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LXII Zlot Turystów Górskich na Hali Krupowej 

 

 Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę października, Komisja Turystyki Górskiej Oddziału 

Krakowskiego PTTK zaprasza wszystkich turystów górskich - i nie tylko - do uczestnictwa 

w Zlocie Turystów Górskich na Hali Krupowej. 

 

ORGANIZATOR 
 Organizatorem LXII Zlotu Turystów Górskich „Hala Krupowa 2016” jest Komisja 

Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK. 

 
UCZESTNICTWO W ZLOCIE 

 W Zlocie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez koła PTTK, zakłady pracy i inne 

organizacje oraz turyści indywidualni. Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Biuro 

Oddziału Krakowskiego PTTK w Krakowie, ul. Zyblikiewicza 2b (wejście obok kasyna). 

 
PRZEBIEG ZLOTU 

 Punkt startowy trasy oraz jej przebieg jest dowolny pod warunkiem, że uczestnicy 

zgłoszą się na mecie Zlotu na Hali Krupowej w godz. 11
00

-13
30

 w dniu 2 października 2016 r. 

 Uroczyste zakończenie Zlotu odbędzie się o godzinie 13
30

. 

 Drużyny, które nie zgłoszą się do godz. 13
30

 nie będą brały udziału w punktacji 

do nagród i pucharów przechodnich.  

 
WPISOWE 

 Wpisowe w wysokości 11,- zł przyjmuje Biuro Oddziału wraz ze zgłoszeniem do dnia 

26 września 2016 r. 

 
UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW 

W ramach wpisowego, uczestnicy otrzymują: 

 pamiątkową odznakę zlotową, 

 potwierdzenie punktów do GOT, 

 odcisk  okolicznościowego stempla z okazji Zlotu, 

 nagrody przechodnie dla najlepszych. 

 

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego – Oddział Krakowski PTTK 

31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b 

od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 17 

tel. 12 422 26 76, fax. 12 422 37 23 
www.krakow.pttk.pl,   e-mail: bort@krakow.pttk.pl 

 

świadczy usługi w zakresie organizowania: 
obsługi przewodnickiej w języku polskim i w językach obcych 

noclegów i wyżywienia 
wycieczek jednodniowych, wielodniowych, krajowych i zagranicznych 

obozów turystyki kwalifikowanej, zielonych i białych szkół 
biletów wstępu do muzeów, teatrów i na koncerty 

dla grup przyjeżdżających do Krakowa: zakwaterowanie, wyżywienie,  
imprezy regionalne oraz bilety wstępu 
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OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 
 zgłoszenie udziału w terminie do dnia 26 września 2016 r., 

 przybycie na metę Zlotu w godzinach przyjmowania, 

 przestrzeganie zasad kultury turystycznej i ochrony przyrody, 

 przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu. 

 
NAGRODY PRZECHODNIE 

 Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego dla najliczniejszej grupy (koła) osób 

dorosłych biorącej udział w Zlocie. 

 Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK dla najliczniejszej grupy (koła) 

młodzieży szkolnej biorącej udział w Zlocie. 

Nagrody przechodnie przechodzą na własność po 3-krotnym kolejnym ich zdobyciu. 

 
UWAGI 

 Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub szkody spowodo-

wane przez uczestników. Uczestnicy nie będący członkami PTTK ubezpieczają się od 

następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 

Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie na własny koszt i we własnym zakresie. 

 Wszystkich zainteresowanych informujemy, że o godzinie 12
00

 w kaplicy na Okrąglicy 

odbędzie się msza św. w intencji turystów i zakończenia sezonu górskiego. 
 

Na następnej stronie przedstawiamy dla przypomnienia schemat znakowanych szlaków 

turystycznych w obrębie pasma Polic oraz punktację do Górskiej Odznaki Turystycznej.  
 

 

Uczestnikom życzymy słonecznej pogody na trasach zlotu! 
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Nr Trasa dojścia Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty 

do GOT w górę w dół 

1 
Juszczyn – Jawor 

– Hala Krupowa 
żółty 4½ 4 18/11 

2 
Kojszówka – Burdelowa – Cupel – 

Okrąglica – Hala Krupowa 
niebieski  

potem czerwony 
5 4 22/16 

3 
Osielec – Cupel – Okrąglica  

– Hala Krupowa 
zielony  

potem czerwony 
4¼ 3¼ 22/16 

4 
Bystra – Cupel – Okrąglica  

– Hala Krupowa 
czerwony 4¾ 4 23/16 

5 
Sidzina (centrum) – Malinowe  

– Okrąglica – Hala Krupowa 
niebieski 4½ 3½ 24/19 

6 
Sidzina (centrum) – Dom Dziecka  

– Hala Krupowa 
niebieski  

potem zielony 
3 2½ 14/9 

7 
Sidzina Wielka Polana  

– Hala Krupowa 
czarny 1½ 1 9/5 

8 
Przeł. Zubrzycka – Polica  

– Hala Krupowa 
niebieski  

potem czerwony 
2½ 2¼ 17/13 

9 
Przeł. Krowiarki – Kiczorka 

(Hala Śmietanowa) – Hala Krupowa 
czerwony 3 2¾ 14/13 

10 
Zawoja Lajkonik – Kiczorka (Hala 

Śmietanowa) – Hala Krupowa 
żółty  

potem czerwony 
3¼ 2¾ 18/13 

11 
Zawoja Mosorne – Kiczorka (Hala 
Śmietanowa) – Hala Krupowa 

niebieski  
potem żółty 

potem czerwony 
4 3½ 17/13 

12 
Zawoja (centrum) – Spalenica  
– Hala Krupowa 

zielony 3¾ 2¾ 15/10 

12a 

Zawoja (centrum) – Spalenica – 

Kiczorka (H.Śmietanowa) – Polica  

– Hala Krupowa 

zielony  
potem niebieski 

potem żółty 
potem czerwony 

4¼ 3¼ 21/18 

13 
Skawica Górna – Sucha Góra  

– Hala Krupowa 
niebieski 2½ 2 14/9 

 

 

Jesień z B.O.R.T. 

