Uchwała nr 253/XIX/2022
Zarządu Głównego PTIK z 26 lutego 2022 roku
w sprawie zwołania XX Walnego Zjazdu PTTK
oraz przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej

Na podstawie

art. 30 ust. 2 pkt l, w związku z art. 24-25 oraz 27-28 Statutu PTIK,

ZarządGłówny PTIK postanawia:
§l
1. Zwołać XX Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na grudzień
2022 roku w Warszawie.
2. XX Walny Zjazd PTIK będzie miał charakter sprawozdawczo-wyborczy, podejmie uchwały
określające kierunki dalszej działalności Towarzystwa. Walny Zjazd PTIK będzie obradował
plenarnie.
§2

Wybór delegatów na XX Walny Zjazd PTIK odbędzie się na 16 regionalnych konferencjach
oddziałów PTIK w poszczególnych województwach, zgodnie z Ordynacją Wyborczą
uchwaloną przez ZarządGłówny PTIK uchwałą nr 171/XIX/2020 z 4 lipca 2020 roku.
§3

1. Kampania sprawozdawczo-wyborcza w jednostkach organizacyjnych PTIK, poprzedzająca
XX Walny Zjazd PTIK, zostanie przeprowadzona w okresie od 15 marca 2022 roku
do 23 października 2022 roku, zgodnie z poniższymterminarzem:
1) walne zebrania kół i klubów PTTK,wybierające delegatów na zjazdy oddziałów PTIK
oraz zjazdy oddziałów PTTK, wybierające delegatów na regionalne konferencje
oddziałów PTTK- do 18 września 2022 roku,
2) regionalne konferencje oddziałów PTTKwybierające delegatów na XX Walny Zjazd
PTIK - do 23 października 2022 roku.
2. Kampanię sprawozdawczo-wyborczą
należy
przeprowadzić
ze
szczególnym
uwzględnieniem przestrzegania obowiązujących przepisów związanych z występowaniem
stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz zapewnieniem bezpieczeństwa
uczestników zebrań, zjazdów i konferencji.
§4

1. Zobowiązuje się zarządyoddziałów PTIK do określenia własnymi uchwałami czasutrwania
kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kołach i klubach - jednostkach organizacyjnych
oddziału, oraz terminu i charakteru zjazdu oddziału z uwzględnieniem terminu
określonego w § 3 ust. 1 pkt. 1.
2. Termin zjazdu oddziału i jego charakter powinny być podane do wiadomości Biura
Zarządu Głównego PTIK oraz kierownictwa jednostek regionalnych PTTK najpóźniej
na dwa tygodnie przed terminem jego odbycia.
3. Oddziały PTIK, w których kadencja władz oddziału kończy się po XXWalnym Zjeździe PTIK
odbędą zjazdy nadzwyczajne w celu dokonania wyboru delegatów oddziału na regionalną
konferencję oddziałów PTIK oraz wypracowania wniosków dotyczących działalności
Towarzystwa kierowanych na regionalną konferencję oddziałów PTIK oraz do Zarządu
Głównego PTTK.
4. Zobowiązuje się kierownictwa jednostek regionalnych PTIK do przygotowania
i przeprowadzenia regionalnych konferencji oddziałów PTIK.

5. Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego ZG PTIK, by po konsultacjach z jednostkami
regionalnymi PTIK ustalił do 15 czerwca 2022 roku terminy i miejsca regionalnych
konferencji oddziałów PTIK i przedstawił Zarządowi Głównemu PTIK do zatwierdzenia.

§5
1. W odrębnych uchwałach Zarząd Główny PTIK zatwierdzi:
1) do 15 marca 2022 roku:
a) rozdzielniki mandatów delegatów oddziałów PTIK na regionalne konferencje
oddziałów
PTIK,
biorąc
za podstawę
liczbę
członków
wykazanych
w sprawozdaniu statystycznym (TK-O) na dzień 31 grudnia 2021 roku,
b) rozdzielnik mandatów
delegatów na XX Walny Zjazd PTIK wybieranych
na 16 regionalnych konferencjach oddziałów PTIK według klucza wyborczego
określonego w § 24 "Ordynacji Wyborczej", biorąc za podstawę liczbę członków
wykazanych w sprawozdaniu statystycznym (TK-O) na dzień 31 grudnia 2021
roku,
2) do 30 czerwca 2022 roku:
a) terminy i miejsca regionalnych konferencji oddziałów PTIK,
b) termin oraz projekt porządku i regulaminu obrad XX Walnego Zjazdu PTIK.

§6
Zobowiązuje
się Komitet
Programowo-Organizacyjny
XX Walnego
Zjazdu
PTIK
do opracowania preliminarza kosztów oraz do wystąpienia w okresie planowania budżetu
PTTK o zabezpieczenie w budżecie na rok 2022 środków finansowych na realizację kampanii
sprawozdawczo-wyborczej i organizację XX Walnego Zjazdu PTIK.

§7
Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego ZG PTIK do opublikowania uchwał i dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia
kampanii sprawozdawczo-wyborczej
w jednostkach
organizacyjnych PTIK.

§8
W przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych, wynikających z występowania stanu
zagrożenia epidemicznego,
stanu epidemii lub innych zagrożeń oraz wprowadzenia
przeprsow,
uniemożliwiających
przeprowadzenie
kampanii
sprawozdawczo-wyborczej
w terminach określonych w § 3, Zarząd Główny PTIK podejmie uchwałę zawieszającą jej
prowadzenie lub ustalającą nowe terminy jej przeprowadzenia.

§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Główny PTIK
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