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Warszawa, 9 listopada 2020 r.

l.dz.SG.418/11/2020/W
Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,
Delegaci na XIX Walny Zjazd PTTK,
Członkowie Władz Kół i Klubów PTTK,
Członkowie Władz Oddziałów PTTK,
Członkowie Władz Jednostek Regionalnych PTTTK
Dramatycznie rozwijająca się od wielu miesięcy epidemia negatywnie wpływa na szereg dziedzin
życia społecznego i gospodarczego kraju, w tym cały obszar funkcjonowania turystyki. Wprowadzone
ograniczenia w znaczący sposób wpływają na działalność programową naszego Towarzystwa oraz
wykonywanie
zadań
związanych
z przeprowadzeniem
kampanii
sprawozdawczo-wyborczej
przed XX Walnym Zjazdem PTTK.
Kierując się przede wszystkim troską o zapewnienie bezpieczeństwa członków PTTK oraz
regulacjami zawartymi w ustawach i rozporządzeniach, wprowadzonymi w celu ograniczenia skutków
epidemii – Zarząd Główny PTTK podjął decyzję o uchyleniu uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zjazdu PTTK oraz podjęciu przygotowań do uruchomienia kampanii sprawozdawczo-wyborczej
bezpośrednio po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zmieniająca się sytuacja i
wynikające z niej uwarunkowania będą miały wpływ na przyjęcie odpowiednich rozwiązań
umożliwiających przygotowanie się do zebrań kół i klubów, zjazdów oddziałów, regionalnych konferencji
oddziałów tak, aby w odpowiednim czasie sprawnie, w nakazanych Statutem PTTK terminach
przeprowadzić kampanię sprawozdawczo-wyborczą, nieograniczającą się do samego aktu wyborczego.
Zarząd Główny PTTK przypomina, że władze PTTK wszystkich szczebli mają lub będą miały
przedłużoną kadencję do czasu odwołania stanu epidemii i przeprowadzenia nowych wyborów. Rozwiązanie
takie wynika ze znowelizowanej ustawy prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086),
w której dodano w art. 10 ust. 1f w brzmieniu: „Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w
ust. 1 pkt. 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których
mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz
stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii”. W związku z powyższym, należy mieć na względzie, aby wybory władz
na nową kadencję nie były dokonywane do czasu odwołania stanu epidemii, ponieważ mogą zostać
w przyszłości zakwestionowane.
Żyjemy i działamy w sytuacji wyjątkowej, nieprzewidywalnej i niespotykanej dla nas wszystkich,
dlatego też podejmowane działania mają charakter nadzwyczajny. Zrozumienie i współpraca oraz
odpowiedzialność i zaangażowanie w ich realizację pozwolą na przezwyciężenie tej trudnej i nietypowej
sytuacji, w której znalazło się Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.
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