. z 20.09.2011 r. od ZG PTTK w przedmiocie udzielanych i prowadzonych 
przez ZG PTTK spraw prawnych dotyczących obiektów PTTK;

8. z 12.10.2011 r. od ZG PTTK w sprawie przekazania opinii i raportu z bada-
nia sprawozdania finansowego PTTK za 2010 r.;

9. z 6.10. 2011 r. od Sekretarza Generalnego ZG w sprawie zapotrzebowania  
na środki finansowe przez GKR w 2012 r. oraz dotyczące przekazania 
uchwały ZG nr 257/XVII/2011;

10. z 3.11.2011 r. od ZG PTTK w sprawach dotyczących składek członkow-
skich na 2012 r., sprawach ubezpieczeń członków PTTK oraz sprawoz-
dawczości za 2011 r.
W 2012 roku do GKR wpłynęło 14 pism:

1.z 10.01.2012 r. od ZG PTTK w sprawie stanu środków finansowych PTTK 
na 31.12.2011 r. – GKR przyjęła informację do wiadomości;

2. z 10 01.2012 r. od dyrektora OCSP KDP ZG PTTK w sprawie aktualnej 
sytuacji w jednostce – GKR przyjęła informację do wiadomości;

3. z 10 01.2012 r. od ZG PTTK w sprawie spłat należności przez oddziały PTTK 
z Fundusz Gwarancyjnego – GKR przyjęła informację do wiadomości;

4. z 4 04.2012 r. od ZG PTTK stanowiące odpowiedź na uwagi i wnioski GKR 
dot. budżetu ZG i sprawozdań finansowych z 2010 r. – GKR przyjęła infor-
mację do wiadomości;

5. z 31.05.2012 r. od ZG PTTK stanowiące odpowiedź na uwagi i zalecenia 
GKR po kontroli Biura i działalności ZG PTTK w 2011 r. – GKR przyjęła 
informację do wiadomości;

6. z 1.08.2012 r. od ZG PTTK będące opinią prawną dotyczącą funkcjono-
wania władz Towarzystwa w przypadku śmierci członka danego rodzaju 
władzy – GKR przyjęła informację do wiadomości;

7. z 3.09.2012 r. od prezesa Spółki Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK doty-
czące wyjaśnień do protokołu GKR z kontroli spółki – GKR przyjęła infor-
mację do wiadomości;
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8. z 3.09.2012 r. z O/PTTK im. Rachwała w Rzeszowie uzasadniające odmowę 
udziału pp. Muszyńskich w imprezach oddziału – GKR przyjęła informa-
cję do wiadomości;

9. z 12.09.2012 r. ze Spółki Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK dotyczące za-
łatwienia skargi p. Z. Godynia – GKR przyjęła informację do wiadomości;

10. z 9.10.2012 r. od prezesa firmy Wind Farm 6 MW sp. z o.o. z Augustowa 
w sprawie działań prezesa O/PTTK w Augustowie wobec tej firmy – GKR 
przyjęła informację do wiadomości;

11. z 5.11.2012 r. od p. T. Sienkiela z Giżycka dotyczące działań prezesa  
O/PTTK „Wielkich Jezior Mazurskich” w Giżycku – pismo przekazano ZG 
do rozpoznania według właściwości i kompetencji;

12. z 13.11.2012 r. od ZG PTTK w sprawie wyboru firmy audytorskiej do ba-
dania sprawozdań finansowych PTTK za 2012 r. – GKR dokonała wyboru 
firmy;

13. z 27.11.2012 r. z O/Miejskiego PTTK w Lublinie dotyczące działań KTP 
ZG wobec KTP oddziału – pismo przekazano ZG do rozpoznania według 
właściwości i kompetencji;

14. z 3.12.2012 r. z O/PTTK w Puławach dotyczące braku środków na zabez-
pieczenie muzealiów Muzeum Puławskiego PTTK – GKR przyjęła infor-
mację do wiadomości;
ponadto do wiadomości GKR wpłynęły pisma:

1. z 10.01.2012 r. od ZG PTTK w sprawie przekazania protokołu z kontroli 
OCSP KDP ZG PTTK i uzupełnień do tego protokołu;

2. z 10.01.2012 r. od KK ZG PTTK w sprawie braku działalności Regionalnych 
Pracowni Krajoznawczych w Szczecinie i Poznaniu;

3. z 26.01.2012 r. od ZM PTTK dotyczące planu przychodów i kosztów ZM 
na 2012 r.;

4. z 24.02.2012 r. od kol. M. Hadasia – likwidatora O/Żoliborskiego PTTK  
w Warszawie dotyczące stanu likwidacji tego oddziału;

5. z 28.03.2012 r. od ZG PTTK w sprawie ubezpieczeń członków PTTK  
w okresie 1.04.2012 – 31.03.2014 r.;

6. z 12.04.2012 r. od działaczy O/PTTK w Ostrowie Wlkp. w sprawie nadania 
odznaczenia działaczowi tego oddziału kol. M. Maślińskiemu – odpowie-
dzi w tej sprawie działaczom oddziału udzielił ZG pismem z 20.04.2012 r.;

7. z 30.07.2012 r. od ZG PTTK dotyczące planu ochrony rezerwatu przyrody 
„Jar rzeki Raduni”;

8. z 3.09.2012 r. z O/PTTK w Dąbrowie Górniczej w sprawie uzupełnienia 
składu komisji rewizyjnej oddziału;

9. z 3.09.2012 r. od Sekretarza Generalnego ZG PTTK dotyczące działalności 
i wsparcia finansowego CTW przez ZG;
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10. z 3.09.2012 r. od Starosty Opatowskiego w sprawie oprowadzania po trasie 
podziemnej w Opatowie turystów przez przewodników PTTK;

11. z 16.11.2012 r. od ZG PTTK dotyczące wpisania zmian statutowych do 
KRS.
W 2013 roku do GKR wpłynęło 7 pism:

1. z 11.02.2013 r. od GSK PTTK uchwała interpretacyjna GSK nr 11/XVII/2013 
dotycząca oceny legalności wyboru delegatów oraz sposobu rozwiązania 
koła PTTK „Magurka” przy O/PTTK „Ziemi Pszczyńskiej” w Pszczynie 
przez walne zebranie tego koła – GKR przyjęła informację do wiadomości;

2. z 11.03.2013 r. od ZG PTTK będące odpowiedzią na wnioski i zalecenia 
pokontrolne dotyczące Spółki „Mazury” PTTK w Olsztynie i Spółki STA 
„Wierchy” PTTK w Krakowie – GKR przyjęła informację do wiadomości;

3. z 18.03.2013 r. od przewodniczącego Komisji ZG PTTK ds. Współpracy  
z Wojskiem Polskim w sprawie przyznania przez ZG dotacji na rok 2013 na 
organizację imprez przez środowisko wojskowe – GKR przyjęła informację 
do wiadomości;

4. z 7.05.2013 r. będące skargą od uczestników wycieczki do Kijowa zorgani-
zowanej przez O/PTTK w Sanoku na pracę pilota tej wycieczki kol. Sta-
nisława Sieradzkiego – działacza oddziału – GKR stwierdziła, że nie jest 
stroną w postępowaniu, a z reklamacją należy zwrócić się do organizatora 
wycieczki, tj. do O/PTTK w Sanoku;

5. z 20.04.2013 r. od kol. Zbigniewa Puchnowskiego z Augustowa na postę-
powanie Zarządu O/PTTK w Augustowie wobec byłych komandorów  
i członków PTTK Klubu AKWA – pp. Marka i Witolda Polkowskich – GKR 
uznała, że sprawa nie należy do jej kompetencji i postanowiła przekazać ją 
ZG celem jej załatwienia;

6. z 23.04.2013 r. od p. Piotra Korolewskiego – dzierżawcy obiektu PTTK  
w Sokole Kuźnicy należącego do Regionalnego O/PTTK w Bydgoszczy na 
postępowanie władz oddziału wobec niego – GKR uznała, że sprawa nie 
należy do jej kompetencji i postanowiła przekazać ją ZG celem jej zała-
twienia;

7. z 27.06.2013 r. od GSK PTTK dotyczące przekazania uchwał interpreta-
cyjnych GSK nr 15/XVII/2013 i nr 16/XVII/2013 w sprawie reprezentacji 
Towarzystwa (udzielanie pełnomocnictw);
ponadto do wiadomości GKR wpłynęły pisma:

1. z 18.03.2013 r. od przewodniczącego Komisji ZG PTTK ds. Współpracy  
z Wojskiem Polskim w sprawie przyznania przez ZG dotacji na rok 2013 
na organizację imprez przez środowisko wojskowe, które – zdaniem autora 
pisma – są niewspółmiernie małe do wielkości tego środowiska, jak i za-
kresu jego działalności;
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2. z 22.06.2013 r. (drogą e-mailową) od kol. Wojciecha Skóry – dyrektora 
CTW w Warszawie dotyczące wątpliwości czy członek Rady Programowej 
CTW ma prawo dokonać audytu finansów CTW – GKR uznała, że sprawa 
nie leży w jej kompetencjach, a władnym do rozstrzygnięcia tego problemu 
jest organ nadzorujący CTW tj. Sekretarz Generalny PTTK.
GKR PTTK zwracała się także do kierownictwa Biura i do komisji ZG 

PTTK o zbadanie innych spraw i udzielenie wyjaśnień dotyczących jedno-
stek, których te sprawy dotyczyły.

Skargi na działalność KRO na bieżąco wyjaśniali opiekunowie KRO z ra-
mienia GKR, a opracowane przez nich informacje przekazywano Sekretarzo-
wi Generalnemu ZG.

O wyjaśnienie spraw dotyczących oddziałów PTTK, GKR występowa-
ła także do macierzystych KRO, bowiem w świetle Statutu PTTK to one są 
uprawnione do kontroli działalność swoich oddziałów oraz do kierownictwa 
biura ZG, które po zbadaniu skargi udzielało wyjaśnień GKR i jednostkom 
interweniującym.

4. WSPÓŁPRACA Z KRO
GKR, aby wspomóc pracę KRO, na początku kadencji opracowała wzor-

cowy regulamin komisji rewizyjnej oddziału i komisji rewizyjnej koła (klubu) 
PTTK oraz „Instrukcję o trybie przeprowadzania kontroli społecznej przez 
komisje rewizyjne PTTK”, które znowelizowała w 2012 r. po NWZ PTTK. 
Materiały zostały wysłane do komisji rewizyjnych oddziałów i opublikowane 
na stronie internetowej. Opracowano również wzorcowy plan pracy dla KRO.

GKR w ramach współpracy z komisjami rewizyjnymi oddziałów była ini-
cjatorem spotkań z przedstawicielami tych komisji organizowanych w czasie 
posiedzeń wyjazdowych.

W latach 2009 – 2012 GKR PTTK odbyły się 4 spotkania z KRO:
1. W dniu 22.05.2010 r. GKR PTTK spotkała się w Krakowie z przedstawi-

cielami KRO i ZO PTTK województwa małopolskiego. W spotkaniu wzięło 
udział 13 przedstawicieli komisji rewizyjnych z 12 na 28 oddziałów PTTK  
(4 komisje rewizyjne nieuczestniczące w spotkaniu przesłały informacje  
o swojej działalności na piśmie). Na spotkaniu omawiano bieżące sprawy To-
warzystwa, dzielono się doświadczeniami z działalności społecznej w PTTK, 
a także wysłuchano informacji poszczególnych KRO o ich działalności.

2. W dniu 27.08.2010 r. w Szczecinie i 28.08.2010 r. w Międzyzdrojach od-
były się spotkania z prezesami komisji rewizyjnych oddziałów województwa 
zachodniopomorskiego. W spotkaniu wzięło ogółem udział 22 przedstawi-
cieli komisji rewizyjnych i zarządów oddziałów z 12 na 19 oddziałów PTTK 
(2 oddziały nieuczestniczące w spotkaniu przesłały informacje o swojej dzia-
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łalności). Przedstawiciele KRO złożyli informacje ze swojej działalności oraz 
wysłuchali informacji o działalności GKR PTTK oraz ZG PTTK.

3. W roku 2011 nie odbyło się zorganizowane spotkanie GKR PTTK  
z przedstawicielami komisji rewizyjnych oddziałów, jednakże GKR na posie-
dzeniu plenarnym w dniach 26-27.05.2011 r. dokonała analizy 178 sprawoz-
dań komisji rewizyjnych oddziałów PTTK za 2010 r. Analizie poddano m.in. 
następujące zagadnienia: liczba złożonych sprawozdań w poszczególnych wo-
jewództwach, składy KRO (ich liczebność i przekrój zawodowy członków), 
częstotliwość odbywania posiedzeń komisji, tematyka posiedzeń komisji,  
a także sprawy kondycji finansowej oddziałów, w tym zaciąganych przez nie 
pożyczek oraz sprawy składania sprawozdań do odpowiednich organów,  
w tym do ZG; problemy, z którymi borykają się komisje i zarządy oddziałów 
w swojej działalności. GKR stwierdziła, że komisje rewizyjne oddziałów, które 
złożyły sprawozdania, działają zgodnie z zapisami statutowymi dotyczącymi 
funkcjonowania KRO i zapisanymi w Statucie PTTK oraz regulaminie KRO 
kompetencjami.

4. W dniu 6.08.2012 r. odbyło się spotkanie GKR PTTK z przedstawiciela-
mi komisji rewizyjnych oddziałów woj. warmińsko-mazurskiego.

Członkowie GKR uczestniczyli również w spotkaniach z KRO na terenie 
macierzystych oddziałów lub w czasie zebrań jednostek regionalnych PTTK.

5. WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI TOWARZYSTWA
W omawianym okresie współpraca GKR z władzami naczelnymi PTTK 

układała się poprawnie.
W latach 2009 – 2013 z inicjatywy GKR odbyły się 2 spotkania z ZG PTTK:
1. W dniu 17.12.2010 r. odbyło się w Warszawie spotkanie prezydiów ZG  

i GKR, które poświęcone było sprawom zmian w statucie Towarzystwa i zwo-
łania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu w tej sprawie oraz sprawom oddzia-
łów PTTK.

2. W dniu 9.10.2012 r. odbyło się w Warszawie wspólne spotkanie prezy-
diów ZG i GKR, które poświęcone było sprawom oddziałów PTTK; jednostek 
regionalnych, komisji, rad i zespołów ZG; spółek PTTK, majątku Towarzy-
stwa, realizacji uchwał XVII WZ, realizacji przesłania VI Kongresu Krajo-
znawstwa Polskiego.

Każde ze spotkań było merytoryczne i wyjaśniało wiele spraw. Zdaniem 
GKR ilość tych spotkań była jednak niewystarczająca i w kolejnej kadencji 
nowe naczelne władze PTTK powinny zwrócić szczególną uwagę na częstsze 
okresowe spotkania dla sprawnego kierowania Towarzystwem oraz wzajem-
nego przekazywania ocen i informacji dotyczących jego węzłowych spraw.
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GKR na swoich posiedzeniach dokonywała analizy różnych sfer działalno-
ści Towarzystwa. Uwagi były przekazywane na piśmie lub ustnie przez preze-
sa GKR na posiedzeniach ZG.

Współpraca władz naczelnych Towarzystwa polegała również na wzajem-
nym uczestniczeniu w posiedzeniach. W posiedzeniach ZG uczestniczył pre-
zes GKR oraz wyznaczeni przez niego członkowie GKR, a w posiedzeniach 
GKR prezes ZG – kol. Lech Drożdżyński, sekretarz generalny i wiceprezes ZG 
– kol. Andrzej Gordon, wiceprezes i sekretarz generalny ZG – Roman Bargieł, 
skarbnik ZG – Jerzy Kapłon i członek ZG – kol. Edward Kozanowski. W pro-
gramach posiedzeń GKR uwzględniano informację o bieżących pracach ZG 
oraz członków GKR o udziale w życiu jednostek terenowych, specjalistycz-
nych i regionalnych PTTK.

Uwagi i wnioski podejmowane przez GKR były przekazywane ZG bezpo-
średnio w czasie posiedzeń oraz na piśmie na ręce prezesa i sekretarza gene-
ralnego PTTK.

W posiedzeniach GKR brali udział w zależności od omawianego tematu 
również główny księgowy, dyrektor Zarządu Majątkiem oraz pracownicy Biu-
ra ZG PTTK, a także przedstawiciele komisji, rad i zespołów ZG, jednostek 
specjalistycznych i spółek PTTK.

GKR skierowała w okresie XVII kadencji do ZG na ręce prezesa i sekre-
tarza generalnego 45 pism z uwagami, wnioskami i zaleceniami dotyczący-
mi różnorodnych problemów Towarzystwa (nie otrzymano odpowiedzi na  
11 pism):
1. 5.11.2009 r. w sprawie rozpoznania wg właściwości i kompetencji pisma 

kol. P. Dudzika z O/Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie (nie wyma-
gano odpowiedzi);

2. 5.11.2009 r. w sprawie przedłożenia informacji o realizacji budżetu ZG za 
III kwartały 2009 r. (odpowiedzi udzielono na posiedzeniu GKR w dniach 
18-19.12.2009 r.);

3. 13.11.2009 r. w sprawie rozpoznania wg właściwości i kompetencji pisma 
kol. T. Dygały (nie wymagano odpowiedzi);

4. 13.11.2009 r. w sprawie rozpoznania pisma kol. J. Karpowicz z Międzyzdro-
jów (nie wymagano odpowiedzi);

5. 4.12.2009 r. w sprawie przedłożenia informacji dotyczącej rozliczenia kosz-
tów XVII Walnego Zjazdu PTTK (odpowiedzi udzielono na posiedzeniu 
GKR w dniach 18-19.12.2009 r.);

6. 30.01.2010 r. do prezesa ZG PTTK przekazano uwagi i wnioski wynikające 
z kontroli Spółki Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu 
oraz protokół z kontroli spółki (odpowiedź otrzymano 8.03.2010 r.);
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7. 5.02.2010 r. do sekretarza generalnego ZG PTTK o przekazanie informacji 
o wydatkach i efektach w zakresie realizacji przez PTTK w XVI kadencji 
inwentaryzacji krajoznawczej (odpowiedź otrzymano 6.04.2010 r.);

8. 5.02.2010 r. do prezesa ZG PTTK przekazano e-mail z firmy „Largo – wła-
sność ART-K” dotyczący prowadzenia przez niektórych członków zarządu 
O/PTTK w Puławach działalności kolidującej z działalnością gospodarczą 
oddziału (odpowiedzi brak);

9. 5.02.2010 r. do sekretarza generalnego ZG PTTK o informację dotyczą-
cą kosztów odbytych po XVII Walnym Zjeździe PTTK Krajowych Narad 
Aktywu Turystycznego (zestawienie kosztów przygotował Pion finansowo- 
księgowy Biura ZG PTTK w maju 2010 r.);

10. 9.06.2010 r. do prezesa ZG PTTK przekazano uwagi i wnioski dotyczące 
kontroli Spółki STA PTTK „Wierchy” w Krakowie (odpowiedź otrzymano 
11.02.2011 r.);

11. 25.06.2010 r. do prezesa ZG PTTK w sprawie wykonania uchwały budże-
towej i sprawozdań finansowych ZG PTTK za 2009 r. – przekazano wnio-
ski i uwagi do budżetu i sprawozdań finansowych (odpowiedź otrzymano 
31.08.2011 r.);

12. 24.09.2010 r. do prezesa ZG PTTK przekazano uwagi i wnioski doty-
czące kontroli Spółki ZZGT PTTK w Szczecinie (odpowiedź otrzymano 
11.02.2011 r.);

13. 24.09.2010 r. do prezesa ZG PTTK w sprawie realizacji wniosku Walnego 
Zjazdu dotyczącego zamieszczania i stałej aktualizacji uchwał ZG i zarzą-
dzeń sekretarza generalnego na stronach internetowych PTTK (odpowie-
dzi brak);

