Komisja Uchwał i Wniosków

Podczas Regionalnej Konferencji Oddziałów Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 kwietnia 2017 roku
przedstawione zostały następujące sprawy pod dyskusję
Wiceprezes Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej Kamil Zimnicki zgłosił potrzebę przeprowadzenia
audytu programowego w zakresie organizacji imprez turystycznych, weryfikacji odznak i prac
komisji Zarządu Głównego. Zawiłe są obecne procedury, istnieją trudności w uzyskaniu uprawnień
weryfikacyjnych.
Prezes Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK w Olsztynie Marian Jurak zgłosił potrzebę
zapewnienia restytucji majątku oraz prowadzenia inwestycji podnoszących standard obiektów PTTK
w woj. warmińsko-mazurskim, co zapobiegnie perspektywie wypadnięcia z rynku usług ze względu
na nieakceptowalny standard.
Prezes Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK w Olsztynie Marian Jurak zgłosił wniosek o
nazwanie roku 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika
Przedstawiciel Głównego Sądu Koleżeńskiego przedstawił plany zmian struktury PTTK i
wynikające z tego problemy dotyczące statusu majątkowego i prawnego poszczególnych Oddziałów.
Podczas obrad Konferencji podjęto następujące Uchwały, które zostaną przedstawione uczestnikom XIX
Walnego Zjazdu PTTK
Uchwała 1
Należy przeprowadzić audyt działalności poszczególnych Komisji Zarządu Głównego PTTK pod
katem założeń programowych, a w szczególności uprościć zasady weryfikowania i przyznawania
odznak turystyki kwalifikowanej.
Uchwała 2
Należy zapewnić restytucję majątku trwałego PTTK oraz zrealizować inwestycje podnoszące
standard obiektów PTTK w woj. warmińsko-mazurskim, co zapobiegnie perspektywie wypadnięcia
z rynku usług ze względu na nieakceptowalną współcześnie jakość usług w obiektach.
Uchwała 3
W związku z przypadającą w 2023 roku 550 rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika proponujemy
nazwanie roku 2023 „Rokiem Mikołaja Kopernika” w naszym towarzystwie oraz wystąpienie do
Sejmu RP o ogłoszenie roku 2023 „Rokiem Mikołaja Kopernika” w naszym kraju.
Uchwała 4
Wnioski z dyskusji prowadzonej w trakcie Regionalnej Konferencji Oddziałów Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w zakresie planowanych przez ZG PTTK zmian struktury organizacyjnej

PTTK należy przedstawić delegatom i uczestnikom XIX Walnego Zjazdu PTTK. Konferencja
opowiada się z federacyjna strukturą Towarzystwa (związkiem osób prawnych).

Członkowie Komisji
Mariusz Wiżynis-Gawroński-przewodniczący, Elżbieta Rydzyńska i Marcin Świdziński

Olsztyn 8 kwietnia 2017

Stwierdzono zgodność z oryginałem sporządzonym w formie pisemnej (załącznik nr 1).

