
 
 

 
Kraków, dnia 14 marca 2014 roku 

 
Komunikat nr 2/2014 

W związku z upływającą kadencją Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Krakowie 
zwołuje na dzień 08.04.2014 r. (wtorek) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. Zgromadzenie to 
odbędzie się w lokalu PTT w Krakowie przy ul. Traugutta 4 (V p.). Początek zgromadzenia o godzinie 17:30 
w pierwszym terminie. W przypadku nieobecności w pierwszym terminie więcej niż połowy członków 
uprawnionych do głosowania, zgromadzenie rozpocznie się w drugim terminie o godzinie 18.00, a jego 
uchwały będą ważne bez względu na liczbę obecnych członków.  
Celem zgromadzenia jest:  
- formalne zamknięcie upływającej kadencji obecnego Zarządu,  
- wybór nowych władz Oddziału,  
- nakreślenie celów i planu działania Oddziału.  
Proponowany porządek zgromadzenia:  
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór przewodniczącego oraz sekretarza zgromadzenia.  
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Gromadzenia Członków Oddziału z dnia 10.05.2011.  
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.  
5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe ustępującego Zarządu Oddziału za lata 2011-2014.  
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2011-2014, wniosek o udzielenie absolutorium.  
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.  
8. Stwierdzenie prawomocności obrad.  
9. Głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału.  
10. Wybory nowych Władz Oddziału: Prezesa, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej.  
11. Dyskusja nad programem działania i kierunkami rozwoju Oddziału. 
12. Omówienie bieżących spraw organizacyjnych.  
13. Zamknięcie zgromadzenia. 
 
Przekazujemy naszym członkom pod rozwagę: 
 Polskie Towarzystwo Tatrzańskie jest stowarzyszeniem, którego osią działania są góry. Zrzesza 
osoby, dla których turystyka, wspinaczka i sporty górskie są wielką życiową pasją. Idee i program 
Towarzystwa realizowany jest w poszczególnych Oddziałach, które stanowią miejsce spotkań, budowania 
relacji, planowania wypraw. Życie Towarzystwa, to de facto życie jego Oddziałów i Kół. Będzie ono takie, 
jakie my - członkowie PTT w Krakowie - sami stworzymy. Dlatego Serdecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału. Jest to czas, w którym wszyscy razem możemy 
określić najważniejsze cele Oddziału i wyznaczyć jego drogi rozwoju. Szczególnie zachęcamy do 
rozważenia aktywnego udziału w życiu Oddziału poprzez kandydowanie do jego władz. Podjęcie 
działalności w Zarządzie daje możliwość bezpośredniego wpływu na jego działania, realizację swojej wizji 
w relacjach góry-człowiek, podejmowanie działań na rzecz środowiska i ludzi gór. Jest to również bardzo 
dobra droga osobistego rozwoju.  



 Przypominamy o pilnym uregulowaniu zaległych składek członkowskich! Składki za rok 2014 
należny wpłacać do końca czerwca. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie jest organizacją opierającą się 
całkowicie o społeczną działalność i zaangażowanie swoich członków i wolontariuszy. Składki są ważne, 
ponieważ dzięki tym pieniądzom istniejemy i możemy finansować działalność bieżącą oraz rozwój. 
Aktualna wysokość składek: 
Składka normalna: 35,- zł/rok 
Składka ulgowa (uczniowie, studenci, emeryci, renciści): 15,- zł/rok 
Składkę wpłacamy na konto nr. 96 1540 1115 2044 6071 9151 0001 z dopiskiem w tytule przelewu „Składka 
członkowska za rok …. za (imię i nazwisko)” 
Serdecznie dziękujemy za wpłaty. 

 Równocześnie  w imieniu wszystkich naszych członków, w imieniu naszych ukochanych gór, 
prosimy o przekazanie 1% swych podatków na rzecz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Obecnie 
przekazanie 1% podatku organizacji pożytku publicznego jest bardzo proste. Aby tego dokonać należy wypełnić 
odpowiedni fragment właściwego formularza PIT w sposób podany poniżej: 

  
 
Zarząd i Członkowie Tarnowskiego Oddziału PTT  zapraszają nas na "Jubileusz 90-lecia PTT w Tarnowie" 
połączony z XXIX Ogólnopolskim Spotkaniem Oddziałów PTT na Turbaczu w Gorcach, który odbędzie się 
w dniach 10-11 maja 2014 r. Program potkania przewiduje: 
10.05.2014 (sobota) dojście grup z oddziałów dowolnymi trasami do schroniska i zakwaterowanie się. O 
godz. 14.00 wspólna wycieczka na Jaworzynę Kamienicką i Kiczorę połączoną z krótkim przedstawieniem 
historii naszego Oddziału przy Bulandowej Kapliczce na Jaworzynie Kamienickiej. O godz. 17.30 już  
w schronisku prezentacja multimedialna dotycząca obecnej działalności Oddziału w Tarnowie, a o godz. 
19:00 rozpocznie się wspólne ognisko. Ok. godz. 21:30 rozpocznie się w schronisku "wieczór taneczny"  
i ogólnie spotkanie w "Dobrym Towarzystwie" 
11.05.2014 (niedziela) o g0dz. 9.15 zostanie odprawiona Msza św. przy "Szałasowym Ołtarzu" na 
pobliskiej Hali Turbacz, a następnie nastąpi wspólne zejście Głównym Szlakiem Beskidzkim przez Stare 
Wierchy i Maciejową do Rabki-Słone.  
Zgłoszenia wraz z wpłatami wpisowego w wysokości 35 zł/os. (obejmuje koszt jednego noclegu i właśnie 
to "coś" na ognisko) przyjmujemy najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2014 r. 
Zarząd Oddziału ze swej strony przyjmuje zgłoszenia i wpłaty z nieprzekraczalnym terminie do 8 kwietnia, 
aby zbiorowo zgłosić nasz udział i dokonać przelewu na konto Oddziału PTT w Tarnowie. 
Zależy nam, abyśmy wybrali się tam znaczącą grupą reprezentującą Oddział Krakowski PTT, wybrali drogę 
dojścia i wspólnie dotarli na Turbacz. Może po drodze np. z Kowańca zajrzymy do naszego byłego szałasu 
na polanie Gawronowej, o ile jeszcze istnieje. 
 Zachęcamy do częstego odwiedzania strony internetowej Oddziału www.krakow.ptt.org.pl, na 
której na bieżąco podawane są prelekcje i wycieczki. Najbliższa odbędzie się 25 marca o godz. 18.00 w 
lokalu PTT na Traugutta 4. Kinga Buras z Oddziału w Tarnowie podzieli się z nami swoją fascynacją 
Norwegią.  

 
W imieniu Zarządu Oddziału PTT w Krakowie 

 
 Sekretarz        Prezes 
 
        Marzena Kozyra        Barbara Morawska-Nowa 