14. 26.11.2010 r. do prezesa ZG PTTK przekazano uwagi i wnioski dotyczące 
rekontroli Spółki „Karpaty” (odpowiedź otrzymano 11.02.2011 r.);

15. 26.11.2010 r. do prezesa ZG PTTK przekazano uwagi i wnioski dotyczą-
ce kontroli COTG i OZGT PTTK w Krakowie (odpowiedź otrzymano 
11.02.2011 r.);

16. 14.01.2011r. do prezesa ZG PTTK dotyczące kontroli ZM PTTK (odpo-
wiedzi brak);

17. 26.03.2011 r. do prezesa ZG PTTK dotyczące przekazania do dnia 
16.05.2011 r. dokumentów dotyczących sprawozdań finansowych i wyko-
nania budżetu ZG za 2010 r. (materiały otrzymano we wrześniu i paździer-
niku 2011 r.);

18. 15.04.2011r. do prezesa ZG PTTK dotyczące sposobu załatwienia spraw 
podniesionych w piśmie kol. kol. E. Rojewskiej i J. Mleczka z Lublina (nie 
wymagano odpowiedzi);
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19. 15.04.2011 r. do sekretarza generalnego ZG PTTK dotyczące udzielenia 
odpowiedzi zarządowi Klubu Przewodników „Na Wyspach” w Międzyz-
drojach (nie wymagano odpowiedzi);

20. 15.04.2011 r. do sekretarza generalnego ZG PTTK dotyczące udzielenia 
odpowiedzi Lubuskiemu Porozumieniu Oddziałów PTTK (nie wymagano 
odpowiedzi);

21. 13.06.2011 r. do prezesa ZG PTTK dotyczące spółki ZZGT PTTK w Szcze-
cinie i uzyskania odpowiedzi na kolejne uwagi GKR związane z działalno-
ścią tej spółki (odpowiedzi brak);

22. 18.07.2011 r. do prezesa ZG PTTK w sprawie uzyskania informacji w spra-
wie realizacji uchwały ZG PTTK nr 100/XVII/2010 (odpowiedzi brak);

23. 21.10.2011 r. do prezesa ZG PTTK dotyczące wykonania uchwały budże-
towej i sprawozdania finansowego PTTK za 2010 r. (odpowiedzi udzielono 
23.03.2012 r.);

24. 21.10.2011 r. do prezesa ZG PTTK dotyczące uzyskania informacji na 
temat stanu środków, należności i zobowiązań Towarzystwa na dzień 
31.10.2011 r. (odpowiedź otrzymano 5.01.2012 r.);

25. 21.10.2011 r. do prezesa ZG PTTK dotyczące przedstawienia dokumenta-
cji w zakresie udzielonych pożyczek oddziałom PTTK (odpowiedź otrzy-
mano 5.01.2012 r.);

26. 12.01.2012 r. do GSK PTTK w sprawie interpretacji zapisów art. 35 ust.  
5 pkt 4) Statutu PTTK (odpowiedź otrzymano 11.02.2012 r.);

27. 25.02.2012 r. do sekretarza generalnego i skarbnika ZG PTTK dotyczące 
stanowiska GKR w niektórych kwestiach wynikających z uchwały ZG nr 
275/XVII/2011 r. (odpowiedź otrzymano 15.03.2012 r.);

28. 25.02.2012 r. do prezesa ZG PTTK w sprawie wniosków i uwag GKR  
z kontroli CFK PTTK w Łodzi (odpowiedzi brak);

29. 13.04.2012 r. do prezesa ZG PTTK w sprawie oddziałów PTTK niewpisa-
nych do KRS (odpowiedzi brak);

30. 14.04.2012 r. do prezesa ZG PTTK w sprawie ubezpieczeń w PTTK (nie 
wymagano odpowiedzi);

31. 27.04.2012 r. do prezesa ZG PTTK w sprawie powołania Fundacji PTTK 
(odpowiedzi brak);

32. 27.04.2012 r. do prezesa ZG PTTK dotyczące zaleceń i uwag GKR po kon-
troli Biura i działalności ZG PTTK (ZG nie wniósł do protokołu uwag);

33. 25.06.2012 r. przekazano prezesowi ZG PTTK uchwałę GKR w sprawie 
uwag i wniosków do budżetu ZG PTTK za rok 2011 (odpowiedzi brak);

34. 10.08.2012 r. przekazano prezesowi ZG PTTK uchwałę GKR w sprawie 
uwag i wniosków do sprawozdań finansowych PTTK za rok 2011 (odpo-
wiedzi brak);
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35. 10.08.2012 r. do prezesa ZG PTTK dotyczące zaleceń i uwag GKR po kon-
troli Spółki SHiS PTTK (odpowiedź otrzymano 22.10.2012 r.);

36. 15.10.2012 r. do sekretarza generalnego ZG PTTK w sprawie przekazania 
dokumentów dotyczących dokooptowania do składu GKR i wpisania tej 
zmiany w KRS (nie wymagano odpowiedzi); 

37. 23.11.2012 r. do prezesa ZG PTTK dotyczące przekazania protokołu GKR 
z kontroli Spółki PTTK „Mazury” oraz uwag i zaleceń pokontrolnych (od-
powiedź otrzymano 9.03.2013 r.);

38. 23.11.2012 r. do prezesa ZG PTTK dotyczące przekazania uchwały GKR 
w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych 
PTTK za 2012 r. (nie wymagano odpowiedzi);

39. 15.12.2012 r. do prezesa ZG PTTK dotyczące przekazania protokołu GKR 
z kontroli Spółki STA „Wierchy” PTTK w Krakowie wraz z zaleceniami  
i wnioskami pokontrolnymi (odpowiedź otrzymano 9.03.2013 r.);

40. 25.05.2013 r. do prezesa ZG PTTK w sprawie budżetu ZG PTTK na rok 
2013 (odpowiedzi brak);

41. 6.06.2013 r. do prezesa ZG PTTK dotyczące uwag i zaleceń pokontrolnych 
dla Spółki BSiH PTTK w Sanoku (odpowiedzi wpłynęła 24.07.2031 r.);

42. 6.06.2013 r. do prezesa ZG PTTK i sekretarza generalnego ZG PTTK  
w sprawie przekazania poufnego materiału dotyczącego oddziałów PTTK 
(nie wymagano odpowiedzi);

43. 28.06.2013 r. prezesowi ZG PTTK przekazano wraz z pismem przewod-
nim uchwałę GSK PTTK nr 15/XVII/2013 w sprawie ustanowienia peł-
nomocnika PTTK na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki 
BSiH w Sanoku, wnosząc o poinformowanie o podjętych działaniach wy-
nikających z tej interpretacji;

44. 28.06.2013 r. do prezesa ZG PTTK w sprawie działalności Komisji Prze-
wodnickiej ZG PTTK i KSPT PTTK (nie wymagano odpowiedzi);

45. 28.06.2013 r. prezesowi ZG PTTK przekazano wraz z pismem przewod-
nim uchwałę GKR nr 16/XVII/2013 w sprawie opinii i uwag o wykonaniu 
budżetu ZG PTTK za 2012 r. i uchwałę nr 17/XVII/2013 z 27.06.2013 r.  
w sprawie sprawozdania finansowego PTTK za 2012.
Ponadto GKR skierowała 25.02.2011 r. do prezesa ZG PTTK i przewodni-

czącego Komisji Statutowej ZG PTTK pismo, w którym przekazała propozy-
cje i uwagi ogólne i szczegółowe do projektu zmian Statutu PTTK.

Poszczególni członkowie GKR w czasie kadencji brali udział w pracach 
różnych zespołów ZG:

1. Tadeusz Sobieszek – w Komitecie Naukowo-Organizacyjnym VI Kon-
gresu Krajoznawstwa Polskiego PTTK, Zespole Koordynującym Przygoto-
waniami do XVIII WZ PTTK oraz Zespole ds. Strategii PTTK, uczestniczył  
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w szkoleniu przedstawicieli Rad Nadzorczych spółek PTTK w Krakowie, 
gdzie wygłosił referat pt. „ Uwagi GKR wynikające z kontroli spółek PTTK”,

2. Elżbieta Moszczyńska – w Zespole Programowym, którego zadaniem 
było przygotowanie projektów uchwał na XVIII WZ oraz w Biurze Organiza-
cyjnym XVIII WZ PTTK,

3. Dariusz Kużelewski – w Komisji Statutowej, której zadaniem było opra-
cowanie projektu zmian Statutu PTTK,

4. Andrzej Michalik – współpracował z ZG w organizowaniu szkoleń dla 
pracowników oddziałów w zakresie nowych przepisów księgowo-finansowo-
podatkowych,

5. Ryszard Wulicz – uczestniczył w szkoleniu przedstawicieli Rad Nadzor-
czych spółek PTTK w Krakowie.

Poza tym członkowie GKR uczestniczyli w różnych imprezach oddziałów 
PTTK, a w 2013 r. brali także udział w następujących Regionalnych Konferen-
cjach Oddziałów PTTK województw:
1. Prezes GKR Tadeusz Sobieszek – lubelskiego,
2. Wiceprezes GKR Beata Dziduszko – podkarpackiego i małopolskiego,
3. Sekretarz GKR Elżbieta Moszczyńska – świętokrzyskiego, pomorskiego  

i mazowieckiego,
4. Członek GKR Krystian Grajczak – lubuskiego i wielkopolskiego,
5. Członek GKR Tadeusz Harazin – śląskiego,
6. Członek GKR Cecylia Jabłońska – małopolskiego,
7. Członek GKR Bogdan Komorowski – łódzkiego i mazowieckiego,
8. Członek GKR Andrzej Kudlaszyk – wielkopolskiego,
9. Członek GKR Dariusz Kużelewski – podlaskiego,
10. Członek GKR Andrzej Michalik – opolskiego,
11. Członek GKR Paweł Miśkowiec – małopolskiego,
12. Członek GKR Dariusz Nazarczyk – warmińsko-mazurskiego, zachodnio-

pomorskiego i mazowieckiego,
13. Członek GKR Józef Rusiecki – kujawsko-pomorskiego,
14. Członek GKR Ryszard Wulicz – dolnośląskiego.

III. OCENA DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA
1. STAN ORGANIZACYJNY
GKR nie dysponowała przed przyjęciem swojego sprawozdania sprawoz-

daniem ZG za XVII kadencję, stąd mogą pojawić się rozbieżności w danych 
statystycznych pomiędzy sprawozdaniami.

Na koniec 2012 r. liczba oddziałów PTTK wyniosła 303 w porównaniu do 
310 na początku kadencji, tj. w 2009 r. Nastąpił więc spadek ogólnej liczby 
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oddziałów o 3,3%. Spadki ilości oddziałów PTTK zanotowano w środowisku 
oddziałów terenowych i środowisku zakładów pracy, nieznaczny wzrost na-
stąpił w środowisku akademickim oraz innych środowiskach (przewodnickie, 
żeglarskie).

Na koniec 2012 roku liczba członków naszego Towarzystwa z opłaconą 
składką wynosiła 61960 osób, tj. o 610 więcej niż na koniec 2009 r. (wzrost  
o 1%) i o 1051 więcej niż na koniec 2008 roku (wzrost o 1,7%).

W pozostałych latach liczba członków Towarzystwa z opłaconą składką 
wynosiła:

– w 2009  61350 osób
– w 2010  61715 osób
– w 2011  62479 osób

Przytoczone dane wskazują, że w pierwszych trzech latach XVII kadencji 
systematycznie, chociaż w stopniu nieznacznym, zwiększała się liczba człon-
ków PTTK, dopiero w roku ostatnim liczba ta, chociaż również nieznacznie, 
spadła (o 519 osób w stosunku do roku poprzedniego). Fakt ten jest prawdo-
podobnie spowodowany porządkowaniem przez ZG spraw oddziałów, w tym 
likwidacją niektórych z nich. W tym samym czasie zmniejszyła się również 
liczba kół we wszystkich środowiskach (z 1413 w 2009 r. do 1326 w 2012 r.)  
i klubów (z 795 w 2009 r. do 702 w 2012 r.), jak i członków w kołach i klubach 
(z 57909 w 2009 r. do 56770 w 2012 r.). Liczba członków w kołach i klubach 
zmalała głównie w środowisku młodzieży szkolnej (z 14655 osób w 2009 r. 
do 12567 osób w 2012 r.), zakładach pracy ( z 7810 osób w 2009 r. do 6719  
w 2012 r. ), środowisku emerytów i rencistów (z 1942 osób w 2009 r. do 1770 
w 2012 r.), środowisku osiedlowym (z 1128 osób w 2009 r. do 1071 osób  
w 2012 r.). Wzrost ilości członków w XVII kadencji odnotowały środowiska 
kół i klubów terenowych (o 11%), środowisko akademickie (o 10,6%), środo-
wisko wojskowe (o 20,1%).

Na koniec 2012 roku 16491 członków Towarzystwa stanowiła młodzież 
szkolna opłacająca składkę członkowską oraz zwolniona z opłacania składki 
członkowskiej, co stanowi 26,6% ogólnego stanu członków PTTK. Na począt-
ku kadencji, tj. w 2009 r. w tej samej grupie zrzeszonych było 19265 członków 
tj. 31,1% wszystkich członków Towarzystwa.

Na koniec XVII kadencji największy odsetek młodzieży wśród członków 
PTTK mają województwa:

podkarpackie  43,5%
świętokrzyskie  43,5%
warmińsko-mazurskie  35,5%
lubelskie  33,7%
łódzkie  33,4%
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lubuskie  31,8%
najmniejszy zaś województwa:

dolnośląskie  15,4%
kujawsko-pomorskie  18,2%
podlaskie  19,2%
mazowieckie  21,6%
małopolskie  22,6%
opolskie  23,1%

Duży niepokój musi budzić fakt znacznego zmniejszenia w latach 2009 – 
2012 liczby członków i kół młodzieży zrzeszonej w szkolnych kołach i klu-
bach krajoznawczo-turystycznych. Nie można również nie zauważyć związ-
ku pomiędzy zmniejszeniem liczby szkolnych kół PTTK i zrzeszonej w nich 
młodzieży a liczbą opiekunów SKKT, których w 2009 r. było w Towarzystwie 
1402, a w 2012 r. – 1179, tj. mniej o 223 osoby. Spadła również liczba kół  
i klubów w środowisku uczelnianych, chociaż liczba członków zwyczajnych  
w tych jednostkach wzrosła.

Z przeprowadzonych analiz działalności Towarzystwa w środowisku szkol-
nym wynika, że jest ona atrakcyjna dla młodzieży, ale brak jest ciągłej orga-
nicznej pracy Towarzystwa w tym środowisku. Należałoby dokonać głębszej 
analizy i odpowiedzieć na pytanie, co daje lepsze efekty – udział w projektach 
i akcjach, których w Towarzystwie dla młodzieży szkolnej jest wiele, czy też 
stała systematyczna praca.

Niezależnie od przyjętego na XVIII WZ kierunku (towarzystwo kadro-
we czy masowe) dbałość o pozyskiwanie członków ze środowiska szkolnego  
i akademickiego winna być jednym z priorytetowych działań władz następ-
nej kadencji. W trosce o młodych członków, ZG powinien wspólnie z Radą 
ds. Młodzieży Szkolnej i Komisją Akademicką ZG poświęcić więcej uwagi 
działalności ogniw Towarzystwa na rzecz młodzieży i nauczycieli. Powinno 
to mieć odbicie w uchwale XVIII Walnego Zjazdu PTTK.

Potrzebne jest stworzenie szerokiej platformy informacji i wymiany do-
świadczeń. ZG powinien zadbać o przepływ informacji i komunikacji mię-
dzy działaczami w oddziałach PTTK a działaczami ZG. Należałoby w każdej 
jednostce regionalnej powołać komisje młodzieżowe do koordynacji prac  
w środowisku młodzieży i szerzej zainteresować się współpracą z opiekunami 
SKKT. Organizować dla nich szkolenia i doszkalania, zainteresować samorzą-
dy pracą na rzecz młodzieży. Towarzystwu potrzebne jest szerokie otwarcie na 
młodzież. Towarzystwu potrzebna jest inna „młodsza” twarz.

Zarząd Główny PTTK podjął w poszczególnych latach XVII kadencji 
uchwały o wysokości składki członkowskiej w następującej wysokości:
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– w roku 2009 i 2010 – 32 zł składka normalna, 16 zł. składka ulgowa oraz  
8 zł składka ulgowa dla młodzieży wstępującej w okresie 1.09 – 31.12 da-
nego roku,
– w roku 2011 – 36 zł składka normalna, 18 zł składka ulgowa oraz 9 zł 
składka ulgowa dla młodzieży wstępującej w okresie 1.09 – 31.12 danego 
roku,
– w roku 2012 – 40 zł składka normalna, 20 zł składka ulgowa oraz 10 zł 
składka ulgowa dla młodzieży wstępującej w okresie 1.09 – 31.12 danego 
roku.
W okresie kadencji wpływy do budżetu PTTK z tytułu składki członkow-

skiej z roku na rok rosły.

Tabela nr 3. Wpływy budżetu PTTK ze składki członkowskiej  
w latach 2009-2012 (w zł)

2009 2010 2011 2012
625.889 655.081 733.196 783.467

Wśród członków PTTK znaczną część stanowi kadra programowa, tj. 
przodownicy, instruktorzy, organizatorzy turystyki, znakarze, opiekunowie 
SKKT, opiekunowie zabytków i przyrody, piloci. Analiza danych za lata 2009 
– 2012 wykazuje stałą tendencję zmniejszania się liczby tego rodzaju kadry 
Towarzystwa. W roku 2009 liczba osób posiadających jedno i więcej upraw-
nień kadry programowej wynosiła 15529 osób, w roku 2012 – 13589 osób. W 
kadencji zmniejszała się także liczba posiadanych przez tę kadrę uprawnień.

Tabela nr 4. Ilość uprawnień kadry programowej PTTK  
(stan na 31 grudnia)

2009 2010 2011 2012
20.054 19.020 18.361 16.952

W przeliczeniu na 1000 członków Towarzystwa w 2009 roku 253 osoby po-
siadały co najmniej jedno uprawnienie kadry programowej, zaś w roku 2012 
osób takich było 219.

Należy zastanowić się, co jest przyczyną tak znacznego spadku kadry To-
warzystwa i ilości uprawnień, jakie należy podjąć kroki by tę tendencję za-
trzymać oraz czy kadrowo Towarzystwo jest przygotowane by sprostać sta-
tutowym zadaniom realizacji programu. Jest to już jednak praca w następnej 
kadencji.

Odrębną grupę kadry Towarzystwa stanowią przewodnicy i piloci. W ka-
dencji 2009 – 2012 spadła liczba przewodników – osób fizycznych (z 7220  
w 2009 r. do 6743 w 2012 r.), liczba przewodników posiadających uprawnie-
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nia państwowe (z 6560 w 2009 r. do 6166 w 2012 r.) oraz liczba uprawnień 
przewodnickich (z 10135 w 2009 r. do 8549 w 2012 r.).

W kadencji XVII zmalała także liczba pilotów wycieczek PTTK z 4098 
osób w 2009 r. do 3392 osób w roku 2012.

Biorąc pod uwagę liczbę członków Towarzystwa i posiadane przez nich 
uprawnienia kadry należy stwierdzić, że w XVII kadencji przy niewielkim 
wzroście członkostwa o 1% liczba uprawnień zmniejszyła się o 15,5%.

Miejscem działania kadry programowej są nie tylko koła i kluby, ale rów-
nież społeczne komisje, rady i zespoły PTTK. W latach 2009 – 2012 liczba 
komisji oddziałowych zmniejszyła się z 1001 do 961 (tj. o 4%). Największy 
spadek liczby komisji dotyczy komisji jeździeckich, narciarskich, pieszych, 
krajoznawczych, opieki nad zabytkami, wzrosła liczba komisji fotografii kra-
joznawczej, historii i tradycji i kolarskich. W sprawozdaniu za poprzednią 
kadencję GKR także zauważyła spadek liczby komisji w oddziałach PTTK.

