Załącznik do Uchwały Zarządu Głównego PTTK
Nr 165/XIX/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r.

REGULAMIN
Funduszu Pomocy Jednostkom Terenowym
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Fundusz Pomocy Jednostkom Terenowym PTTK, zwany dalej Funduszem, jest Funduszem
specjalnym Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, utworzonym uchwałą
Zarządu Głównego PTTK z dnia 6 kwietnia 2020 roku i działa w oparciu o Regulamin
Funduszu oraz zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia.

§1
1. Wpływy do Funduszu nie stanowią przychodów budżetowych PTTK.
2. Wydatki Funduszu nie są wydatkami budżetowymi PTTK.
§2
Środki finansowe Funduszu tworzą:
1. nadwyżki finansowe pozostałe po przeprowadzonych postępowaniach likwidacyjnych
jednostek terenowych PTTK,
2. darowizny od jednostek organizacyjnych PTTK,
3. odsetki od środków zgromadzonych na koncie Funduszu,
4. odpisy z rocznego zysku bilansowego PTTK,
5. darowizny od innych podmiotów wspierających działalność PTTK,
6. inne przychody nie stanowiące przychodów budżetu PTTK,
7. środki przeznaczone z budżetu PTTK na przeciwdziałanie skutkom zdarzeń
nadzwyczajnych.
§3
1. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na:
a) finansowanie kosztów likwidacji lub restrukturyzacji jednostek terenowych
PTTK,
b) finansowanie wydatków związanych z wypełnianiem obowiązków publicznoprawnych przez jednostki terenowe PTTK,
c) finansowanie kosztów instrukcji, poradników, informatorów, szkoleń, porad
prawnych i innych przedsięwzięć związanych z wypełnianiem przez jednostki

terenowe PTTK obowiązków publiczno-prawnych, nie ujętych w budżecie
PTTK,
d) udzielanie jednostkom terenowym PTTK pożyczek na sfinansowanie udziału
własnego przy aplikacji o dotacje zewnętrzne na działania statutowe PTTK,
e) udzielania pożyczek na zakup, remonty lub zabezpieczenie składników
majątku będących we władaniu jednostek terenowych PTTK,
f) udzielanie jednostkom terenowym PTTK pożyczek na przeciwdziałanie
skutkom zdarzeń nadzwyczajnych,
g) wspieranie funduszy pomocowych tworzonych w celu pomocy członkom PTTK
w zdarzeniach losowych,
2. Środki Funduszu nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności
gospodarczej jednostek terenowych PTTK.
§4
1. Środkami Funduszu dysponuje Prezydium ZG PTTK.
2. Prezydium ZG PTTK ustala szczegółowe zasady udzielania pożyczek na cele określone
w § 3.
3. Środkami Funduszu bieżąco zarządza Sekretarz Generalny ZG PTTK, który wykonuje
uchwały Prezydium ZG PTTK o wydatkowaniu środków i podpisuje w imieniu PTTK
umowy z jednostkami terenowymi oraz sporządza roczne sprawozdanie z wpływów i
wydatków Funduszu.
4. Niewykorzystane środki pozostają do dyspozycji w roku następnym.
5. Wnioski o wydatkowanie środków z Funduszu składać mogą oddziały PTTK, jednostki
regionalne PTTK oraz zespół ZG PTTK właściwy do spraw funkcjonowania oddziałów.
6. Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z ustalonym harmonogramem przez Prezydium
ZG PTTK.
7. Prezydium ZG PTTK roczne sprawozdanie z wpływów i wydatków Funduszu
przedkłada Zarządowi Głównemu PTTK razem z rocznym sprawozdaniem finansowym
PTTK.
§5
1. Środki Funduszu gromadzone są na wydzielonym rachunku bankowym ZG PTTK.
2. Środki Funduszu podlegają wyodrębnieniu w ewidencji księgowej ZG PTTK.
§6
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2020 r.

