
 
Uchwała Nr 91/XIX/2020 

Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 marca 2020 r. 
w sprawie działań podejmowanych w celu przeciwdziałania skutkom obniżenia wpływów z 

działalności gospodarczej oraz utrzymania płynności finansowej Towarzystwa. 
 
 

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 11 Statutu PTTK oraz po analizie sytuacji 
w kraju związanej z rozwojem pandemii koronawirusa SARS-Cov-2, Prezydium Zarządu 
Głównego PTTK postanawia wprowadzić następujące działania zmierzające do 
przeciwdziałania skutkom obniżenia wpływów z działalności gospodarczej oraz utrzymania 
płynności finansowej Towarzystwa. 

§ 1 

Z dniem 16 marca 2020 roku wprowadza się zakaz rozpoczynania nowych zadań 
inwestycyjno - remontowych prowadzonych bezpośrednio przez ZGPTTK, ZM PTTK, 
OZGT PTTK, CFK PTTK i finansowanych ze środków PTTK lub z udziałem środków PTTK we  
wszystkich obiektach będących własnością PTTK, jak i we wszystkich obiektach 
dzierżawionych spółkom PTTK z większościowym kapitałem PTTK.  

 

§ 2 

Zakaz, o którym mowa w § 1 nie obowiązuje w przypadku: 
1) prac inwestycyjno-remontowych będących w trakcie realizacji, jak również prac jeszcze 

nie rozpoczętych, na które zostały podpisane umowy wykonawcze, których 
wypowiedzenie skutkowałoby sankcjami finansowymi, 

2) prac związanych z likwidacją awarii zagrażających życiu lub zdrowiu osób 
przebywających w obiektach oraz takich, których zaniechanie może skutkować 
wyłączeniem obiektu z  eksploatacji lub trwałym jego uszkodzeniem. 
 

§ 3 

W przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 1) zaleca się podjęcie rozmów z  
kontrahentami i spisanie stosownych aneksów do zawartych umów wykonawczych 
dotyczących czasowego wstrzymania realizacji prac inwestycyjno-remontowych bez sankcji 
finansowych dla stron niniejszych umów do czasu uzyskania przez PTTK i spółki z kapitałem 
PTTK możliwości płatniczych.  

Zaleca się aby ww. wstrzymanie realizacji prac odbywało się z uwzględnieniem 
zamknięcia danego etapu robót będących w toku technologicznym, a także z 
uwzględnieniem zabezpieczenia mienia i substancji obiektu oraz zagwarantowania 
bezpieczeństwa osób trzecich.  
 
 



§ 4 

Zobowiązuje się ZM PTTK do przeprowadzenia w terminie do dnia 20 marca 2020 r.  
inwentaryzacji prowadzonych w obiektach PTTK prac inwestycyjno – remontowych, 
o których mowa w § 2 z uwzględnieniem ich procentowego zaawansowania rzeczowego, jak  
i zaawansowania finansowego, w tym ze wskazaniem nakładów pieniężnych koniecznych do 
poniesienia za zrealizowane, odebrane protokolarnie i nie opłacone jeszcze prace.  

§ 5 

Zapisy, o których mowa w § 1-4 należy wprowadzić odpowiednio w spółkach z  
większościowym kapitałem PTTK poprzez przygotowanie stosownych zapisów w treści 
pełnomocnictw dla przedstawicieli Towarzystwa na Walne Zgromadzenia tych spółek. 

§ 6 

Biuro ZG PTTK dokona inwentaryzacji zasobów finansowych jednostek PTTK wg stanu 
wszystkich środków na rachunkach bankowych na dzień 16 marca 2020 r. Z tym dniem 
ogranicza się wydatkowanie środków finansowych przez Biuro ZG PTTK oraz jednostki 
działające w oparciu o osobowość prawną PTTK do pokrywania najważniejszych wydatków 
ujętych w prowizorium budżetowym PTTK na rok 2020 oraz mających charakter stałych 
zobowiązań. 

§ 7 

Zobowiązuje się w trybie pilnym ZM PTTK, OZGT PTTK oraz CFK PTTK do wystąpienia 
do odpowiednich instytucji z wnioskami o przesuniecie bez dodatkowych kosztów płatności 
terminu płatności podatków oraz opłat za wieczyste użytkowanie, a Biuro ZG PTTK o  
zaniechanie poboru podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środków 
trwałych o wartości powyżej 10 000 000 złotych brutto trwale oddanych w najem.  

§ 8 

Zobowiązuje się Biuro ZG PTTK do wystąpienia do banku Alior S.A. w celu uzyskania 
bez dodatkowych kosztów prolongaty spłat kredytu związanego ze spłatą wartości 
bezumownego użytkowania nieruchomości w Poznaniu. O wynikach powyższych negocjacji 
Sekretarz Generalny ZG PTTK powiadomi członków Prezydium ZG PTTK niezwłocznie po ich 
przeprowadzeniu. 

§ 9 

Zobowiązuje się ZM PTTK, OZGT PTTK i Biuro ZG PTTK oraz Zarządy Spółek PTTK do  
bieżącego monitorowania pojawiających się elementów pakietu pomocy, jakie Państwo 
zamierza kierować do przedsiębiorców. Jednostki te winny na bieżąco informować 
Prezydium ZG PTTK oraz zarządy spółek z kapitałem PTTK , z których elementów wsparcia i w 
jakim zakresie może korzystać PTTK, spółki z kapitałem PTTK, oddziały PTTK oraz partnerzy 
handlowi dzierżawiący obiekty PTTK. 

 



§ 10 

Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego do utworzenia niezwłocznie na stronie 
internetowej https://pttk.pl/ zakładki dotyczącej sytuacji w PTTK związanej z rozwojem 
epidemii. W prezentowanych tam treściach winny pojawiać się komunikaty, informacje i  
wskazania dot. funkcjonowania instytucji i oddziałów PTTK. 

§ 11 

Powołuje się stały zespół w składzie: Skarbnik ZG PTTK Dariusz Nazarczyk, Sekretarz 
Generalny ZG PTTK Adam Jędras, dyrektor Zarządu Majątkiem PTTK Wiesław Cichy, Główna 
Księgowa PTTK Anna Bogacka Zań. Zadaniem zespołu działającego pod przewodnictwem 
Skarbnika jest monitorowanie sytuacji oraz animowanie dalszych działań zmierzających do  
minimalizacji niekorzystnych skutków wynikających z obniżenia wpływów z działalności 
gospodarczej do budżetu PTTK. 

§ 12 

 
Realizację uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu ZG PTTK 
 

§ 13 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 r. 
 
 

Prezydium Zarządu Głównego PTTK 
 
 

 

https://pttk.pl/