GKR przeprowadziła ocenę działalności komisji, rad i zespołów ZG i musi 
powtórzyć wniosek przedstawiony w sprawozdaniu za XVI kadencję, że „dzia-
łalność komisji, rad i zespołów tylko w nieznacznym stopniu wydaje się być 
inspirowana przez ZG PTTK, a szczególnie przez opiekunów ze strony ZG”. 
Wprawdzie ZG PTTK zatwierdził swoimi uchwałami plany pracy wszystkich 
komisji ZG na lata 2010 – 2013, jednakże tylko połowa z nich opracowała 
lub znowelizowała swoje regulaminy działania i te zostały także zatwierdzone 
uchwałami ZG. Pozostałe komisje nie opracowały nowych regulaminów i nie 
dokonały nowelizacji regulaminów z poprzedniej kadencji Nie były zatwier-
dzane uchwałami ZG plany pracy jednostek specjalistycznych: COTG, CFK 
i CB PTTK.

Ważnym elementem struktury organizacyjnej PTTK jest 16 jednostek re-
gionalnych, w tym 2 z osobowością prawną: Mazowieckie Forum Oddziałów 
PTTK i Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK. Jednostki regionalne 
powołane były na przełomie lat 2002/2003 poprzez zatwierdzenie przez ZG 
ich regulaminów. Kilkuletnia obserwacja ich działalności wskazuje, że wypeł-
niają swoją statutową rolę w zróżnicowany sposób.

Artykuł 82 Statutu PTTK stanowi, że „Oddziały mogą tworzyć jednostki 
regionalne z osobowością prawną lub bez osobowości prawnej” czyli mogą, 
ale nie muszą. Nadal więc ok. 40 oddziałów jest poza regionalnymi struk-
turami. Po kilku latach doświadczeń wskazujących na niewątpliwe korzyści 
funkcjonowania jednostek regionalnych, winny one uzyskać taki status, by 
nakładane na nie obowiązki nie budziły wątpliwości odnośnie zgodności ze 
Statutem PTTK.

Na sprawność organizacyjną Towarzystwa duży wpływ mają pracownicy 
etatowi biura ZG. GKR przez cały 2011 r. przeprowadzała kontrolę pracy biu-
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ra, sporządziła obszerny protokół i wydała odpowiednie zalecenia sugerujące 
poprawienie sprawności pracy i usunięcie zauważonych nieprawidłowości. 
Sekretarz generalny – kierownik biura nie poinformował GKR o usunięciu 
nieprawidłowości.

2. DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA

Kampanie roczne
W mijającej kadencji kontynuowano tradycję uchwalania przez ZG PTTK 

kolejnego roku jako roku danego rodzaju turystyki lub grupy społecznej. I tak 
2009 r. ogłoszony został Rokiem Młodzieży, 2010 – Rokiem Turystyki Wod-
nej, 2011 – Rokiem Turystyki Rodzinnej, 2012 – Rokiem Turystyki Rowero-
wej, zaś 2013 – Rokiem Przewodników Turystycznych. Każda z tych kampa-
nii składała się z poszczególnych działań koordynowanych i inspirowanych 
przez ZG PTTK, w których uczestniczyły poszczególne komisje i rady ZG, jak 
również w miarę własnych możliwości (a może częściej - chęci) poszczegól-
ne oddziały PTTK. Pozytywną stroną powyższych akcji było duże nasilenie 
pierwiastków promocyjnych, różnorodność inicjatyw, wśród których znala-
zły się m.in. konkursy, imprezy turystyczne, konferencje popularnonauko-
we, wydawnictwa o charakterze poradników, jak również szczególny nacisk 
na edukację społeczeństwa i popularyzację turystyki i krajoznawstwa wśród 
dzieci i młodzieży. Jednym z widocznych do dziś efektów było powstanie 
stron internetowych poświęconych młodzieży (http://mlodziez.pttk.pl/in-
dex.php), turystyce wodnej (http://polskieszlakiwodne.pl/), rodzinie (http://
www.rodzina.pttk.pl/), turystyce rowerowej (http://www.narowerze.pttk.pl/), 
które funkcjonują w znacznie atrakcyjniejszej formie, szacie graficznej oraz są 
na bieżąco aktualizowane w odróżnieniu od statycznej i nieczytelnej strony 
www.pttk.pl.

Główna Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia kampanie roczne i zaleca 
ich kontynuowanie.

Imprezy turystyczne
W latach 2009-2012 zorganizowano łącznie 88 290 imprez turystyki kwa-

lifikowanej, w których wzięło udział 2 493 108 osób. W porównaniu do XVI 
kadencji (lata 2005-2008) odnotowano spadek ilości imprez o 5 535 (5,9%) 
oraz uczestników o 79 533 osoby (3,1%). Nieznacznie zmniejszyła się ilość 
uczestników niepełnosprawnych – o 1405 osób (2,4%), osiągając w latach 
2009-2012 liczbę 56 119. W trakcie XVII kadencji, tj. porównując rok 2012 
do roku 2009, odnotowano wzrost ilości imprez płetwonurków, jeździeckich 
nizinnych, speleologicznych, żeglarskich, pieszych górskich, na orientację  
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i kolarskich. W pozostałych dyscyplinach, w tym największej w liczbach bez-
względnych turystyce pieszej nizinnej nastąpiły spadki liczby imprez. 

W kategorii imprez turystyki powszechnej ich liczba w ciągu czterech lat 
spadła z 10215 do 7372 (o 27,8%), zaś uczestników z 321393 do 215672 (o 
32,9%). Wzrosła natomiast ilość młodzieżowych obozów wędrownych ze 151 
do 420 i ich uczestników z 3289 do 9335.

Najważniejszymi imprezami ogólnopolskimi z zakresu turystyki kwali-
fikowanej były tradycyjne zloty i rajdy od lat cyklicznie organizowane przy 
wsparciu poszczególnych komisji ZG PTTK. Wśród wiodących imprez tego 
typu, gromadzących co roku znaczne grono uczestników, należy wskazać 
Ogólnopolskie Wysokokwalifikowane Rajdy Piesze, Zloty Przodowników Tu-
rystyki Pieszej, Zloty Przodowników Turystyki Górskiej, Centralne Zloty Tu-
rystów Kolarzy, Zloty Przodowników Turystyki Kolarskiej. Zauważyć należy 
również nowe imprezy, które zostały zapoczątkowane w 2011 r., mianowicie 
Ogólnopolskie Zloty Turystów Przyrodników oraz Ogólnopolskie Fora Prze-
wodników Turystycznych. Imprezy te cechują się dużą dynamiką wzrostu ilo-
ści uczestników oraz wysokim poziomem merytorycznym i organizacyjnym.

Krajoznawstwo
Bazę materialną do prowadzenia działalności krajoznawczej w Towarzy-

stwie są przede wszystkim regionalne pracownie krajoznawcze, biblioteki, 
muzea, ośrodki kultury turystyki górskiej. W ostatnich latach baza ta niestety 
powoli, aczkolwiek stale kurczy się. PTTK utraciło zamek Grodno, były rów-
nież na szczęście nieskuteczne próby przejęcia zamku w Golubiu-Dobrzyniu, 
jak też duże problemy przeżywały muzea w Nowym Targu i Puławach. Pozy-
tywnym wymiarem działań ZG była decyzja o umiejscowieniu w Puławach 
Centralnego Ośrodka Krajoznawstwa i Kultury Turystycznej oraz rozpoczę-
ciu remontu tamtejszego muzeum.

W XVII kadencji nasiliły się negatywne procesy w zakresie funkcjonowa-
nia RPK. Obecnie - po zaprzestaniu działalności przez RPK w Kielcach i prze-
kazaniu tamtejszych zbiorów w depozyt miejscowej biblioteki miejskiej – stan 
liczebny tych placówek zmniejszył się do 24. Duży niepokój budzi kwestia 
braku odpowiednich lokali do działalności RPK oraz przeznaczanie przez 
ZG i macierzyste oddziały niewielkich środków na ich utrzymanie. Istnieje 
realna groźba, że w kolejnej kadencji mogą zaprzestać działalności kolejne 
RPK, m.in. w Poznaniu i w Szczecinie. Aby temu zapobiec, należy uznać za-
soby RPK za dobro wspólne i majątek całego Towarzystwa, zaś ZG powinien 
wypracować system finansowania RPK oparty na racjonalnym podziale obo-
wiązków między ZG PTTK a zarządami macierzystych oddziałów. Szansą 
dla RPK byłoby również przyspieszenie prac nad katalogiem on-line zbio-
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rów wszystkich pracowni jako efektu prowadzonego w roku 2009 projektu 
„Regionalizm on-line” współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich.

Za wizytówkę PTTK należy uznać obie centralne biblioteki: CB w War-
szawie i CBG w Krakowie. Posiadają one cenne księgozbiory, prowadzą oży-
wioną działalność popularyzatorską ze szczególnym uwzględnieniem wystaw, 
spotkań autorskich oraz spotkań z ciekawymi ludźmi. Na uwagę zasługują 
również posuwające się do przodu w CB prace nad digitalizacją zbiorów  
i udostępnieniem ich w Internecie. W latach 2011-2012 nastąpiły rewolucyjne 
zmiany w funkcjonowaniu CB spowodowane wypowiedzeniem dotychczaso-
wego lokalu przez władze stolicy. W efekcie ZG PTTK podjął słuszną decyzję 
o powrocie CB do siedziby Towarzystwa przy ul. Senatorskiej. Po remoncie 
pomieszczeń i przystosowaniu dla potrzeb czytelników, CB PTTK stała się 
nowoczesną placówką budującą pozytywny wizerunek Towarzystwa.

Obok bibliotek działalność krajoznawczą prowadzą również COTG w Kra-
kowie, w którego strukturze funkcjonuje CBG, oraz CFK w Łodzi. Pierwsza 
z wymienionych instytucji wyspecjalizowała się w działalności wydawniczej, 
którą prowadzi z rozmachem godnym szacunku. Ponadto organizuje warto-
ściowe konferencje poświęcone szeroko rozumianej tematyce górskiej. CFK 
oprócz gromadzenia zbiorów fotograficznych i dokumentowania najważniej-
szych wydarzeń z życia PTTK, organizuje wystawy fotograficzne poświęcone 
turystyce i krajoznawstwu w kraju i za granicą. 

Mijająca kadencja obfitowała w imprezy krajoznawcze o zasięgu ogólno-
polskim. Najważniejszym wydarzeniem był niewątpliwie VI Kongres Kra-
joznawstwa Polskiego w Olsztynie odbyty w dniach 10-12 września 2010 r. 
Było to wydarzenie szczególne w życiu Towarzystwa ze względu na wysoki 
poziom merytoryczny, jak i organizacyjny oraz udział kilkuset wybitnych kra-
joznawców z całego kraju. Niestety, przesłanie Kongresu jest nie tylko w ma-
łym stopniu realizowane przez inne podmioty, ale także przez samo PTTK. 
Trudno dostrzec inicjatywy mające na celu realizację poszczególnych punk-
tów przesłania. Jedną z ciekawszych inicjatyw będących pokłosiem Kongresu 
i jego przesłania są sesje popularnonaukowe „Mijające krajobrazy Polski” jako 
przykład dyskusji nad przemianami cywilizacyjnymi i ich wpływem na kra-
joznawstwo w naszym kraju. W XVII kadencji odbyło się kilkanaście takich 
sesji, planowane są kolejne. Cennym efektem niektórych sesji są publikacje 
złożone z wygłoszonych w ich trakcie referatów.

Sztandarową doroczną imprezą krajoznawczą Towarzystwa są Centralne 
Zloty Krajoznawców. W XVII kadencji odbyły się one w Elblągu (2010 r.), Go-
rzowie Wielkopolskim (2011 r.), Sosnowcu (2012 r.) i Białymstoku (2013 r.). 
Dawniej gromadząca wielu znaczących krajoznawców z całego kraju, obecnie 
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impreza wyraźnie podupada, o czym świadczy nie tylko spadek ilości uczest-
ników, ale również niemal całkowite odejście od sesji dyskusyjnych na rzecz 
programu wycieczkowego. Problemem wynikającym z braku odpowiedniej 
liczby chętnych jest również zorganizowanie bezpośrednio przed Zlotem 
kursu na uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa PTTK. Ostatni taki kurs 
miał miejsce w 2010 r. we Fromborku. Cenną inicjatywą podjętą w mijają-
cej kadencji przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK jest „CZAK na Kresach”, 
którego założeniem jest poznanie miejsc i obiektów związanych z historią  
i kulturą Polski pozostających poza granicami naszego kraju. Odbyły się dwie 
tego typu imprezy: na Ukrainie (2012 r.) i na Białorusi (2013 r.), a poprzedzały 
je sesje z udziałem przedstawicieli nauki i aktywu krajoznawczego, zaś w ich 
trakcie organizowano spotkania z miejscowymi krajoznawcami, często pol-
skiego pochodzenia.

Działalność wydawnicza prowadzona była w XVII kadencji na różnych 
szczeblach organizacyjnych Towarzystwa. Cechowała ją duża różnorodność 
wydawanych materiałów. Były to nie tylko uznane periodyki o wysokim po-
ziomie merytorycznym i edytorskim, obecne od lat w PTTK, jak np. „Bar-
bakan”, „Na Szlaku”, „Gazeta Górska” „Wędrowiec Małopolski”, „Wędrownik”, 
ale również skromne czasopisma o lokalnym charakterze niekiedy wydawane 
w kilkudziesięciu egzemplarzach. Ważną pozycją w dorobku XVII kadencji 
są pierwsze trzy regionalne kanony krajoznawcze (woj. wielkopolskiego, woj. 
warmińsko-mazurskiego oraz woj. łódzkiego). Jest to niezwykle cenna ini-
cjatywa, która realizowana jest niestety bardzo powoli, nie tylko ze względu 
na brak środków finansowych, ale niekiedy także wobec braku zaintereso-
wania przez działaczy w terenie czy też brak chętnych w łonie organizacji do 
podjęcia się trudu przygotowania merytorycznego kanonów (tak było m.in.  
w woj. łódzkim, gdzie kanon w dużym stopniu tworzyły osoby spoza PTTK). 
Kolejnym sukcesem wydawniczym mijającej kadencji jest seria wydawnicza 
„Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego” redagowane przez 
Komisję Historii i Tradycji ZG PTTK. Wspomnieć należy również o wyda-
nej ostatnio monografii Jana Pawła Piotrowskiego pt. „Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze w latach 1950-1989”, która jest znakomicie udo-
kumentowaną dysertacją doktorską. Wysoki poziom utrzymują również serie 
wydawnicze i inne pozycje wydawane przez COTG w Krakowie oraz publi-
kacje pokonferencyjne wydawane nie tylko przez jednostki PTTK, ale rów-
nież pod egidą PTTK przez podmioty zewnętrzne. Niestety, poza powyższy-
mi chlubnymi przykładami PTTK praktycznie na rynku książki nie istnieje. 
Odrębnym problemem jest wydawany przez ZG PTTK periodyk „Gościniec 
PTTK”, który nie spełnia roli nowoczesnego pisma wewnątrz-organizacyjne-
go, ma mało klarowną formę – po części biuletynu informacyjnego, po części 



42

pisma popularyzatorskiego (np. cykl „Z teki krajoznawcy” albo relacje z po-
dróży), praktycznie nie służy głębszej debacie nad przyszłością Towarzystwa. 
Nieregularność, a wręcz sporadyczność ukazywania się kolejnych numerów 
stawia pod znakiem zapytania aktualność podejmowanych tematów.

Organizowany corocznie „Przegląd Książki Turystycznej i Krajoznawczej” 
w Poznaniu, mający podkreślać zainteresowanie Towarzystwa promocją tego 
typu wydawnictw, z różnych przyczyn, także organizacyjnych, traci swoją 
rangę – mimo coraz lepszego marketingu imprezy zmniejsza się ilość nad-
syłanych publikacji, wydawcy wydają się nie być zainteresowanymi udziałem  
w Przeglądzie.

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK w XVII kadencji reaktywowała działal-
ność podkomisji kolekcjonerstwa krajoznawczego z siedzibą w Lublinie.

Całkowity zastój odnotowano w zakresie inwentaryzacji krajoznawczej. Brak 
jest chętnych do organizacji kolejnych kursów inwentaryzatorskich, działacze w 
terenie nie pozyskują zewnętrznych środków finansowych na aktualizowanie 
lub tworzenie nowej, nowoczesnej inwentaryzacji, której forma dzięki obecnej 
technologii może być bardzo atrakcyjna, zwłaszcza dla młodzieży.

Wnioski, jakie można wysnuć co do przyszłości krajoznawstwa, nie na-
pawają optymizmem. Model krajoznawstwa proponowany przez PTTK jest 
przestarzały, nie nadąża za tempem przemian cywilizacyjnych i społeczeń-
stwem informacyjnym. Nie ma szans właściwej realizacji celów statutowych 
w zakresie krajoznawstwa bez zapewnienia odpowiednich środków, co jest 
truizmem, ale wciąż chyba niezauważalnym przez ZG PTTK. Krajoznawstwo 
jako dziedzina mało dochodowa będzie schodzić na coraz dalszy plan w od-
działach PTTK, a ostatnie zmiany Statutu PTTK, poluzowanie nadzoru nad 
działalnością oddziałów, proces ten mogą znacznie przyspieszyć.

Konkursy
W mijającej kadencji kontynuowane były coroczne ogólnopolskie kon-

kursy skierowane przeważnie do młodzieży szkolnej, takie jak Ogólnopolski 
Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy, Poznajemy Ojcowiznę, 
konkursy krasomówcze dla młodzieży gimnazjalnej (finały w Legnicy) i po-
nadgimnazjalnej (finały w Golubiu-Dobrzyniu), konkurs na najlepszy SKKT. 
Pierwszy z wymienionych ma charakter swego rodzaju olimpiady przedmio-
towej z turystyki i krajoznawstwa, jednak mimo powtarzających się od lat apeli 
o zmianę zawiłego sposobu punktacji poszczególnych konkurencji, postulaty 
nie zostały uwzględnione przez Zarząd Główny. Spośród innych konkursów 
na uwagę zasługuje ogólnopolski konkurs krasomówczy przewodników, któ-
ry od wielu lat przeprowadzany jest pod egidą Komisji Przewodnickiej ZG 
PTTK na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Dobra atmosfera tego konkursu zo-
stała w ostatnich latach zepsuta przez nieporozumienia pomiędzy Komisją 
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Przewodnicką ZG PTTK a Zarządem Oddziału w Golubiu-Dobrzyniu, któ-
re eskalowały w postaci cofnięcia patronatu nad konkursem przez Komisję 
Przewodnicką. Nowym udanym pomysłem wdrożonym w XVII kadencji jest 
promujący podróże wielopokoleniowe konkurs „Turystyczna rodzinka”. 

Szkolenie kadry programowej
W zakresie szkolenia kadry programowej utrzymuje się bardzo niekorzyst-

ny trend spadkowy – nie tylko z kadencji na kadencję, ale również z roku na 
rok. W latach 2005-2008 przeszkolone zostały 26 323 osoby na 1 405 kur-
sach. W XVII kadencji było to 19 199 osób na 1186 szkoleniach. Ilość szkoleń  
i osób szkolonych spadła między rokiem 2009 a 2012 w każdym z rodzajów 
kadry programowej za wyjątkiem przewodników. Zarząd Główny podobnie 
jak w poprzedniej kadencji zaniechał opracowania nowego systemu szkolenia 
kadry programowej. Obecny należy uznać za dość archaiczny. 

