
 
 

Uchwała nr 25/XVIII/2013 
Zarządu Głównego PTTK z 14 grudnia 2013 roku 

w sprawie gospodarki finansowej PTTK w 2014 roku, w tym zatwierdzenia 
planu przychodów i kosztów działalności i uchwalenia budżetu PTTK 

 
 
Na podstawie Art. 30 ust. 2 pkt 5 Statutu PTTK Zarząd Główny PTTK postanawia: 
 
 

§ 1 
 

1. Zatwierdzić plan przychodów i kosztów działalności gospodarczej Towarzystwa 
na 2014 r. obejmujący: 

a/ działalność gospodarczą ZM PTTK o przychodach w wysokości 13.797.400,- zł 
i kosztach 10.723.000,- zł, zamykającą się zyskiem w wysokości 3.074.400,- zł, 

b/ działalność gospodarczą OZGT PTTK w Krakowie o przychodach w wysokości 
5.596.700,- zł i kosztach 2.595.500,- zł, zamykającą się zyskiem w wysokości 
3.001.200,- zł, 

 c/ działalność gospodarczą OCSP KDP PTTK o przychodach w wysokości 826.900,- 
zł i kosztach 821.001,- zł, zamykającą się zyskiem w wysokości 5.899,- zł, 

2. Zatwierdzić plan przychodów i kosztów działalności jednostek programowych  
Towarzystwa na 2014 r. obejmujący: 

a/ działalność COTG w Krakowie o przychodach w wysokości 1.705.160,- zł 
i kosztach 1.705.160,- zł, zamykającą się wynikiem w wysokości 0,- zł, 

b/ działalność CFK w Łodzi o przychodach w wysokości 479.500,- zł i kosztach 
478.100,- zł, zamykającą się zyskiem w wysokości 1.400,- zł, 

c/ działalność CTW PTTK o przychodach w wysokości 308.500,- zł i kosztach 
308.500,- zł, zamykającą się wynikiem w wysokości 0,- zł. 

3. Szczegółowe zestawienie planowanych przychodów i kosztów, /wg rachunku zysków 
i strat/ jednostek wymienionych w ust 1. a/, b/, c/, d/, e/, f/ zawierają załączniki: 
Nr 1 – Zarządu Majątkiem PTTK, 
Nr 2 – OZGT w Krakowie, 
Nr 3 – COTG w Krakowie, 
Nr 4 – CFK w Łodzi, 
Nr 5 – OCSP KDP PTTK, 
Nr 6 – CTW PTTK. 

 
§ 2 

 
1. Uchwalić budżet PTTK obejmujący plan wpłat w wysokości  9.567.300,-  zł zawarty 

w załączniku nr 7 oraz plan wydatków w wysokości 9.567.300,- zł zawarty 
w załączniku  nr  8. 

2. Wpłaty z działalności gospodarczej w wysokości 7.807.300,- zł przeznacza się na wydatki 
służące celom statutowym Towarzystwa w oparciu o art. 7 i art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 
1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

3. Zarząd Główny upoważnia Sekretarza Generalnego ZG PTTK do dokonywania 
przesunięć pomiędzy poszczególnymi wydatkami. Łączna wysokość zmian nie może być 
wyższa niż 5% kwoty budżetu. 

4. Za realizację budżetu odpowiada Sekretarz Generalny ZG PTTK. 
 



 
 

§ 3 
 
1. Nadzór nad realizacją uchwały sprawuje Sekretarz Generalny i Skarbnik ZG PTTK. 
2. Upoważnia się Sekretarza Generalnego do zobowiązania kierowników jednostek, 

o których mowa w §1 ust. 1, do przedkładania comiesięcznych informacji o realizacji 
zobowiązań publiczno-prawnych oraz  spłacie zaciągniętych kredytów bankowych. 

 
 

§ 4 
 

Zobowiązać Skarbnika i Sekretarza Generalnego ZG PTTK do pisemnego przedstawiania 
Zarządowi Głównemu PTTK co kwartał, informacji o realizacji niniejszej uchwały, 
w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału. 

 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
        
 

 