Odznaki
W XVII kadencji nastąpił wzrost ilości zdobytych odznak turystycznych  

i krajoznawczych w stosunku do poprzedniej czterolatki. Przyznanych zostało 
177 607 odznak wobec 162 148 zdobytych w latach 2005 –2008, co oznacza 
wzrost o 15 459 sztuk (9,5%). Coraz większą popularnością, co jest trendem 
pozytywnym w kontekście wychowywania nowych pokoleń turystów i kra-
joznawców, cieszą się odznaki dziecięce i młodzieżowe. Zauważalny wzrost 
między rokiem 2009 a 2012 odnotowano w przypadku Odznaki Turystyki 
Pieszej „Siedmiomilowe buty” oraz Dziecięcej Odznaki Turystycznej. Za bar-
dzo trafioną należy uznać inicjatywę powołania w 2012 r. Odznaki Turystycz-
nej Disney i PTTK. Należy mieć nadzieję, że nie była to tylko jednorazowa 
akcja. Niepokoi natomiast niewielki (o 1219), ale jednak spadek ilości zdoby-
tych odznak w roku 2012 w odniesieniu do roku 2009. Regres widoczny jest 
wśród istniejących od wielu lat i zawsze popularnych: Górskiej Odznace Tu-
rystycznej, Odznace Turystyki Pieszej, Odznace Krajoznawczej oraz Odznace 
Turysta Przyrodnik. Spada również ilość zdobywanych odznak regionalnych. 
Znakiem czasów jest powołanie odznaki Turysta Senior jako propozycji dla 
szybko starzejącego się społeczeństwa. Mimo iż w liczbach bezwzględnych 
popularność tej odznaki nie zachwyca (270 sztuk zdobytych w 2012 r.), jed-
nak wobec 65 odznak w roku 2009 dynamika wzrostu jest znaczna.

Szlaki turystyczne
Z roku na rok rośnie długość sieci szlaków turystycznych administrowa-

nych przez PTTK oraz znakowanych na zlecenie innych podmiotów. Na ko-
niec 2009 r. oddziały PTTK zarządzały 65 261,7 km szlaków, podczas gdy na 
koniec 2012 r. – 67 374 km. Wzrosła nieznacznie długość wszystkich rodza-
jów szlaków za wyjątkiem konnych i narciarskich, gdzie zaznaczył się niewiel-
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ki trend spadkowy. Niestety, rozwój długości sieci szlaków turystycznych nie 
idzie w parze z rozwojem jakościowym. Utrzymanie szlaków w poprawnym 
stanie wymaga nakładów dużych środków finansowych, z których pozyski-
waniem Towarzystwo ma problem. Coroczna dotacja Ministerstwa Sportu  
i Turystyki jest przysłowiową kroplą w morzu potrzeb. Wiele oddziałów PTTK 
nie wykorzystuje możliwości współpracy z samorządami w zakresie utrzyma-
nia szlaków turystycznych. Wydaje się również, że sieć szlaków jest zbyt duża 
w stosunku do potrzeb oraz stopnia ich wykorzystywania przez turystów. 
Zmieniający się model uprawiania turystyki przez polskie społeczeństwo, 
malejąca ilość osób uprawiających turystykę kwalifikowaną, bogacenie się 
ludności, które powoduje wzrost wyjazdów zagranicznych kosztem turystyki 
krajowej wymuszają konieczność przemyślenia sensowności utrzymywania 
części sieci szlaków turystycznych w Polsce. Należy dokonać właściwej aloka-
cji środków na rzecz szlaków najatrakcyjniejszych, na których utrzymuje się 
wzmożony ruch turystyczny, zadbać o infrastrukturę towarzyszącą szlakom. 
Ponadto skasować należy szlaki, które ze względu na zanik sieci transportu 
publicznego na danym obszarze oraz upowszechnienie się indywidualnego 
transportu samochodowego są całkowicie zbędne jako szlaki dojściowe.

Nierozwiązanym problemem pozostaje brak umocowania prawnego szla-
ków turystycznych w polskim systemie prawnym. Prace nad ustawą o szla-
kach turystycznych nie doczekały się finalizacji. W dalszym ciągu nie przy-
noszą efektu starania Zarządu Głównego o prawne uznanie dorobku PTTK  
w zakresie wyznaczania i konserwacji szlaków.

3. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
W trakcie XVII kadencji GKR PTTK na posiedzeniach w dniach 

25.06.2010, 22.09.2011, 21.10.2011, 14.06.2012, 06.08.2012 oraz 27.06.2013 
dokonywała analizy i oceny realizacji rocznych sprawozdań finansowych ZG 
PTTK oraz oceny realizacji rocznych uchwał budżetowych. Uwagi i wnioski 
wynikające z ocen przedstawiano ZG PTTK.

Rok 2009
Wpłaty do budżetu zostały zrealizowane w kwocie 9.102 tys. zł stanowiąc  

99,6% planu. Z działalności gospodarczej uzyskano kwotę 6.537 tys. zł – 
104,9% planu, w tym z ZM otrzymano kwotę 1.809 tys. zł – 114,2% planu, 
z OZGT w Krakowie 2.904 tys. zł – 104% planu, z COTG 50 tys. zł – 95,2% 
planu. Wpłaty statutowe ze spółek zrealizowano w kwocie 1.700 tys. zł – 
100% planu. Wpłaty otrzymano od spółek: SiH „Karpaty” w Nowym Sączu  
1.444 tys. zł, ZZGT w Szczecinie 50 tys. zł, „MAZURY” w Olsztynie 40 tys. zł, 
BSiH w Sanoku 127 tys. zł., SHiS w Jeleniej Górze 20 tys. zł, BTZ w Bydgoszczy  
19 tys. zł.
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Wpłaty z tytułu składki członkowskiej wyniosły 625,9 tys. zł – 102,9% pla-
nu. Ponadto otrzymano wpłatę w wysokości 1.326 tys. zł jako zaliczkę z tytułu 
podpisanej umowy przedwstępnej na sprzedaż nieruchomości przy ul. Buko-
wieckiej w Warszawie.

Wydatki wykonano w kwocie 9.133 tys. zł – 99,9% planu, przekroczono 
kwotę wpływów o 31,5 tys. zł. Na działalność programową wydatki wynio-
sły 1.617 tys. zł – 129,9% planu. Koszty organizacyjne zrealizowano w kwo-
cie 3.298 tys. zł – 97,8% planu. Wydatki na inwestycje i remonty poniesiono  
w kwocie 722 tys. zł. Na spłatę zobowiązania wewnętrznego do ZM z tytułu 
realizacji inwestycji Markowe Szczawiny wydatkowano kwotę 1.876 tys. zł. Wy-
datki związane z przeprowadzeniem XVII Zjazdu PTTK wyniosły 297 tys. zł.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 16.033 tys. zł., w tym ze środków ZM  
i spółek – 9.339 tys. zł, ze środków OZGT w Krakowie – 6.681 tys. zł.

Za rok 2009 ZG osiągnął zysk w wysokości 218 tys. zł. Zysk ZM wyniósł 
1.809 tys. zł, zaś OZGT w Krakowie – 2.904 tys. zł (przekazany został na dzia-
łalność statutową).

Aktywa trwałe wg stanu na 31.12.2009 r. wyniosły 70.244 tys. zł., w tym: 
rzeczowe aktywa trwałe 57.987 tys. zł, w należnościach długoterminowych 
1.327 tys. zł (obejmuje dopłaty wniesione do 5 spółek w latach 1995-2003, nie 
określono terminu zwrotu tych dopłat). W inwestycjach długoterminowych 
ujęte są udziały wniesione do 22 spółek w kwocie 10.433 tys. zł oraz udzielone 
27 oddziałom pożyczki w kwocie 423 tys. zł, które są spłacane nieregularnie.

GKR przedłożyła ZG PTTK wniosek o przyjęcie i zatwierdzenie sprawoz-
dania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r. (pismo 
GKR z dnia 25.06.2010 r.). Równocześnie przedstawiono ZG następujące za-
lecenia:
1. Opisane w opinii biegłego rewidenta kwestie, występujące od kilku lat, wy-

magają zdecydowanych rozstrzygnięć.
2. Należy kontynuować rozliczenia wewnętrzne jednostek wchodzących  

w skład bilansu zbiorczego, jak również rozliczenia z oddziałami.
3. Należy zrealizować zamierzenia dotyczące CFK PTTK w Łodzi i OCSP 

KDP w Warszawie w celu uregulowania ich sytuacji ekonomicznej.
4. Należy w trybie pilnym dokonać kontroli i oceny działalności CTW PTTK 

w Warszawie.
5. Należy przyspieszyć działania związane z windykacją pożyczek niespłaca-

nych przez oddziały.
6. GKR stwierdza, że wydatki budżetu przekroczyły wpłaty o kwotę 31.453,71 zł.
7. System rozliczeń inwestycyjnych wymaga ujednolicenia w kontekście wy-

datków ponoszonych przez ZG z budżetu i kosztów ponoszonych przez 
ZM i dzierżawców.
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8. Wydatki komisji i rad ZG wymagają analizy, nadzoru i kontroli.
9. Kompleksowej analizy i oceny wymaga działalność RPK i muzeów w kon-

tekście zapotrzebowania na środki z budżetu ZG.
10. Wskazane jest określenie kryteriów i zasad finansowania imprez cen-

tralnych.
11. Terminarz badania bilansu i opracowania sprawozdania z działalności 

PTTK należy ustalić w taki sposób, aby GKR mogła otrzymać materiały 
najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem zatwierdzenia spra-
wozdań za rok ubiegły.
Informację o stopniu realizacji w/w zaleceń i wniosków ZG PTTK przedło-

żył GKR w piśmie z dnia 31.08.2011 r. Podjęto następujące działania:
1. w zakresie zdyscyplinowania oddziałów w przedmiocie spłat pożyczek 

(monity),
2. zmniejszono zobowiązania wewnątrzzakładowe,
3. w OCSP KDP PTTK w grudniu 2010 r. powołano nowego dyrektora w celu 

przeprowadzenia reorganizacji,
4. w okresie od czerwca do grudnia 2010 r. przeprowadzono kontrolę w CTW 

i po ujawnieniu nieprawidłowości przesłano zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa przez dyrektora CTW,

5. wspólnie z ZM ustalono sposób rozliczeń wydatków inwestycyjnych,
6. zobowiązano komisje i rady ZG PTTK do monitorowania kosztów,
7. analiza prac RPK miała być przedmiotem obrad ZG PTTK w dniu 

23.09.2011 r.,
8. powołano zespół, którego zadaniem jest podział środków na imprezy pro-

gramowe, zaś sekretarz generalny ZG wydał zarządzenie dotyczące sposo-
bu rozliczania przyznanych dotacji.
Uchwałą nr 119/XVII/2010 z dnia 26.06.2010 r. ZG PTTK zatwierdził wy-

konanie uchwały w sprawie gospodarki finansowej, w tym przychodów i kosz-
tów budżetu oraz inwestycji. Uchwałą nr 120/XVII/2010 z dnia 26.06.2010 r. 
ZG PTTK zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2009 i przeznaczenie 
zysku na działalność statutową.

Rok 2010
Wpłaty do budżetu zostały zrealizowane w kwocie 8.694 tys. zł stanowiąc 

95,8% planu. Wpłaty statutowe ze spółek wykonano w kwocie 971 tys. zł reali-
zując 105,4% planu. Wpłaty otrzymano ze spółek: „Karpaty” w Nowym Sączu 
– 441 tys. zł, ZZGT w Szczecinie – 150 tys. zł, „Mazury” w Olsztynie – 50 tys. 
zł, BSiH w Sanoku – 60 tys. zł, SHiS w Jeleniej Górze – 20 tys. zł i „Hotele 
Lubelskie” – 250 tys. zł. ZM przekazał kwotę 1.887 tys. zł, OZGT w Krakowie 
– 3.143 tys. zł, COTG w Krakowie – 7,5 tys. zł.
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Ze sprzedaży majątku osiągnięto kwotę 1.765 tys. zł (II rata ze sprzedaży 
nieruchomości przy ul. Bukowieckiej w Warszawie). Spłata pożyczek przez 
oddziały wyniosła 57 tys. zł.

Wydatki budżetu w kwocie 8.852 tys. zł stanowiły 97,7% planu. Plan wy-
datków został przekroczony o 157.693 zł. Na działalność programową wydat-
ki wyniosły 2.440 tys. zł stanowiąc 94,4% planu.

Koszty organizacyjne zrealizowano w kwocie 3.331 tys. zł (wykonano 
96,4% planu). Na działalność inwestycyjną poniesiono kwotę 2.861 tys. zł 
co stanowiło 95,7% planu. Nakłady dotyczyły m.in. zmniejszenia uciążli-
wości schroniska w Dolinie Pięciu Stawów – 412 tys. zł, programu „Zielone 
schroniska” w Tatrach – 302 tys. zł, elektryfikacji schroniska na Hali Gąsie-
nicowej – 235 tys. zł, modernizacji ujęcia wody dla schroniska „Samotnia” –  
150 tys. zł. Wydatki związane z VI Kongresem Krajoznawstwa Polskiego wyniosły  
207 tys. zł.

Za rok 2010 ZG PTTK osiągnął zysk w kwocie 4.518.525 zł. ZM zysk  
w kwocie 5.688 tys. zł oraz OZGT w Krakowie zysk w kwocie 3.143 tys. zł 
(przekazano na działalność statutową PTTK).

Aktywa trwałe wg stanu na 31.12.2010 r. wyniosły 74.824 tys. zł., w tym: 
rzeczowe aktywa trwałe 63.521 tys. zł, ujęte w należnościach długotermino-
wych dopłaty zwrotne do spółek wzrosły o kwotę 97 tys. zł z tytułu dopłaty 
kwoty 173 tys. zł do „Hoteli Lubelskich”, równocześnie spółka „MAZURY” 
zwróciła dopłatę w kwocie 75,6 tys. zł. Udziały PTTK w 22 spółkach ujęte  
w inwestycjach długoterminowych w kwocie 9.806 tys. zmniejszone zostały  
w ciągu roku o 637 tys. zł z tytułu odpisów aktualizujących utworzonych  
z tytułu utraty trwałej wartości udziałów: BSiH w Sanoku – 324 tys. zł., Wy-
dawnictwo „Kraj” w likwidacji – 50 tys. zł, oraz 12 spółek niewpisanych do 
KRS – kwota 262 tys. zł, w tym Polskie Hotele i Kurorty – 125 tys. zł. Ujęte 
pożyczki dla oddziałów na 01.01.2010 r. wynosiły 385 tys. zł, w ciągu roku od-
działy spłaciły 55 tys. zł. Utworzony odpis aktualizacyjny wyniósł 330 tys. zł.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 11.849 tys. zł, w tym ze środków ZM, ZG  
i spółek 10.992 tys. zł oraz OZGT w Krakowie 831 tys. zł.

GKR przedłożyła ZG wnioski o przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego PTTK (uchwała GKR nr 8/XVII/2011 z dnia 21.10.2011  r.) 
oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010 (uchwała GKR nr  
7/XVII/2011 z dnia 22.09.2011 r.). Ponadto GKR przekazała ZG (pismo GKR  
z dnia 21.10.2011r.) następujące uwagi i zalecenia:

I. Do budżetu PTTK:
1. Nadzoru i kontroli na etapie planowania i wykonania wymagają wydatki 

komisji i rad ZG PTTK – ze względu na rozbieżności wydatków z planem.
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2. Wymaga kompleksowej oceny działalność RPK i muzeów w kontekście za-
potrzebowania na środki z budżetu ZG PTTK.

3. Należy określić kryteria i zasady finansowania imprez centralnych.
4. W budżecie należy ujmować inwestycje posiadające dokumentację wraz  

z rachunkiem ekonomicznym zadania.
5. Należy prowadzić monitoring ekonomicznej efektywności zrealizowanych 

inwestycji.
6. Należy dokonywać rozliczeń inwestycji zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami.
II. Do łącznego sprawozdania finansowego PTTK:

1. Należy prowadzić kontrolę bieżących wydatków wewnętrznych jednostek 
wchodzących w skład sprawozdania, a w szczególności OCSP KDP PTTK, 
CTW PTTK w Warszawie i CFK PTTK w Łodzi oraz podjąć działania  
w celu ustabilizowania ich sytuacji ekonomiczno-finansowej.

2. Należy ustalić zasady pomocy oddziałom (m.in. gwarancje, dotacje jako 
środki własne PTTK).

3. Należy ustalić harmonogram zwrotu dopłat wniesionych przez ZG PTTK 
do spółek.

4. Należy monitorować i egzekwować spłaty pożyczek przez oddziały.
5. Terminarz badania bilansu i opracowania sprawozdania z działalności 

PTTK należy ustalić w taki sposób, aby GKR mogła otrzymać materiały 
najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem zatwierdzenia spra-
wozdań za rok ubiegły.
W piśmie z dnia 25 marca 2012 r. ZG poinformował o realizacji w 2011 r. 

wniosków GKR dotyczących 2010 r.:
1. Pracownicy Biura ZGPTTK zostali zobowiązani do stałego monitorowania 

wydatków komisji, przewodniczących komisji poinformowano o wysoko-
ści przyznanych środków.

2. Komisja Krajoznawcza opracowała kompleksowy materiał poświęcony 
działalności RPK PTTK; ZG po zapoznaniu się z tym materiałem i dys-
kusji uważa za celowe opracowanie strategii działań w tym zakresie; ZG 
stwierdził, że należy przygotować raport o muzeach PTTK i ich zbiorach.

3. ZG powołał zespół, którego zadaniem jest podział środków na imprezy re-
alizowane przez komisje i oddziały.

4. Złożono obszerne wyjaśnienia dotyczące problematyki inwestycyjnej.
5. Działalność OCSP KDP PTTK było przedmiotem badania rewidenta, po-

nadto dyrektor jednostki realizował zadania mające na celu zlikwidowanie 
straty i wdrożenie nowego systemu obiegu dokumentów certyfikacyjnych.
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6. CTW było finansowane z budżetu ZG w kwocie ujętej w uchwalonym bu-
dżecie (300 tys. zł; środki z budżetu ZG w 2011 r. przeznaczone dla CFK, 
po dokonanej analizie, zostały zwiększone z 53 tys. zł do 98 tys. zł.

7. Pomoc oddziałom może być udzielana tylko poprzez dofinansowanie zadań 
programowych określonych w statucie Towarzystwa, ponadto ZG wspiera 
działalność oddziałów poprzez organizowanie szkoleń, udostępnianie po-
wierzchni wystawowych na targach turystycznych.

8. Zwrot dopłat przez spółki uzależniony jest od ich sytuacji finansowej –  
w pierwszej kolejności spółki pokrywały straty z lat ubiegłych, ponadto re-
alizowały zadania inwestycyjne z wykorzystaniem środków zewnętrznych; 
w budżecie na rok 2012 zaplanowano zwrot dopłat w kwocie 793 tys. zł.

9. Systematycznie zmniejsza się poziom zadłużenia oddziałów z tytułu zacią-
gniętych pożyczek – ZG powiadomił oddziały o możliwości negocjacji od-
setek w przypadku spłaty zadłużenia w możliwie krótkim terminie.

10. ZG PTTK zapewnił, że dołoży wszelkich starań aby materiał dotyczący 
wykonania roku 2011 był kompleksowy i sporządzony w terminie umożli-
wiającym pełne zapoznanie się z nim.
Uchwałą nr 257/XVII/2011 z dnia 23.09.2011 r. ZG PTTK zatwierdził 

sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie gospodarki finansowej, w tym 
przychodów i kosztów budżetu oraz inwestycji za rok 2010. Uchwałą nr 260/
XVII/2011 z dnia 22.10.2011 r. ZG PTTK zatwierdził sprawozdanie finanso-
we za rok 2010 i przeznaczenie zysku na działalność statutową.

Rok 2011
Planowane przychody i wpływy budżetu zrealizowano w kwocie 13.567 tys. 

zł (96,9% planu), w tym wpłaty z działalności gospodarczej w kwocie 7.027 tys. 
zł – 111,5% planu. Na te ostatnie złożyły się wpłaty ZM – 3.050 tys. zł, OZGT 
w Krakowie – 3.279 tys. zł, spółek – 628 tys. zł („Karpaty” – 348 tys. zł; ZZGT 
w Szczecinie – 150 tys. zł; „Mazury” w Olsztynie – 60 tys. zł, BSiH w Sanoku – 
50 tys. zł, SHiS w Jeleniej Górze – 20 tys. zł). Za znak otrzymano kwotę 68 tys. 
zł. Z tytułu składki członkowskiej wpłynęło 733 tys. zł – 104% planu, ze sprze-
daż majątku – 115 tys. zł, z kredytu inwestycyjnego planowanego na 6.500 
tys. zł wykorzystano 5.600 tys. zł. Wpłacone raty pożyczek wyniosły 31 tys. zł.

Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 14.300 tys. zł – 102,2% planu. 
Kwota wydatków przekroczyła kwotę wpływów o 733.208 zł. Na działal-
ność programową wydano 2.649 tys. zł – 102,5% planu, w tym: na promocję 
241 tys. zł – 75,8% planu, na wydatki organizacyjne 3.854 tys. zł – 99,0% pla-
nu, na aplikacje, inwestycje i remonty 7.846 tys. zł – 105,8% planu (środki na 
własne udziały w twardych programach inwestycyjnych – 5.387 tys. zł, w tym 
instalacja odnawialnych źródeł energii w Bieszczadach – 1.914 tys. zł, budowa 
miniprzystani żeglarskiej w Wilkasach – 2.187 tys. zł, „Zielone schroniska”  
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w paśmie Tatr, Beskidów, Gorców i Pienin – 965 tys. zł). Realizacja zamierzeń 
inwestycyjnych pochłonęła kwotę 2.395 tys. zł, w tym: modernizacja dachu 
schroniska „Na Śnieżniku” – 180 tys. zł, modernizacja systemu grzewcze-
go schroniska na Hali Szrenickiej – 300 tys. zł, likwidacja ujęcia wody dla 
schroniska „Andrzejówka” – 150 tys. zł, modernizacja obiektu w Puławach 
– 203 tys. zł, termomodernizacja DT PTTK w Krakowie – 309 tys. zł, spłata 
kredytu inwestycyjnego – 839 tys. zł, adaptacja pomieszczeń przy ul. Senator-
skiej – 308 tys. zł. Plan zadań inwestycyjnych zrealizowano następująco: ZM 
plan 17.290 tys. zł, wykonanie14.501 tys. zł; OZGT w Krakowie plan 1.226 tys. 
zł, wykonanie 693 tys. zł. Ogółem plan 18.516 tys. zł, wykonanie 15.195 tys. zł.

Za rok 2011 ZG PTTK osiągnął zysk w kwocie 844,5 tys. zł, ZM zysk  
w kwocie 3.051 tys. zł i OZGT w Krakowie zysk w kwocie 3.280 tys. zł (prze-
kazano na działalność statutową PTTK).

Aktywa trwałe wg stanu na 31.12.2011 r. wyniosły 84.405 tys. zł, w tym 
rzeczowe aktywa trwałe 73.191 tys. zł, w należnościach długoterminowych  
w kwocie 1.355 tys. zł ujęte są dopłaty zwrotne do spółek: SHiS PTTK w Je-
leniej Górze – 691 tys. zł, „MAZURY” w Olsztynie – 211 tys. zł, BSiH PTTK  
w Sanoku – 311 tys. zł. Nie określono terminu zwrotu dopłat. Długoter-
minowe aktywa finansowe w kwocie 9.799 tys. zł dotyczą udziałów PTTK  
w 9 spółkach z o.o. 12 spółek, w których PTTK posiada udziały w kwocie 262 
tys. zł, nie jest zarejestrowanych w KRS i nie prowadzi działalności gospodar-
czej – został utworzony odpis aktualizujący.

GKR przedłożyła ZG PTTK:

I. Uchwałę GKR nr 9/XVII/2012 z dnia 14.06.2012 r. w sprawie opinii  
i uwag o wykonaniu budżetu PTTK za 2011 r. z następującymi stwierdze-
niami:
1. Wpłaty do budżetu wyniosły 13.567.194,56 zł, co stanowi 96,9% planu, wy-

datki wyniosły14.300.402,16 zł, co stanowi 102,2% planu.
2. Za rok 2011 kwota wydatków z budżetu przekroczyła kwotę wpływów do 

budżetu o733,2tys.zł (w 2010 r. przekroczenie wynosiło 157,7 tys. zł).
3. Pomimo monitorowania przez Biuro ZG PTTK (jak poinformowano GKR 

w piśmie ZG z dnia 25.03.2012 r. o znaku L.dz. SG/588/2012), niektóre 
komisje ZG PTTK przekroczyły zaplanowane w budżecie kwoty (m.in. 
Komisja Turystyki Górskiej, Komisja Turystyki Kolarskiej, Komisja Tury-
styki Pieszej i Komisja Fotografii Krajoznawczej), zaś niektóre komisje nie 
wykorzystały zaplanowanych środków (m.in. Komisja Opieki nad Zabyt-
kami, Komisja Historii i Tradycji, Komisja Akademicka); przy aktualizacji 
budżetu w grudniu 2011 r. nie dokonano zmian planowanych kosztów.
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4. Przy zmianach aktualizujących roczny budżet w grudniu 2011 nie dokona-
no aktualizacji nakładów inwestycyjnych.

5. Brak strategii w zakresie działalności RPK i muzeów powoduje, że środki 
ujęte w budżecie nie zapewniają dostatecznie realizacji zadań statutowych 
i inwestycyjno-modernizacyjnych dla tych jednostek; w cytowanym wy-
żej piśmie ZG PTTK z 25.03.2012 r. nie określono terminów opracowania 
strategii w tym zakresie.

6. W dalszym ciągu nie zostały rozwiązane problemy strat z lat ubiegłych  
w CTW PTTK i CFK PTTK.

7. Wyjaśnienia wymaga wpłata w kwocie 35 tys. zł na fundusz gwarantujący 
trwałość finansowania projektu (inwestycja w Sanoku).

Uchwałą GKR nr 10/XVII/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie spra-
wozdania finansowego PTTK za 2011 r. GKR wnioskowała do ZG PTTK  
o przyjęcie i zatwierdzenie łącznego sprawozdania finansowego PTTK za rok 
2011 i przeznaczenie zysku na działalność statutową. Równocześnie GKR 
przedstawiła ZG następujące opinie i uwagi: 
1. Należy prowadzić szczególny nadzór działalności OCSP KDP PTTK  

i CTW PTTK.
2. Należy wyegzekwować zwrot dopłat wniesionych przez ZG do spółek.
3. Należy monitorować i egzekwować spłaty pożyczek zaciągniętych przez od-

działy, a oddziałom niespłacającym pożyczek nie przyznawać środków na 
realizację zadań w ramach konkursów.

4. Należy dokonać szczegółowych analiz ponoszonych kosztów i podjąć dzia-
łania mające na celu ich obniżenie.
ZG PTTK nie przedstawił swojego stanowiska dotyczącego omawianych 

przez GKR zagadnień.
Uchwałą nr 339/XVII/2012 z 30.06.2012 r. ZG PTTK zatwierdził sprawoz-

danie z wykonania uchwały w sprawie gospodarki finansowej w tym przy-
chodów i kosztów budżetu oraz inwestycji w roku 2011. Uchwałą nr 343/
XVII/2012 z dnia 25.08.2012 r. ZG PTTK zatwierdził sprawozdanie finanso-
we i przeznaczenie zysku na działalność statutową za rok 2011.

Rok 2012
Wpłaty do budżetu zrealizowano w kwocie 9.467.913 zł – 90,9% planu. 

Z działalności gospodarczej osiągnięto kwotę 6.188.226 zł – 100% planu,  
w tym ZM 2.550.000 zł – 100% planu, OZGT PTTK w Krakowie 3.089.884 zł 
– 100,2% planu, wpłaty statutowe ze spółek 404.688 zł – 102,5% planu („MA-
ZURY” w Olsztynie 20.000 zł – 100% planu, ZZGT PTTK w Szczecinie 90.000 
zł – 112,5% planu, „Karpaty” w Nowym. Sączu 139.688 zł – 100% planu, BSiH 



52

PTTK w Sanoku i Lublinie 120.000 zł – 100% planu, SHiS PTTK w Jeleniej 
Górze 35.000 zł – 100% planu). Z opłaty za znak uzyskano 143.654 zł – 90,0% 
planu, w tym: „Hotele Lubelskie” w Lublinie 123.815 zł – 88,4% planu, ZZGT 
w Szczecinie 19.339 zł – 107,4% planu, BUT PTTK w Zakopanem 500 zł – 
100% planu. Z tytułu składki członkowskiej wpłynęło 783.467 zł – 103,1% 
planu. Wpływy ze sprzedaży majątku wyniosły 1.200 tys. zł. Sprzedano cam-
ping w Pasymiu – wynik na sprzedaży 709 tys. zł, OC w Nieborowie – wynik 
na sprzedaży 562 tys. zł, DT w Żaganiu – wynik na sprzedaży 500 tys. zł przy 
wartości netto 651 tys. zł. Pozostałe wpływy wyniosły 1.296 tys. zł, w tym: 
1.025 tys. zł zwrot dopłaty do kapitału przez „Hotele Lubelskie”, 173 tys. zł 
przez SHiS w Jeleniej Górze, 1.025 tys. zł dodatkowej wpłaty przez ZM PTTK. 
Nie wykorzystano kredytu w kwocie 961 tys. zł.

Wydatki wyniosły 10.143 tys. zł – 96% planu. Kwota wydatków przekro-
czyła kwotę wpływów o 675.348 zł.

Na działalność programową wydano 2.394 tys. zł – 87,1% planu, w tym: 
na działalność RPK 83 tys. zł, działalność muzeów 90 tys. zł, działalność ko-
misji i rad ZG PTTK 252 tys. zł, na Nadzwyczajny Walny Zjazd 65 tys. zł, na 
konkursy programowe dla oddziałów 49 tys. zł, na działalność wydawniczą 
116 tys. zł, na działalność promocyjną 285 tys. zł, na działalność struktur re-
gionalnych 90 tys. zł, na działalność jednostek specjalistycznych 857 tys. zł, na 
ubezpieczenia PTTK 393 tys. zł.

Wydatki organizacyjne działalności programowej wyniosły 3.875 tys. zł – 
100% planu, w tym: wydatki Biura ZG 3.217 tys. zł (wynagrodzenia 2.023 tys. 
zł, koszty administracyjne 793 tys. zł); komisje i rady ZG PTTK 136 tys. zł, 
posiedzenia plenarne ZG 136 tys. zł, GKR 62 tys. zł., GSK 35 tys. zł, członko-
stwo w organizacjach międzynarodowych i kontakty zagraniczne 62 tys. zł.

Wydatki na aplikacje i wkład własny wyniosły 2.060 tys. zł – 99,6% pla-
nu, w tym: środki na udziały własne w twardych programach inwestycyjnych 
847 tys. zł, „Zielone schroniska” w Tatrach 238 tys. zł, w Beskidach 569 tys. zł. 
Realizacja zamierzeń inwestycyjnych kosztowała 1.212 tys. zł, w tym: termo-
modernizacja schroniska na Śnieżniku 280 tys. zł, modernizacja schroniska 
na Hali Szrenickiej 541 tys. zł, modernizacja obiektu w Puławach 279 tys. zł, 
zakup gruntu w Spychowie 64,5 tys. zł. Ponadto rata za wykup nieruchomości 
w Puławach wyniosła 23 tys. zł, zaś fundusz gwarantujący trwałość finanso-
wania projektu w Sanoku 35 tys. zł.

Plan zadań inwestycyjnych zrealizowano w kwocie 24.601 tys. zł – 185,6% 
planu, w tym środki dzierżawców 17.738 tys. zł.

Na dzień 31.12.2012 r. aktywa trwałe wyniosły 86.063 tys. zł, (wzrost o 2%  
w porównaniu do roku poprzedniego), w tym rzeczowe aktywa trwałe 
74.329 tys. zł (wzrost o 1,6% do roku poprzedniego). W należnościach długoter-
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minowych w kwocie 987 tys. zł ujęte są dopłaty z lat ubiegłych (1995-2000) do  
3 spółek: SHiS PTTK w Jeleniej Górze – 547 tys. zł, „MAZURY” PTTK  
w Olsztynie – 129 tys. zł, BSiH PTTK w Sanoku – 311 tys. zł. W 2012 r. na-
leżności uległy zmniejszeniu o kwotę 368 tys. zł, w tym: z tytułu zakończenia 
procesu likwidacji wydawnictwa „Kraj” – 45 tys. zł, zwrot dopłaty przez „Ho-
tele Lubelskie” PTTK – 173 tys. zł, spłata kwoty 5,8 tys. zł przez „MAZURY” 
PTTK w Olsztynie, spisanie w koszty ZG PTTK kwoty 144 tys. zł z tytułu 
rozliczeń z lat ubiegłych ze spółką SHiS PTTK w Jeleniej Górze).

Długoterminowe aktywa finansowe w kwocie 10.640,8 tys. zł dotyczą 
udziału PTTK w 7 spółkach:

spółka	 kwota	udziałów		 %	udziałów 

1. ZZGT PTTK sp. z o.o. w Szczecinie 1.282 tys. zł 100
2. SHiS PTTK sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1.373 tys. zł 99,92
3. BSiH PTTK sp. z o.o. w Sanoku 3.409 tys. zł 100
4. MAZURY PTTK sp. z o.o. w Olsztynie 2.074 tys. zł 100
5. SHiS PTTK „Karpaty” sp. z o.o. w N. Sączu 2.217 tys. zł 88,17
6. STA „Wierchy” sp. z o.o. w Krakowie 28 tys. zł 56
7. Bank Współpracy Europejskiej S.A. w W-wie 258 tys. zł 0,245

W 2012 r. kapitał spółki BSiH w Sanoku wzrósł o kwotę 1.458 tys. zł  
z tytułu podwyższenia kapitału wskutek połączenia ze spółką „Hotele Lu-
belskie”. Z tytułu likwidacji spółki „Kraj” nastąpiło zmniejszenie udziałów  
o 50 tys. zł. Sprzedano również udziały w BTZ PTTK sp. z o.o. w Bydgoszczy 
(48% udziału PTTK), obniżając kwotę udziałów o 24 tys. zł. Inne inwestycje 
długoterminowe w kwocie 18,3 tys. zł to pożyczka udzielona CFK w Łodzi.  
W 2012 r. spłacono kwotę 16,4 tys. zł. Raty pożyczek w 2012 r. spłaciły od-
działy PTTK: w Brodnicy – 2,4 tys. zł, w Gorlicach – 1,8 tys. zł, Łódzki – 
10,9 tys. zł, w Rawiczu – 0,5 tys. zł, w Żninie – 1,0 tys. zł. Odpisy aktualizujące  
z tytułu niespłaconych pożyczek zostały utworzone w 2011 r. Wartość ewi-
dencyjna odpisów na 31.12.2012 r. wynosi 267 tys. zł i dotyczy oddziałów 
PTTK: Gdańskiego – 39 tys. zł (od 1998), Świętokrzyskiego w Kielcach – 
68,5 tys. zł (od 2002-2003), w Pabianicach – 27 tys. zł (od 2000), w Łańcucie 
– 24,4 tys. zł (od 2003), w Lądku-Zdrój – 23,5 tys. zł (od 2001-2002), w Żaga-
niu – 23 tys. zł (od 1991), w Częstochowie – 1,6 tys. zł (od 1989), w Lubaniu 
Śląskim – 4,0 tys. zł (od 2002), w Puławach – 8 tys. zł (od 2004), w Sopocie – 
9,7 tys. zł (od 2001-2002). Odpisy aktualizujące należności wynoszą wg stanu 
na 31.12.2012 r. 1.825 tys. zł i dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych, w tym 575 tys. 
zł należności od spółki Javor Home, 464 tys. zł należności dla ZM.
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Kapitał własny w kwocie 63.322 tys. zł wzrósł o 3,5% w porównaniu do 
roku poprzedniego. Wypracowany w 2012 r. zysk w kwocie 2.123 tys. zł prze-
znaczony został na działalność statutową.

Udział zobowiązań i rezerw w finansowaniu majątku stanowi 45,2%. Re-
zerwy na zobowiązania długoterminowe w ZG dotyczą przyszłych kosztów  
z tytułu postępowania sądowego sprawie nieruchomości w Poznaniu, w ZM 
w kwocie 312 tys. zł z tytułu dopłat za wieczyste użytkowanie gruntów w So-
pocie i w Warszawie za lata 2010-2012.

W zobowiązaniach długoterminowych w kwocie 3.884 tys. zł, główną po-
zycją są zobowiązania z tytułu zaciągniętego w 2011 r. kredytu. Pozostała do 
spłaty kwota 2.969 tys. zł w terminie do 9.05.2016 r.

W porównaniu do poprzedniego roku przychody wzrosły o 10,5% (do 
kwoty 23.452 tys. zł), natomiast przychody netto ze sprzedaży o 1,9% (do 
kwoty 17.363 tys. zł). W przychodach tych przychody z najmu i dzierżaw nie-
ruchomości przez ZM stanowią 56,1%, OZGT w Krakowie – 27,9%, COTG 
w Krakowie – 6 %, pozostałe jednostki (CFK, CTW, OCSP KDP) – 10%. Po-
zostałe przychody operacyjne w kwocie 3.356 tys. zł obejmują m.in. przycho-
dy ze sprzedaży majątku (1.121 tys. zł), składki członkowskie (783 tys. zł), 
z amortyzacji środków trwałych zrealizowanych z dotacji (877 tys. zł). ZM 
osiągnięty w 2012 r. zysk w kwocie 3.798,6 tys. zł i OZGT w Krakowie zysk  
w kwocie 3.089,9 tys. zł przekazały na działalność statutową.

Koszty działalności w porównaniu do poprzedniego roku wzrosły o 4,7% 
(do kwoty 21.329 tys. zł). Koszty działalności operacyjnej wzrosły o 958 tys. 
zł, tj. o 5,2% i osiągnęły kwotę 19.291 tys. zł. Nastąpiło pogorszenie relacji 
między wartością przychodów a kosztami ich uzyskania. W kosztach działal-
ności operacyjnej udział ZM wynosi 44,7%, OZGT – 12,1%; COTG – 8,9%, 
pozostałe jednostki – 7%. 

Przeciętne zatrudnienie wynosiło w 2012 r. 57 osób w tym w Biurze ZG 
PTTK 24,8 osoby, w ZM 11 osób, w OZGT 6 osób, w COTG 13 osób (wzrost 
w ciągu kadencji o 3 osoby), w CFK 5 osób (wzrost w ciągu kadencji o 2 oso-
by), w OCSP 3 osoby, CTW nie zatrudnia osób na etacie. 

GKR na posiedzeniu w dniu 27.06.2013 r. podjęła uchwałę nr 16/XVII/2013 
w sprawie opinii i uwag o wykonaniu budżetu ZG PTTK za 2012 r. i zgodnie  
z art. 37 ust. 5 pkt 5) Statutu PTTK przedstawiła ZG PTTK swoje opinie  
i uwagi do tego budżetu:

1. Wpłaty do budżetu wyniosły 9.458 tys. zł co stanowi 90,9% planu, wy-
datki wyniosły 10.143 tys. zł co stanowi 96% planu.

2. Kolejny rok z rzędu wydatki budżetu przekraczają wpływy:
2009 r. o 32,0 tys. zł

– 2010 r. o 157,7 tys. zł
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– 2011 r. o 733,2 tys. zł
– 2012 r. o 675,3 tys. zł

3. Wykorzystywanie planowanych środków przez komisje i rady ZG PTTK 
nadal nie jest prawidłowe. Niektóre komisje znacznie przekraczają planowane 
kwoty, inne zaś ich nie wykorzystują.

4. GKR nie są znane kierunki działalności ZG PTTK dotyczące RPK i mu-
zeów. Środki ujęte w budżecie nie zapewniają dostatecznej realizacji zadań 
statutowych i inwestycyjno-modernizacyjnych tych jednostek.

5. Należy wyłączyć z budżetu ZG PTTK rozliczenie nakładów inwestycyj-
nych wykonywanych przez dzierżawców. Nakłady dzierżawców wynikające  
z umów powinny być dołączone jako informacja uzupełniająca (dodatkowa). 
Nakłady dzierżawców nie są nakładami PTTK i nie występują w naszych ewi-
dencjach.

6. Wymaga radykalnego i pilnego działania naprawczego sytuacja ekono-
miczno-finansowa CTW PTTK i CFK PTTK.

7. W OCSP KDP PTTK należy opracować program zlikwidowania strat  
z lat ubiegłych.

Uchwałą nr 17/XVII/2013 z dnia 27.06.2013 r. w sprawie sprawozdania fi-
nansowego PTTK za 2012 r., GKR PTTK zgodnie z art. 37 ust. 5 pkt 6) Statutu 
PTTK:

I. Zawnioskowała do ZG PTTK o przyjęcie i zatwierdzenie łącznego spra-
wozdania finansowego PTTK za 2012 r., tj.:
1. Bilansu na dzień 31.12.2012 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasy-

wów sumą bilansową 91.975.224,70 zł.
2. Rachunku zysków i strat za okres od 1.01 do 31.12.2012 r. zamykającego się 

zyskiem w wysokości 2.122.679,59 zł.
3. Zestawienia zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 1.01 do 

31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie funduszu własnego o kwotę 
2.112.679,59 zł.

4. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01 do 
31.12.2012  r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych  
o kwotę 308.628,91 zł.
II. Zawnioskowała do ZG PTTK o przeznaczenie zysku w kwocie 

2.122.679,59 zł na działalność statutową PTTK w zakresie kultury fizycznej, 
kultury, oświaty i ochrony środowiska.

III Przedstawiła ZG PTTK następujące uwagi i zalecenia w sprawie łączne-
go sprawozdania finansowego PTTK za 2012 r.:
1. Wymagają monitorowania i analiz koszty we wszystkich jednostkach  

z uwagi na większą dynamikę wzrostu kosztów w porównaniu z dynamiką 
wzrostu sprzedaży.
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2. Należy podjąć działania mające na celu skrócenie cyklu regulowania należ-
ności zaś regulowanie zobowiązań dokonywać w umownych terminach.

3. Należy monitorować zwrot dopłat wniesionych przez ZG do spółek.
4. Nadal należy egzekwować spłaty pożyczek przez oddziały.

Zarząd Główny PTTK na posiedzeniu w dniu 29.06.2013 r. przyjął uchwa-
łę nr 392/XVII/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykona-
nia uchwały ZG PTTK nr 294/XVII/2012 z 28 stycznia 2012 r., zmienionej 
uchwałą nr 366/XVII/2012 z 15 grudnia 2012 r. w sprawie gospodarki finan-
sowej w 2012 r., w tym zatwierdzenia planu przychodów i kosztów działal-
ności gospodarczej, uchwalenia budżetu ZG PTTK oraz zatwierdzenia planu 
zadań inwestycyjno remontowych. Zarząd Główny PTTK na posiedzeniu  
w dniu 29.06.2013 r. przyjął uchwałę nr 393/XVII/2013 w sprawie zatwierdze-
nia łącznego sprawozdania finansowego PTTK za rok 2012 i przeznaczenia 
wypracowanego zysku w 2012 roku.

Obecnie zobowiązania zabezpieczone na majątku PTTK przedstawiają się 
następująco:
1. Schronisko PTTK na Hali Szrenickiej – wpis hipoteki umownej w wys. 

1.500.000,00 zł na zabezpieczenie spłaty pożyczki i odsetek oraz weksel in 
blanco na sumę wekslową 955.000,00 zł.

2. Dom Turysty w Szczyrku – wpis hipoteki zwykłej w wys. 1.800.000,00 zł na 
zabezpieczenie kredytu, wpis hipoteki kaucyjnej do wys. 980.000,00 zł na 
zabezpieczenie odsetek od kredytu inwestycyjnego na schronisko na Mar-
kowych Szczawinach.

3. Schronisko „Na Szczelińcu” – wpis hipoteki zwykłej w wys. 640.000,00 zł 
na zabezpieczenie pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na 
schronisko „Strzecha Akademicka” (złożono wniosek o wykreślenie hipo-
teki).

4. Puławy – wpis hipoteki umownej kaucyjnej na kwotę 117.993,49 zł na 
zabezpieczenie spłaty wierzytelności z tytułu nabycia od Urzędu Miasta  
i Gminy Puławy budynków w Puławach przy ul. Czartoryskich 6A.

5. Sopot (ul. Zamkowa Góra 25) – wpis hipoteki umownej w wys. 9.000.000,00 
zł na zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego (mini przystań Wilka-
sy, „Zielone Schroniska” w Tatrach i Beskidach, instalacja źródeł energii  
w Bieszczadach), przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpiecze-
nia nieruchomości na kwotę 7.445.000,00 zł, kaucja na rzecz banku w wys. 
400.000,00 zł.
Niezależnie od w/w hipotek na kilkunastu obiektach PTTK ciążą wpisane 

w latach 1968-1981 hipoteki kaucyjne na rzecz nieistniejącego już Central-
nego Funduszu Turystyki i Wypoczynku w Warszawie z tytułu przekazanych 
dotacji na kwoty od 22,63 zł do 761,45 zł (łącznie 9 tys. zł). PTTK wystąpiło 
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do Ministerstwa Finansów o wydanie dokumentów umożliwiających wykre-
ślenie tych hipotek z ksiąg wieczystych.

Na dzień 31.12.2012 r. PTTK posiada zobowiązanie warunkowe w kwo-
cie 13.572.547,21 zł z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości  
w Poznaniu – zobowiązanie w stosunku do „Pałac Mielżyńskich” sp. z o.o.  
W sprawie toczy się postępowanie sądowe.

Wybrane wskaźniki ekonomiczno-finansowe  
dotyczące sytuacji Towarzystwa w latach 2009-2012

Tabela nr 5. Realizacja budżetu (w tys. zł)

2009 2010 2011 2012
Przychody budżetu ogółem 9.102 8.694 13.567* 9.468
w tym z działalności gospodar. 6.537 6.031 7.026 6.188
w tym: ze spółek 1.700 971 628 405
             z ZM 1.810 1.887 3.051 2.250
             z OZGT 2.904 3.143 3.280 3.090
         sprzedaż majątku 1.326 1.765 115 1.296

           ze składek 626 655 733 783
Wydatki budżetu ogółem 9.134 8.852 14.300 10.143
w tym: działalność programowa 1.377 2.231 2.359 2.159
           działalność organizacyjna 3.298 3.331 3.854 3.875
           promocja 240 209 241 235
           inwestycje i remonty 1.407 2.861 7.846 2.059

*w tym kredyt w wysokości 5.600 tys. zł

Tabela nr 6. Wybrane pozycje bilansowe ZG PTTK  
wg stanu na dzień 31 grudnia (w tys. zł)

2009 2010 2011 2012

Suma bilansowa 74.168 79.268 90.472 91.976

Rzeczowe aktywa trwałe 57.987 63.521 73.191 74.329
Inwestycje długoterminowe 10.828 9.831 9.821 10.662
w tym : udziały w spółkach 10.443 9.806 9.799 10.641
 pożyczki oddziałów, CFK i 
spółki „Kraj” 385 330* 334 285
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Należności długoterminowe 
(dopłaty do spółek) 1.357 1.418 1.355 987

Aktywa obrotowe 3.924 4.444 6.066 5.913
Kapitały własne 55.140 60.357 61.209 61.322
Przychody ogółem 19.680 23.748 21.213 23.452
Koszty ogółem 19.462 19.229 20.309 21.329
Wynik (zysk) 218 4.518 844 2.123

*utworzono odpisy aktualizujące w kwocie 330 tys. zł
W trakcie kadencji 2009-2012 przychody budżetu wyniosły 40.831 tys. zł, 

w tym ze sprzedaży majątku 4.502 tys. zł. W 2011 r. przychody były wyraźnie 
wyższe niż w pozostałych latach z uwagi na zaciągnięcie kredytu inwestycyj-
nego w kwocie 5.600 tys. zł. W 2012 r. w porównaniu do 2009 r. nastąpił zna-
czący spadek przychodów ze spółek o 24,8%, natomiast odnotowano wzrost 
wpłat z ZM o 24,3% i z OZGT o 6,4%.

Wydatki z budżetu wyniosły 42.429 tys. zł stanowiąc 103,9% przychodów 
– przekroczenie o 1.598 tys. zł. Wzrost wydatków w ciągu kadencji osiągnął 
współczynnik 11,0%. Dynamika wydatków przekracza dynamikę przycho-
dów. Na działalność programową poniesiono wydatki o 56,8% większe, na 
działalność organizacyjną o 17,5% większe. Nastąpił w kadencji przyrost rze-
czowych aktywów trwałych o 28,2 %. Rzeczowe aktywa trwałe stanowią 80% 
sumy bilansowej.

Według stanu na 31.12.2012 r. PTTK posiada udziały w 7 działających 
spółkach w kwocie 10.641 tys. zł. W 2012 r. nastąpiło połączenie spółki „Ho-
tele Lubelskie” ze spółką BSiH w Sanoku, uległa likwidacji spółka „Kraj”, 
sprzedano udziały PTTK w BTZ w Bydgoszczy. Na udziały PTTK w kwocie 
263 tys. zł w 12 spółkach, które nie są wpisane do KRS i nie prowadzą działal-
ności gospodarczej utworzono w 2011 r. odpis aktualizacyjny. Według stanu 
na 31.12.2012 r. wartość ewidencyjna udzielonych pożyczek 12 oddziałom 
wynosi 267 tys. zł (w 2011 r. dokonano odpisów aktualizujących) a pożyczki 
udzielonej CFK wynosi 18 tys. zł. Dopłaty zwrotne do 3 spółek dokonane  
w latach 1995-2000 stanowią należności długoterminowe (nie określono ter-
minów zwrotu). Spółki w miarę swoich możliwości zwracają dopłaty.

W trakcie kadencji nastąpił wzrost aktywów obrotowych o 50,7% (w 2010 
i 2011 r. wzrost środków pieniężnych według stanu na koniec roku). Kapitały 
własne wzrosły o 11%. Nastąpił wzrost przychodów w ciągu kadencji o 19,1%, 
wzrost kosztów o 9,6%. W ciągu całej kadencji corocznie osiągano zysk, któ-
rego kwoty w poszczególnych latach znacznie się różniły w zależności od 
kwoty uzyskanej ze sprzedaży majątku.
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Tabela nr 7. Przychody, koszty i wyniki jednostek wchodzących  
do bilansu zbiorczego (w tys. zł)

ZM COTG OZGT CFK OCSP ZG**
jednostkowy CTW

2009
Przychody 9.850 1.084 4.887 480 582 799 212
Koszty 8.040 1.081 1.983 435 581 211
Wynik 1.809* 3 2.904* 45 1 1

2010
Przychody 13.579 1.189 5.139 379 529 686 292
Koszty 7.891 1.173 1.995 444 619 345
Wynik 5.688* 16 3.144* 65 90 53

2011
Przychody 11.923 1.232 5.383 421 657 705 176
Koszty 8.872 1.232 2.103 425 555 182
Wynik 3.051* 0,2 3.280* 4 102 6

2012
Przychody 13.116 1.826 5.452 464 759,9 783 241
Koszty 9.318 1.826 2.363 461 759,7 247
Wynik 3.798* 0 3.089* 3 0,2 6

* zysk przekazany na działalność statutową; 
** składka członkowska
Przychody i wypracowany zysk ZM w Warszawie i OZGT w Krakowie są 

znaczące dla Towarzystwa. W ciągu kadencji:
1. przychody ZM wzrosły o 33% przy wzroście kosztów o 15,9% i wzroście 

zysku o 109%, udział kosztów w przychodach osiągnął w 2012 r. 71% przy 
82% w 2009 r.;

2. w OZGT przychody wzrosły o 12% ,zaś koszty o 19,2%, zysk o 6,4%, udział 
kosztów w przychodach w 2012 r. wyniósł 43,3% przy 40,6% udziale  
w 2009 r.;

3. w COTG przychody wzrosły o 68,5%, koszty o 68,9%, nie osiągnięto zysku 
w 2012 r., w 2009 r. zysk wyniósł 3 tys. zł, udział kosztów w przychodach  
w 2012 r. osiągnął 100%, przy 99,7% w 2009 r.;

4. w CFK przychody obniżyły się w ciągu kadencji o 3,3%, koszty wzrosły  
o 5,9%, udział kosztów w przychodach w 2012 r. wyniósł 99,3% przy udzia-
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le 90,6% w 2009 r.; w 2010 i 2011 r. poniesiono straty (69 tys. zł), zaś ponie-
sione straty z lat ubiegłych spowodowały wystąpienie ujemnych funduszy 
własnych w obrocie, a w konsekwencji źródłem finansowania majątku są 
fundusze obce (w 2012 r. CFK spłaciło ratę pożyczki w wysokości 18 tys. zł, 
pozostało zadłużenie 18 tys. zł);

5. w OCSP w trakcie kadencji osiągnięto zysk 13 tys. zł przy wzroście przy-
chodów o 30,6% i wzroście kosztów o 30.6%; poniesione straty z lat ubie-
głych w kwocie 76 tys. zł obniżyły fundusz własny, który finansuje tylko 
15% aktywów trwałych i obrotowych; w 2012 r. OCSP wpłaciło na działal-
ność statutową 10 tys. zł;

6. w CTW przychody wzrosły w kadencji o 13,7%, koszty o 17,1%, poniesio-
ne straty z lat ubiegłych w kwocie 46 tys. zł i strata w 2012 r. w wysokości  
7 tys. zł spowodowały obniżenie funduszu własnego, który finansuje 49,4% 
aktywów trwałych i obrotowych.

Tabela nr 8. Wybrane wskaźniki finansowe  
w latach 2009-2012 (w tys. zł)

Rentowność  
(w %)

Płynność  
finansowa

Szybkość 
obrotu  

(w dniach)
Stopa 
zadłu-
żenia 
(w %)

Pokrycie 
aktywów 
trwałych 

funduszem 
własnym  

(w %)

Trwałość 
struktury 
finanso-

wania  
(w %)

mająt-
ku

kapitału 
własne-

go

ogól-
na

szyb-
ka

należ-
ności

zobo-
wią-
zań

2009 0,29 0,40 1,87 1,71 38 29 25,7 78,5 75,5
2010 5,70 7,49 2,96 2,70 29 18 23,9 80,7 77,1
2011 0,93 1,38 1,77 1,66 33 8 32,3 72,5 73,3
2012 2,30 3,40 2,50 2,37 53 5 31,1 73,6 73,7

Tabela nr 9. Suma bilansowa, fundusz własny, wynik finansowy  
i przychody ze sprzedaży w latach 2009-2012 (w tys. zł)
Lata 2009 2010 2011 2012

Suma bilansowa 74.168 79.268 90.472 91.976
Fundusz własny 55.140 60.357 61.209 63.322

Wynik finansowy netto 218 4.519 845 2.123
Przychody ze sprzedaży 15.241 17.793 18.777 19.136

W ciągu 4 lat nastąpił wzrost sumy bilansowej o 24,0%, funduszu wła-
snego o 14,8%, przychodów ze sprzedaży o 25,5%. Zysk (7.705) osiągany  
w latach 2010 i 2012 wynikał głównie ze sprzedaży majątku (4.406); wynosił 
średniorocznie 1.926 tys. zł. (bez sprzedaży 825 tys. zł). W 2012 r. z uwagi 
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na osiągnięty zysk znacznie poprawiły się wskaźniki rentowności, jednak ich 
poziom nie wystarcza na pokrycie skutków deprecjacji majątku i funduszu 
własnego wywołanych inflacją. Poprawie uległy również wskaźniki płynno-
ści finansowej. Przy znacznym wydłużeniu cyklu należności od dłużników 
znacznie skrócono czas regulowania zobowiązań (zjawisko niezbyt korzystne 
dla Towarzystwa). Zauważa się niestabilność pozostałych wskaźników.

Realizacja uwag i zaleceń GKR w latach 2009-2012
W trakcie XVII kadencji GKR przedkładała ZG PTTK szereg uwag i zale-

ceń dotyczących działalności finansowej Towarzystwa. Część z nich została 
przez ZG uwzględniona, duża część jednak nie doczekała się realizacji lub ich 
realizacja nie przyniosła właściwego efektu. Wciąż nierozwiązane pozostają 
następujące zagadnienia:

1. Spłata pożyczek przez oddziały jest realizowana z dużym opóźnieniem 
Niespłacone pożyczki wynosiły:

– w dniu 31.12.2009 r. – 333 tys. zł
– w dniu 31.12.2010 r. – 313 tys. zł
– w dniu 31.12.2011 r. – 282 tys. zł (utworzono odpis aktualizujący)
– w dniu 31.12.2012 r. – 267 tys. zł
2. Nie określono terminów zwrotu dopłat wniesionych w latach 1995-2000 

do 3 spółek PTTK. Niezwrócone dopłaty wynosiły:
– w dniu 31.12.2009 r. – 1.357 tys. zł
– w dniu 31.12.2010 r. – 1.418 tys. zł
– w dniu 31.12.2011 r. – 1.355 tys. zł 
– w dniu 31.12.2012 r. – 987 tys. zł
3. Nie podjęto radykalnych działań zmierzających do uzdrowienia sytuacji 

w CTW PTTK i CFK PTTK, gdzie straty z działalności stwarzają nieprawi-
dłowe relacje i zagrażają prawidłowemu działaniu jednostki.

4. W OCSP KDP PTTK należy opracować harmonogram likwidacji strat 
z ubiegłych lat.

5. Niski poziom wskaźników rentowności oznacza, że osiągnięty zysk nie 
wystarczy na pokrycie skutków deprecjacji majątku i funduszu własnego wy-
wołanych inflacją.

6. Wydłużenie cyklu realizacji należności może spowodować bieżące trud-
ności płatnicze.

7. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Towarzystwa od lat utrzymuje się 
na niezmiennym poziomie. Wpływy z działalności gospodarczej osiągnęły  
w 2012 r. 94,7% wpływów z 2009 r. Znacznie obniżyły się wpłaty na działal-
ność statutową ze spółek osiągając w 2012 r. 24,8% wpłat z 2009 r.
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8. Nie zakończono postępowania w sprawie wykreślenie hipotek z lat 1972-
1979 na rzecz CFTiW na kwotę 9 tys. zł.

9. Analiza dynamiki w obszarze zasadniczej działalności operacyjnej wy-
kazuje wyższą dynamikę kosztów w porównaniu z dynamiką sprzedaży.  
W obszarze pozostałej działalności operacyjnej obserwuje się zjawisko odwrotne.

10. Osiągany corocznie zysk jest niestabilny, uzależniony głównie od sprze-
daży majątku. W kolejnych latach wyniósł:

– 2009 r.  218 tys. zł
– 2010 r.  4.519 tys. zł
– 2011 r.  845 tys. zł
– 2012 r.  2.121 tys. zł
W każdym roku XVII kadencji wydatki budżetu przekraczały przychody:
– 2009 r. o  31,0 tys. zł
– 2010 r. o  157,7 tys. zł
– 2011 r. o  733,2 tys. zł
– 2012 r. o  675,3 tys. zł
12. Środki budżetowe przeznaczane na działalność komisji i rad ZG PTTK 

nie są wykorzystywane prawidłowo. Niektóre komisje znacznie przekraczają 
planowane kwoty, inne ich nie wykorzystują.

13. GKR nie są znane kierunki działalności ZG PTTK dotyczące RPK  
i muzeów. Środki ujęte w budżecie nie zapewniają dostatecznej realizacji za-
dań statutowych i inwestycyjno-modernizacyjnych tych jednostek.

14. W zestawieniach poniesionych nakładów inwestycyjnych ujęte są na-
kłady ponoszone przez dzierżawców, które nie są nakładami PTTK i nie wy-
stępują w naszych ewidencjach. Powinny być ujęte jako informacja uzupeł-
niająca (dodatkowa).

4. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Działalność GKR w XVII kadencji w zakresie działalności gospodarczej 

koncentrowała się na:
1. Analizie gospodarowania majątkiem przez ZG PTTK,
2. Analizie i ocenie kierunków zarządzania majątkiem PTTK,
3. Kontroli działalności spółek z większościowym udziałem kapitału PTTK  

z uwzględnieniem sytuacji prawnej i finansowej oraz działalności inwesty-
cyjno remontowej,

4. Kontroli działalności ZG i jego wydzielonych jednostek: OZGT w Krako-
wie; COTG w Krakowie; CFK w Łodzi; ZM w Warszawie,
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5. Ocenie realizacji uchwał XVII Walnego Zjazdu PTTK dotyczących działal-
ności gospodarczej,

6. Ocenie funkcjonowania rad nadzorczych spółek z większościowym udzia-
łem PTTK,

7. Ocenie kondycji finansowej oddziałów PTTK z uwzględnieniem oddziałów 
prowadzących działalność gospodarczą,

8. Analizie działań ZG w zakresie strategii gospodarczej,
9. Analizie uchwały ZG nr 6/XVII/2009 (załącznik nr 2) w sprawie harmono-

gramu realizacji uchwały XVII Walnego Zjazdu PTTK dotyczącej działal-
ności gospodarczej,

10. Analizie uchwały nr 170/XVII/2010 z 19 grudnia 2010 r. dotyczącej reali-
zacji uchwały gospodarczej XVII Walnego Zjazdu PTTK,

11. Analizie uchwały nr 169/XVII/2010 z 19 grudnia 2010 r. dotyczącej har-
monogramu realizacji uchwał XVII Walnego Zjazdu PTTK.
Prace GKR były prowadzone w następujących formach:

1. Wyjazdy członków GKR w składzie prezydium, powołanych kilkuosobo-
wych zespołach oraz indywidualnie i zapoznawanie się ze stanem poszcze-
gólnych podmiotów gospodarczych, w tym obiektów turystycznych,

2. Analizy dokumentacji źródłowej, finansowo-księgowej w poszczególnych 
jednostkach oraz materiałów obrazujących działalność danego podmiotu 
przygotowanych przez skarbnika ZG, przez ZM i pion finansowy Biura ZG,

3. Uczestnictwo w obradach plenarnych ZG PTTK oraz wizytacja szkoleń na 
tematy gospodarcze i ekonomiczne organizowanych przez ZG i ZM,

4. Okresowe analizy wyników ekonomicznych spółek i ZM oraz wydawanych 
przez ZG uchwał i zarządzeń sekretarza generalnego,

5. Uczestnictwo przedstawicieli GKR w naradach i spotkaniach organizowa-
nych przez ZG, ZM i spółki,

6. Dokonywanie na posiedzeniach plenarnych analiz i ocen zarządzania ma-
jątkiem PTTK,

7. Okresowe analizy sprawozdań finansowych oddziałów PTTK,
8. Udzielanie przez poszczególnych członków GKR konsultacji i porad KRO,
9. Występowanie do ZG z wnioskami i uwagami dotyczącymi stwierdzonych 

uchybień i niedociągnięć, zwracanie się o udzielenie wyjaśnień w poruszo-
nych sprawach.
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Stan majątku PTTK
Tabela nr 10. Wartość majątku PTTK na dzień 31 grudnia

2009 2010 2011 2012

Wartość środ-
ków trwałych 
ogółem (w tys. 
zł)

brutto 118.735,10 122.724,84 132.188,43 141.288,54
netto 53.492,05 59.812,29 66.342,10 69.638,54
amor-
tyzacja 3.221,7 3.049,30 3.652,24 3.896,36

Przyrost war-
tości brutto w 
stosunku do 
roku poprzed-
niego (w tys. zł)

łącznie 
w XVII 
kadencji: 
22.553,44 - 3.989,74 9.463,59 9.100,11

Umorzenia (w %) 54,95% 51,26% 49,81% 50,71%

Tabela nr 11. Wartość majątku PTTK w ewidencji jednostek PTTK  
na dzień 31 grudnia (w tys. zł)

Nazwa	jed-
nostki 2009 2010 2011 2012

1. ZG PTTK
Warszawa

brutto 1.434,26 1.445,38 1.460,34 1.496,15
netto 576,37 528,78 501,28 491,72
amor-
tyzacja 194,30 79,24 42,46 48,37

2. ZM PTTK
Warszawa

brutto 10.277,76 110.864,10 119.664,09 13.659,82
netto 48.119,97 54.373,32 60.839,23 63.676,27
amor-
tyzacja 2.736,74 2.646,99 3.222,77 3.447,73

3. OZGT PTTK
Kraków

brutto 9.207,12 9.691,43 10.327,02 10.768,08
netto 4.620,56 4.783,92 4.879,02 5.318,37
amor-
tyzacja 255,43 266,71 307,22 320,93

4. COTG PTTK
Kraków

brutto 250,85 155,88 162,54 194,07
netto 36,38 2,04 7,96 23,32
amor-
tyzacja 15,15 21,27 45,16 37,62
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5. CFK PTTK 
Łódź

brutto 522,17 519,81 520,83 535,67
netto 133,65 120,29 106,92 107,33
amor-
tyzacja 4,01 16,45 14,38 14,43

6.

OCSP KDP 
PTTK

Warszawa 
(pozostałe 

środki  
trwałe )

brutto 33,39 33,39 38,76 38,76
netto 0,64 0 4,29 2,68

amor-
tyzacja 4,24 0,64 1,07 1,61

7. CTW PTTK 
Warszawa

brutto 14,52 14,85 14,85 37,14
netto 4,48 3,94 3,40 0
amor-
tyzacja 11,79 18,00 9,18 25,66

Tabela nr 12. Majątek trwały spółek z większościowym kapitałem PTTK  
na dzień 31 grudnia (wartość bilansowa w tys. zł)

Lp. Nazwa	Spółki 2009 2010 2011 2012 Udziały		
PTTK	w	%

1. SHiS w Jeleniej 
Górze 2.340 2.456 2.410 2.381 99,93

2. Hotele Lubelskie  
w Lublinie* 2.418 2.366 2.491 - -

3. SiH „Karpaty”  
w Nowym Sączu 8.468 7.670 7.610 7.388 88,17

4. „Mazury” w 
Olsztynie 2.541 2.443 2.476 2.508 100,00

5. BSiH w Sanoku 1.727 3.065 3.358 6.192 100,00

6. ZZGT w 
Szczecinie 1.378 1.431 1.393 1.394 100,00

7. STA w Krakowie 0 0 0 0 56,00

* spółki Hotele Lubelskie w Lublinie i BSiH w Sanoku zostały połączone  
w dniu 28.09.2012 r.
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Formy zarządzania majątkiem PTTK
Nieruchomości PTTK na dzień 31.12.2012 r. były zarządzane przez nastę-

pujące podmioty:
1. ZM PTTK – zarządzane bezpośrednio 15 nieruchomości:
– DT PTTK w Warszawie,
– DW PTTK w Zegrzynku,
– 4 nieruchomości w Sopocie: 2 nieruchomości w użytkowaniu wieczystym  
i z własnością naniesień (DT PTTK i OC PTTK) + 2 nieruchomości (dział-
ki) w użytkowaniu PTTK,
– OC PTTK w Jastarni,
– DW PTTK na Świętej Katarzynie,
– pawilon gastronomiczny w Sopocie
– siedziba ZG PTTK w Warszawie,
– nieruchomość (działka leśna) we Wiązownej,
– nieruchomość (muzeum PTTK) w Puławach,
– nieruchomość na Magurce,
– część nieruchomości PTTK w Kamieniu,
– nieruchomość (kamienica) we Wrocławiu.
2. Spółki (6 spółek z kapitałem PTTK) – dzierżawione 146 nieruchomości
3. OZGT PTTK Kraków – zarządzane bezpośrednio 4 nieruchomości:
– DT PTTK w Krakowie
– DW PTTK w Myślenicach
– siedziba COTG PTTK w Krakowie
– nieruchomość (działka  w Krakowie
4. CFK PTTK Łódź – zarządzane bezpośrednio1 nieruchomość – siedziba 

CFK PTTK w Łodzi.
5. Oddział PTTK Gorlice – dzierżawione od ZM PTTK 2 nieruchomości:
– schronisko górskie w Bartnem
– schronisko górskie na Magurze Małastowskiej
6. Oddział PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy – 3 nieruchomości użyczone 

przez ZM PTTK:
– Stanica Wodna w Sokole Kuźnicy
– Stanica Wodna w Tleniu
– Stanica Wodna w Janowie
RAZEM: 171 nieruchomości

Spółki poza majątkiem dzierżawionym od ZM zarządzają również mająt-
kiem własnym, który na dzień 31.12.2012 r. stanowi 37 nieruchomości. Spo-
śród wszystkich nieruchomości 3 wyłączone są z eksploatacji (Zwardoń, Za-
woja i OC Szczyrk) – wszystkie w zarządzie spółki „Karpaty”.



67

W bieżącej kadencji wprowadzono opracowany jednolity wzór umowy 
dzierżawy nieruchomości PTTK obejmujący nowe unormowania związane 
m.in. z zabezpieczeniem ewentualnych przyszłych roszczeń PTTK oraz pro-
cedurą realizacji zadań inwestycyjno-remontowych.

GKR w XVII kadencji przeprowadziła kontrole w większości spółek we-
dług opracowanego konspektu kontroli. Kontrolowano następujące zagadnie-
nia:
1. organizacyjne: umowa spółki, udziałowcy, obiekty, zakres działalności, wła-

dze spółki i ich funkcjonowanie, przestrzeganie obowiązujących przepi-
sów,

2. działalność gospodarcza: stan prawny obiektów, stan techniczny obiektów, 
wykorzystanie majątku, zatrudnienie i płace, monitoring i nadzór właści-
cielski,

3. wyniki finansowe: analiza bilansów i rachunku zysków i strat, analiza przy-
chodów i kosztów w ujęciu dynamicznym, windykacja należności i spłata 
zobowiązań, płynność finansowa,

4. inwestycyjno-remontowe: wielkość nakładów modernizacyjno-remonto-
wych (potrzeby, realizacja).
Szczególną troską GKR i zespołów kontrolujących były sprawy gospoda-

rowania majątkiem, efektywność jego wykorzystania oraz modernizacje i re-
monty obiektów. Uwagi GKR dotyczyły głównie:
1. stanu technicznego obiektów i ich wykorzystania, oznakowania obiektów  

i dróg dojazdowych oraz strategii rozwoju,
2. trudnej sytuacji finansowej i opóźnień w regulowaniu zobowiązań,
3. występowania przeterminowanych należności, w tym zaległości w opłaca-

niu czynszów przez dzierżawców,
4. funkcjonowania rad nadzorczych (składu osobowego, wynagrodzeń za 

udział w posiedzeniach, prowadzenia dokumentacji).
Wszystkie kontrole kończyły się spisaniem protokołu oraz pisemnym wy-

stąpieniem do prezesa ZG, zawierającym uwagi i wnioski GKR.
Nie wszystkie wyniki kontroli były omawiane na posiedzeniach ZG PTTK. 

Również odpowiedzi na pisma GKR otrzymywała z kilkumiesięcznym opóź-
nieniem, a w kilku przypadkach w ogóle nie otrzymano odpowiedzi. Ponad-
to po analizie realizacji uchwał ZG PTTK, GKR stwierdziła, że uchwała ZG 
PTTK nr 166/XV/2005 z dnia 24.06.2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości 
PTTK w Sopocie nie została wykonana. GKR po dokonaniu w miesiącu sierp-
niu 2008 r. wizytacji w Sopocie, pismem z dnia 5.12.2008 r. (l.dz. GKR/104/08) 
wnioskowała o uchylenie tej uchwały jako niekorzystnej dla PTTK. ZG usto-
sunkowując się do tego pisma, poinformował GKR o powołaniu zespołu do 
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prowadzenia tej sprawy oraz o braku przesłanek do realizacji tej uchwały  
i o tym, że jej uchylenie wydaje się przedwczesne. Sprawa dalej nie doczekała 
się finału mimo upływu kolejnej kadencji. Brak jest informacji o pracach po-
wołanego zespołu i jego ustaleniach.

GKR stwierdza, że w okresie XVII kadencji nastąpiła poprawa w gospoda-
rowaniu majątkiem Towarzystwa przez ZM i (niewielka) przez spółki PTTK:
1. nastąpiło zwiększenie wartości majątku brutto,
2. wykonano szereg prac modernizacyjnych i remontowych w obiektach, po-

prawiając w sposób istotny ich stan techniczny,
3. ZM prowadził bieżącą analizę działalności gospodarczej i finansowej spół-

ek z większościowym udziałem kapitału PTTK; GKR stwierdzała brak 
okresowej analizy obiektów i podmiotów przez rady nadzorcze spółek – 
wypłacano premie i nagrody w spółkach mimo generowania przez spółki 
straty na działalności podstawowej,

4. brak systemu wynagradzania zarządów oraz pracowników spółek z więk-
szościowym udziałem kapitału PTTK (w tym zakresie panuje dowolność),

5. dokonano zmian w składach rad nadzorczych spółek PTTK nie uwzględ-
niając uwag GKR dotyczących fachowości desygnowanych osób.
GKR monitorowała przez całą kadencję koszty zarządzania majątkiem 

w spółkach, a podczas przeprowadzanych kontroli weryfikowała posiadane 
dane liczbowe.

Tabela nr 13. Koszty zarządzania majątkiem w spółkach z udziałami PTTK  
i innych jednostkach organizacyjnych PTTK (w tys. zł)

Jednostka		
organizacyjna

Średnia		
za	lata		

2005-2008
2009 2010 2011 2012

Współczyn-
nik	wzrostu	
w	2102	r.	w	
stosunku	do	
średniej	za	
lata	2005-

2008	(w	%)

SHiS Jelenia G. 450,32 461,77 559,34 559,37 556,62 123,61

SiH „Karpaty” 900,95 895,65 1037,58 1114,48 1101,87 122,30

„Mazury” 
Olsztyn 457,85 583,00 627,00 608,48 581,46 127,00

BSiH Sanok 441,08 497,40 633,90 720,30 * -

Hotele  
Lubelskie 297,85 281,66 285,00 342,00 * -
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BSiH i Hotele 
Lubelskie 
(łącznie)*

738,93 779,06 918,90 1062,30 966,10 130,74

ZZGT Szczecin 286,70 354,90 389,80 425,50 484,10 168,85

OZGT Kraków 201,22 338,20 375,81 430,42 464,82 231,00

O/PTTK 
Gorlice 14,40 10,90 14,70 15,30 16,10 111,81

ZM PTTK 1265,66 1283,99 1297,69 1310,64 1335,23 105,50

ŁĄCZNIE 4301,63 4696,57 5206,12 5511,19 5490,20 127,63
* spółki zostały połączone w dniu 28.09.2012 r.
Jak z powyższego wynika, koszty zarządzania majątkiem wzrosły o pra-

wie 30% przy inflacji wynoszącej za przedstawiany okres 14,4%. Realnie rzecz 
biorąc spadły jedynie koszty funkcjonowania ZM. Natomiast największy 
wzrost kosztów ogólnozakładowych zanotowano w OZGT Kraków (o ponad 
130%) oraz w ZZGT Szczecin (o prawie 70%). Zarówno w jednej jak i drugiej 
jednostce brak jest podstaw do takiego wzrostu kosztów zarządzania. OZGT 
Kraków po raz pierwszy w 2012 r. wpłacił do budżetu ZG mniej niż w roku 
poprzednim. Ponadto w zestawieniach rocznych nie wykazuje analizy nieru-
chomości w Krakowie przy ul. Szczecińskiej 5. Po kilku latach wzrostu nie-
wielki spadek kosztów ogólnozakładowych nastąpił w 2012 r. w połączonej 
spółce BSiH w Sanoku z Hotelami Lubelskimi.

Procesy remontowe, modernizacyjne i inwestycyjne  
w kadencji 2009-2012

GKR uznaje, że posiada wystarczającą ilość informacji wynikających  
z przeprowadzonych kontroli oraz analizy dostarczanych przez ZG oraz jego 
jednostki dokumentów, na podstawie których możliwa jest ocena działań 
podjętych w zakresie remontów, modernizacji i inwestycji.

W XVII kadencji nastąpił wzrost wartości majątku brutto o 22.553,44 tys. 
zł mimo prowadzonej sprzedaży majątku zbędnego. Należy zwrócić uwagę 
na mniejszy wzrost wartości w porównaniu z ponoszonymi nakładami inwe-
stycyjno-modernizacyjnymi. Wynika to z faktu ponoszenia części nakładów 
przez spółki w obiektach przez nie dzierżawionych należących do ZG PTTK 
(zarządzanych przez ZM). Nakłady dzierżawców na bazę PTTK również nie 
podwyższają jej wartości ewidencyjnej – są ich własnością i przez nich są roz-
liczane w okresie trwania dzierżawy.
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Tabela nr 14. Struktura nakładów inwestycyjnych  
w latach 2009-2012 (w tys. zł)

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 Łącznie

Nakłady inwestycyjne 
PTTK 5.277 5.024 7.960 3.590 21.851

Nakłady  
inwestycyjne spółek 491 479 584 538 2.092

Dotacje 1.871 2.807 5.201 1.935 11.814

Nakłady  
inwestycyjne 
dzierżawców

4.590 1.268 239 17.414 23.511

Nakłady  
inwestycyjne ogółem 12.870 10.411 14.384 23.776 61.441

Udział PTTK  
w nakładach in-

westycyjnych (w %)
44,82 52,86 59,40 17,36 35,56

Nakłady inwestycyjne ogółem w obiektach PTTK w analizowanym okresie 
wyniosły ponad 61 000 tys. zł. Wzrasta udział nakładów dzierżawców. Wpływ 
na to mają przede wszystkim długoterminowe umowy, które wymuszają 
większy udział środków dzierżawców w nakładach inwestycyjnych. Niepo-
kojący jest fakt przedłużających się terminów realizacji inwestycji w Wiśle, 
Zakopanem i Szczyrku mimo wielokrotnego podpisywania aneksów do za-
wartych umów. Nakłady własne w 2012 r. były niższe niż kwota amortyzacji.

Z powyższego zestawienia jednoznacznie wynika, że podstawą procesów 
inwestycyjnych są środki własne PTTK wspomagane przez dotacje pocho-
dzące w dużej mierze z NFOŚiGW, z urzędów marszałkowskich i WFOŚiGW 
(instytucja ta najczęściej udziela pożyczek na zasadach preferencyjnych,  
a zatem powiększa środki własne PTTK). Widoczne jest małe zaangażowanie 
spółek w inwestycje i modernizacje majątku PTTK. Większe jest zaangażowa-
nie spółek, a w zasadzie jednej spółki, w wykonywanie remontów. Takie dzia-
łanie obniża wynik finansowy spółki, nie podnosi wartości majątku PTTK i 
zabiera środki inwestycyjne PTTK.
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Tabela nr 15. Nakłady spółek na inwestycje i remonty (w zł)

Rok Inwestycje	
(obiekty	aportowe)

Remonty	
(obiekty		

dzierżawione)

Remonty	
(obiekty		

aportowe)

Remonty	
(łącznie)

2009 1.236.740 161.057 214.110 375.167

2010 2.272.005 394.144 454.056 848.200

2011 1.530.173 152.455 475.923 628.378

2012 950.722 225.736 655.187 880.923

Razem 5.989.640 933.391 1.799.276 2.732.668

Największe środki na remonty wydała Spółka SiH PTTK „Karpaty” – 
1.957.288 zł w ciągu ostatnich 4 lat (prawie 72% wszystkich nakładów na 
remonty), obniżając o powyższą kwotę swój wynik finansowy. Świadczy to 
o niedostatecznym nadzorze właścicielskim zarówno Rady Nadzorczej, jak  
i Zgromadzenia Wspólników. GKR w protokołach i swoich wystąpieniach na 
takie postępowania zwracała uwagę. Zasadność takiego gospodarowania jest 
wątpliwa, ponieważ działalność gospodarcza spółki oparta jest w zdecydowa-
nej większości na dzierżawach i poddzierżawach.

W stosunku do lat poprzednich nastąpiła poprawa w planowaniu zadań 
inwestycyjno-modernizacyjnych, przestały występować duże rozbieżności 
między planem a wykonaniem, co jeszcze na początku kadencji było regułą. 
Różnice, o ile występują, dotyczą zakresu prac, a nie obiektów oraz dotyczą 
generalnie remontów. Remonty wykonywane są niezgodnie z zapisami umów 
obowiązujących ZM i spółki. Słabszą stroną planowania jest przewidywanie 
wysokości środków niezbędnych do poniesienia. Nie przewiduje się i nie pla-
nuje rezerw. Wynika to z faktu, iż występuje się o środki zewnętrzne. W przy-
padku ich nieotrzymania następuje wstrzymywanie wcześniej zaplanowanych 
zadań, a środki z danego zadania są kierowane na inne zadania umieszczone 
w planie. Brak jest dokumentów, z których wynika ekonomiczna zasadność 
podejmowanych decyzji, jak również nie prowadzi się monitoringu efektyw-
ności zrealizowanych zadań.

GKR przeprowadziła analizę wykonania uchwały XVII Walnego Zjazdu 
PTTK dotyczącej działalności gospodarczej Towarzystwa. Nie udało się, tak 
jak zakładała uchwała, opracować i przyjąć do realizacji strategii będącej pod-
stawą działalności gospodarczej. Trudno uznać za strategię uchwałę nr 170/
XVII/2010 z 19 grudnia 2010 r., z której wynikają raczej niezbędne działania  
i zadania do realizacji w latach 2011-2013. Uchwała Walnego Zjazdu mówiła 
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o strategii, a zatem długofalowej kreacji polityki gospodarczej – o działaniu 
kierunkowym na lata, a nie na jedną kadencję. Do dnia dzisiejszego według 
GKR Towarzystwo strategii gospodarczej nie posiada. Opracowane w ponad 
rok po XVII Walnym Zjeździe wyżej wymienione założenia strategii gospo-
darczej nie przybliżyły ZG do jej kompleksowego opracowania. Zawierają one 
wiele haseł i brak jednolitej spójnej koncepcji. Jest to dokument w swoich 
założeniach wyjściowy. Brak jest jakichkolwiek analiz finansowych, które 
uzasadniałyby podejmowanie zasygnalizowanych działań, np. koszt funkcjo-
nowania pionu sekretarza ekonomicznego czy też zasadność ekonomiczna 
powołania fundacji itp. Będący w posiadaniu ZG materiał analityczny zgro-
madzony w ZM PTTK w zasadzie jest niewykorzystany. Podejmowane przez 
ZG pojedyncze uchwały dotyczące działalności gospodarczej były działania-
mi niewystarczającymi i w zasadzie – poza decyzją o połączeniu spółek „Ho-
tele Lubelskie” i BSiH – nic nowego do gospodarki Towarzystwa nie wniosły. 
Taki tryb postępowania spowodował wyraźny wzrost kosztów zarządzania 
majątkiem, a z przeprowadzonych analiz wynika, że gospodarka szczególnie 
w spółkach wymyka się powoli spod kontroli ZG. GKR w swoich wystąpie-
niach do ZG podawała propozycje rozwiązań wielu zagadnień, proponowała 
szeroką dyskusję i pomoc przy opracowaniu strategii gospodarczej, ale temat 
przez ZG nie został podjęty. Nie doszło do szerszej dyskusji pomiędzy ZG  
a GKR w sprawach tak istotnych dla Towarzystwa, jak gospodarowanie ma-
jątkiem i jego finansami.

IV. OCENA REALIZACJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW  
XVII WALNEGO ZJAZDU PTTK
XVII Walny Zjazd PTTK podjął 4 kierunkowe uchwały:
– o kierunkach działań programowych Towarzystwa w XVII kadencji,
– dotyczącą działalności gospodarczej Towarzystwa,
– w sprawie rozwoju turystyki wodnej w PTTK,
– w sprawie Roku Turystyki Wodnej w PTTK
oraz rezolucje w sprawie:
– działań na rzecz przyrody i ochrony środowiska,
– działań dla ochrony krajobrazów ojczystych.
XVII Walny Zjazd PTTK przyjął także apel do władz państwowych i samo-

rządowych w sprawie turystyki wodnej.
ZG PTTK na posiedzeniu w dniu 25.10.2009 r. pojął uchwałę nr  

6/XVII/2009 w sprawie harmonogramu realizacji uchwał XVII Walnego Zjaz-
du PTTK. Uchwała ZG powierza wymienionym w harmonogramie osobom 
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odpowiedzialność za realizację określonych zapisów z upoważnieniem do 
włączenia do tych prac zainteresowanych członków ZG oraz przewodniczą-
cych komisji, rad i zespołów ZG PTTK. W § 3 przytoczonej uchwały przyj-
muje się także harmonogram i tryb postępowania z wnioskami zgłoszonymi 
do Komisji Uchwał i Wniosków XVII Walnego Zjazdu (na Zjeździe zgłoszono 
51 wniosków).

Do realizacji uchwał XVII Walnego Zjazdu ZG powołał dziewięć zespołów 
złożonych z członków ZG, w tym zespół monitorujący wykonywanie uchwał. 
Ponadto zobowiązano prezydium ZG do przedstawiania ZG PTTK corocz-
nie w grudniu informacji o wykonaniu uchwał XVII Zjazdu. Uchwała ZG 
nr 6/XVII/2009 zobowiązuje sekretarza generalnego PTTK do opracowania  
i wdrożenia planu zapoznania społeczeństwa ze stanowiskiem PTTK zawar-
tym w rezolucjach i apelu XVII Zjazdu. Załącznikiem nr 8 do w/w uchwały 
ZG jest apel XVII Zjazdu do władz państwowych i samorządowych w sprawie 
turystyki wodnej. Zgodnie ze stanowiskiem XVII Zjazdu w sprawie noweli-
zacji Statutu PTTK, ZG podjął uchwałę nr 55/XVII/2009 w sprawie harmo-
nogramu prac nad nowelizacją Statutu. Nadzwyczajny Walny Zjazd PTTK 
zwołany w 2012 r. przyjął poprawki do Statutu PTTK.

Zadania określone jako działania programowe w XVII kadencji zostały 
wykonane. Wymienić głównie należy zorganizowanie VI Kongresu Krajo-
znawstwa Polskiego, który poprzedziły regionalne sejmiki przedkongresowe. 
Były to fora dyskusji przedstawicieli nauki, władz samorządowych i admini-
stracyjnych związanych z turystyką ochroną środowiska i współpracy PTTK 
z władzami. Realizację tego zadania GKR ocenia pozytywnie.

GKR również pozytywnie ocenia realizację zadań związanych z rozwo-
jem turystyki wodnej. PTTK ogłosiło rok 2010 „Rokiem Turystyki Wodnej”. 
Centrum Turystyki Wodnej PTTK przygotowało program obchodów tego 
roku włączając w to konkurs na „Najlepszy Nadwodny Ośrodek Turystyczny 
PTTK w 2010 r.”. W zagadnienia dotyczące turystyki wodnej objęte harmo-
nogramem (zał. nr 3 do Uchwały ZG 6/XVII/2009) włączono odpowiednie 
komisje ZG.

W ramach obchodów 60-lecia powstania PTTK zorganizowano Zlot Od-
działów PTTK w Czersku, sesję poświęconą wydarzeniom z 60 lat istnienia 
Towarzystwa i wystawę z tym związaną. Trwają przygotowania do uczczenia 
140-lecia powstania Towarzystwa Tatrzańskiego.

Rok 2013 został ogłoszony „Rokiem Przewodników Turystycznych” i ak-
tualnie trwa realizacja zadań związanych z tym tematem przez wszystkie jed-
nostki Towarzystwa. Komisja Przewodnicka ZG PTTK zorganizowała m.in. 
III Forum Przewodników Turystycznych w Katowicach.
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W wyniku prowadzonych rozmów ZG z towarzystwem ubezpieczeń wy-
negocjowano poszerzenie ubezpieczeń członków PTTK o możliwość zakupu 
dodatkowych zróżnicowanych pakietów ubezpieczeń.

W działalności gospodarczej przeprowadzono weryfikację obiektów i nie-
ruchomości PTTK pod kątem ich dalszej przydatności do realizacji działal-
ności programowej oraz komercyjnej z przeznaczeniem części obiektów do 
przekazania inwestorom strategicznym lub ich zbycia. ZG proponuje utrzy-
manie dzierżawy/najmu jako głównej formy działalności gospodarczej na 
majątku PTTK. 

ZG podjął uchwałę nr 275/XVII/2011 w sprawie wykonywania nadzoru 
właścicielskiego w spółkach. Poświęcono temu spotkanie organizacyjne za-
rządów spółek z udziałem rad nadzorczych.

Realizacja uchwał XVII Zjazdu omawiana była na kilku posiedzeniach pre-
zydium i plenum ZG.

Główna Komisja Rewizyjna dokonała oceny realizacji wniosków. Wykona-
nie uchwał XVII Walnego Zjazdu PTTK Główna Komisja Rewizyjna ocenia 
pozytywnie.

V. OCENA PRACY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK
XVII Walny Zjazd PTTK wybrał ZG PTTK w składzie 20 osobowym.  

W 2010 r. zaszły zmiany w jego składzie spowodowane odwołaniem przez 
ZG kol. Andrzeja Tereszkowskiego z funkcji wiceprezesa, a następnie jego re-
zygnacją z funkcji członka ZG PTTK. W 2011 r. dokonano kolejnych zmian 
w składzie ZG polegających na dokooptowaniu kol. Bernadetty Zawilińskiej 
oraz powierzenia kol. Romanowi Bargiełowi funkcji sekretarza generalnego 
ZG PTTK (z dniem 1.10.2011 r.). W związku z powyższym oraz zmianami 
Statutu Towarzystwa na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe PTTK w 2012 r., 
zaszła konieczność zmian w gronie wiceprezesów ZG (zmniejszono liczbę 
wiceprezesów do 3), zmian w regulaminie ZG i jego prezydium oraz zmian 
podziału zadań wśród członków ZG PTTK.

ZG pracował początkowo w oparciu o regulamin przyjęty uchwałą ZG nr 
8/XVII/2009 z dnia 25.02.2009 r., a następnie w oparciu o nowy regulamin 
przyjęty uchwałą nr 337/XVII/2012 z dnia 30.06.2012 r. Regulaminy te szcze-
gółowo określały zakresy działania i kompetencje poszczególnych członków 
ZG. Uchwałą nr 8/XVII/2009 powołano 9 grup roboczych, a uchwałą 337/
XVII/2012 – 12 zespołów roboczych, w skład których wchodzili członkowie 
ZG. Działalność tych grup nie była protokołowana.

W okresie kadencji ZG odbył 42 posiedzenia. Średnia frekwencja na posie-
dzeniach wynosiła 90,2℅. Wszystkie posiedzenia były prawomocne. Protoko-
ły z posiedzeń były przyjmowane z ewentualnymi poprawkami na kolejnym 
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posiedzeniu ZG. Niektórzy członkowie ZG z różnych przyczyn opuszczali 
częściowo posiedzenia, co ma odbicie w głosowaniach.

Tabela nr 16. Zestawienie obecności członków ZG PTTK  
na posiedzeniach w latach 2009-2013

Rok i ilość posiedzeń
2009

5
2010

11
2011

11
2012

11
2013

4
Ilość	obecności		

na	posiedzeniach
L.p. Imię	i	nazwisko funkcja 2009 2010 2011 2012 2013 Razem

1. Lech Drożdżyński prezes 5 11 11 11 4 42

2. Andrzej Gordon wiceprezes 5 10 11 11 4 41

3. Henryk Miłoszewski wiceprezes 5 9 10 8 4 36

4. Stanisław Sikora wiceprezes 4 7 9 11 4 35

5. Roman Bargieł sekretarz 
generalny 5 11 10 11 4 41

6. Jerzy Kapłon skarbnik 5 11 10 10 4 40

7. Jacek Czober członek 5 9 7 10 4 35

8. Jarosław Dąbrowski członek 5 10 11 10 4 40

9. Marian Hawrysz członek 5 8 10 10 3 36

10. Adam Jędras członek 5 11 11 9 4 40

11. Marian Jurak członek 4 9 9 7 2 31

12. Wojciech  
Koprowski członek 5 9 11 11 4 40

13. Edward  
Kozanowski członek 5 7 8 7 2 29

14. Edward Kudelski członek 5 11 11 9 2 38

15. Edward Kutyła członek 5 9 10 11 4 39

16. Paweł Mordal członek 4 9 8 10 4 35

17. Piotr Niewiadomski członek 5 8 9 9 3 34

18. Agnieszka Wałach członek 5 11 11 10 3 40

19. Andrzej Wasilewski członek 4 7 8 9 4 32

20. Bernadetta Zawilińska członek - - 8 9 4 21
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Nie wszyscy członkowie ZG wywiązywali się z przyjętych dobrowolnie 
obowiązków, zwłaszcza w zakresie terminowego przygotowywania projektów, 
analiz, ocen, sprawozdań, uchwał ZG oraz kontaktów z komisjami, radami  
i zespołami ZG. W przygotowywaniu projektów uchwał ZG, analiz, ocen, 
koncepcji, sprawozdań największą aktywność wykazywali sekretarz general-
ny, skarbnik i wiceprezesi ZG.

Pozytywnie należy ocenić odbywanie spotkań przedstawicieli ZG PTTK  
i GKR PTTK z władzami samorządowymi różnych szczebli w sprawach dzia-
łalności PTTK, a zwłaszcza w trakcie przygotowań do VI Kongresu Krajo-
znawstwa Polskiego w 2010 roku w Olsztynie. Prezes, sekretarz generalny 
oraz upoważnieni członkowie ZG byli czynnie zaangażowani w kontaktach  
z innymi organizacjami, instytucjami, ministerstwami, komisjami sejmowy-
mi, gdzie reprezentowali interesy PTTK i środowisk turystycznych.

Posiedzenia ZG odbywały się zgodnie ze Statutem, zarówno jeśli chodzi 
o częstotliwość, jak i sprawy merytoryczne. ZG podjął w kadencji (stan na 
dzień 30.06.2013 r.) 397 uchwał, w tym w sprawach organizacyjno-programo-
wych – 268; gospodarczych – 92 i finansowych – 37. Okresowo ZG oceniał 
wykonanie uchwał XVII Walnego Zjazdu PTTK i analizował realność zgło-
szonych wniosków przez delegatów. Wszystkie uchwały podjęte były zgodnie 
ze Statutem.

Prezes GKR i upoważnieni członkowie GKR byli zapraszani na posiedze-
nia ZG i otrzymywali projekty uchwał ZG, analiz, ocen, sprawozdań, które 
były przedmiotem rozpatrywania i uchwalania. Wnioski i uwagi GKR w spra-
wach formalnych i merytorycznych kierowane do ZG, prezesa, sekretarza ge-
neralnego, skarbnika w większości były uwzględniane.

GKR ocenia, że kontakty ZG oraz jego poszczególnych członków z komi-
sjami, radami i zespołami ZG były utrzymywane na bieżąco lub okresowo,  
w większości w sposób niewystarczający. Niewystarczające były również kon-
takty ZG z jednostkami oddziałowymi i regionalnymi. 

GKR stwierdza, że nastąpił dalszy postęp w pracach nad inwentaryzacją 
i uporządkowaniem spraw własnościowych nieruchomości gruntowo-ku-
baturowych wchodzących w skład majątku PTTK. GKR pozytywnie ocenia 
działania ZG w zakresie dalszego porządkowania spraw majątkowych, gospo-
darczych oraz zarządzania.

GKR pozytywnie ocenia także zorganizowane przez ZG szkolenie dla 
członków RN Spółek PTTK. Takie szkolenia należy kontynuować w następ-
nej kadencji.

GKR pozytywnie ocenia podejmowane w XVII kadencji inicjatywy i dzia-
łania ZG w zakresie promocji PTTK poprzez podejmowanie takich akcji jak: 
„Rok Dzieci i Młodzieży” (2009); „Rok Turystyki Wodnej” (2010); „Rok Tu-
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rystyki Rodzinnej” (2011); „Rok Turystyki Rowerowej” (2012); „Rok Prze-
wodników Turystycznych” (2013).

W mijającej kadencji nie udało się ZG ujednolicić spraw związanych  
z funkcjonowaniem jednostek regionalnych, a więc spraw statutowo-re-
gulaminowych dotyczących relacji ZG – jednostka regionalna – oddział.  
W każdym województwie jednostka regionalna funkcjonuje według innego 
regulaminu i zasad. Część oddziałów PTTK nie jest zrzeszona w strukturach 
regionalnych, co w praktyce okazywało się mało korzystne dla Towarzystwa, 
zwłaszcza w kontaktach z władzami samorządowymi i innymi instytucjami.

Główna Komisja Rewizyjna składa podziękowania za wspólne rozwiązy-
wanie spraw Towarzystwa członkom ustępujących władz naczelnych, tj. Za-
rządowi Głównemu i Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu, działaczom społecz-
nym wszystkich szczebli, wszystkich komisji, rad i zespołów ZG, członkom 
komisji rewizyjnych oddziałów, kół i klubów PTTK, władzom spółek PTTK 
oraz wszystkim pracownikom Biura ZG, ZM, spółek i oddziałów PTTK,  
z którymi mogliśmy współdziałać dla umocnienia PTTK.

Główna Komisja Rewizyjna
Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego

Warszawa, 28 czerwca 2013 r.
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Uchwała nr 18/XVII/2013
Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK z dnia 28.06.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności GKR
w XVII kadencji w latach 2009-2013.

Na podstawie art. 39 ust. 1 Statutu PTTK, Główna Komisja Rewizyjna 
PTTK postanawia :

§ 1
Przyjąć sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK z działalności  

w XVII kadencji w latach 2009 - 2013.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Sekretarz Prezes 
 Głównej Komisji Rewizyjnej  Głównej Komisji Rewizyjnej
 PTTK PTTK

  Elżbieta	Moszczyńska	 Tadeusz	Sobieszek
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ZASŁUŻYLI NA NASZĄ PAMIĘĆ

W okresie XVII kadencji zmarli nasi Koledzy, wieloletni członkowie Głów-
nej Komisji Rewizyjnej PTTK:

Jan Bogucki 
członek prezydium GKR X, XI, XII, XIV i XV kadencji; wiceprezes GKR 

XIII kadencji, członek plenum GKR XVI kadencji; na XVII Walnym Zjeździe 
PTTK otrzymał godność Członka Honorowego PTTK.

Marian Chudy 
członek plenum GKR X, XI, XII i XVI kadencji, członek prezydium GKR 

XIII, XIV i XV; na XIII Walnym Zjeździe PTTK otrzymał godność Członka 
Honorowego PTTK.

Jan Gorczyca 
członek plenum GKR XIV kadencji, wiceprezes GKR XV, XVI i XVII ka-

dencji; na XVI Walnym Zjeździe PTTK otrzymał godność Członka Honoro-
wego PTTK.

Edward Jabłoński 
członek plenum GKR w XIV i XV kadencji, wiceprezes GKR XVI kaden-

cji; na XVI Walnym Zjeździe PTTK otrzymał godność Członka Honorowego 
PTTK.

I	chociaż	miejsce	po	Nich	zastąpili	 inni,	pozostaną	
na	zawsze	w	naszej	dobrej	pamięci.
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