 

Jesienią 2016 roku Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego Oddziału Krakowskiego PTTK 

zaprasza na szereg wycieczek, których terminy i miejsca podajemy poniżej.  

1 października 

Nasza Mała Ojczyzna – szlakiem podkrakowskich dworków (część II). Kraków – Branice 

(klasycystyczny dworek i lamus z 1603 r.) – Igołomia (pałacyk z 1800 r.) – Pławowice (pałac 

Morsztynów) – Kościelniki (ruiny pałacu, zabytkowy park) – Goszyce (dwór, jeden z najcen-

niejszych zabytków architektury drewnianej) – Goszcza (drewniany dwór, dawna kwatera 

powstańcza) – Niedźwiedź (pałac Wodzickich) – Michałowice (eklektyczny pałacyk) – Kraków.  

Cena: 45,- zł  

2 października 

Zakończenie Sezonu Turystyki Górskiej – Hala Krupowa 2016. Kraków – Zawoja – przełęcz 

Krowiarki – Cyl Hali Śmietanowej – Polica – Hala Krupowa – Zawoja Centrum – Kraków. 

Cena: 60,- zł  

Komisja Turystyki Górskiej 

Oddziału Krakowskiego PTTK 
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8 października 

Szlakiem średniowiecznych miasteczek Małopolski: Kraków – Czchów (układ urbanistyczny 

z poł. XIV wieku, zespół kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP, ruiny zamku) – Stary 

Sącz (średniowieczna zabudowa Rynku, klasztor Klarysek) – Bobowa (gotycki kościół p.w. 

Wszystkich Świętych z XIV wieku, synagoga, kirkut żydowski z ohelem) – Zakliczyn (kościół 

parafialny p.w. św. Idziego Opata, zespół klasztorny reformatów z poł. XVII-XIX w.) – 

Wojnicz (kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca, barokowy z gotyckim prezbiterium, 

drewniany kościół p.w. św. Leonarda, neogotycki pałac Dąmbskich) – Kraków. 

Cena: 54,- zł  

9 października 
Jesień w Tatrach. Kraków – Zakopane – Toporowa Cyrla – Kopieniec – Dolina Olczyska – 

przełęcz pod Nosalem – Kuźnice – Zakopane – Kraków. 

Cena: 62,- zł         

15 października 

Z wizytą u Habsburgów. Kraków – Żywiec (zwiedzanie browaru i degustacja, zamek 

Habsburgów i park) – Porąbka-Żar (elektrownia szczytowo-pompowa) – Bystra (muzeum 

Fałata) – Kraków.  

Cena: 50,- zł  

16 października 

Beskid Wyspowy. Kraków – Poręba koło Myślenic – Kamiennik – Sucha Polana – Łysina – 

Lubomir – przełęcz Jaworzyce – Wierzbanowska Góra – przełęcz Wielkie Drogi – Kraków.  

Cena: 60,- zł  

22 października 

Cmentarze I wojny światowej. Kraków – Golców (jedyne wzgórze Beskidów, skąd piękny 

widok na trzy miasta: Limanową, Stary Sącz i Nowy Sącz, na północnych stokach cmentarz 

poległych w bitwie pod Limanową, resztki fortyfikacji) – Limanowa (cmentarz wojenny, 

bazylika p.w. Matki Bożej Bolesnej, w niej cudami słynący obraz Matki Bożej Bolesnej) – 

Laskowa (drewniany dwór, prywatny skansen budownictwa ludowego) – Łososina Górna 

(pomnik Legionistów, drewniany kościół z XVIII w.) – Pasierbiec (sanktuarium Matki Bożej 

Pocieszenia, figury stacji Drogi Krzyżowej wg projektu prof. Wincentego Kućmy) – 

Bigorzówka (Skalny Grzyb) – Kraków.  

Cena: 46,- zł  

5 listopada 

Cudze chwalicie – Wokół Krakowa. Kraków – Modlnica (unikatowy kościół drewniany z II 

poł. XVI w. pw. św. Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej, park z barokowo-klasycystycznym 

dworkiem szlacheckim z drugiej poł. XVIII w.) – Biały Kościół (kościół p.w. Świętego 

Mikołaja) – Wielka Wieś – Jerzmanowice (kościół p.w. św. Bartłomieja, kaplica p.w. św.  

Jana Chrzciciela, zbudowana w 1696 r. przez Jana Sroczyńskiego, jako votum dziękczynne) – 

Przeginia (sanktuarium) – Sąspów (kościół parafialny z XVIII wieku p.w. św. Katarzyny, 

w którym bardzo cenny obraz Matki Bożej Śnieżnej) – Złota Góra (ognisko i pieczenie 

kiełbasek) – Kraków.  

Cena: 48,- zł  

6 listopada 

Beskid Mały. Kraków – Rzyki – Groń Jana Pawła II – schronisko na Leskowcu – Andrychów 

– Kraków.  

Cena: 59,- zł  
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Biuro zastrzega sobie prawo zmiany kolejności zwiedzania zaplanowanych 
w programie obiektów, zmiany trasy, skrócenia zaplanowanej trasy, jeśli 

kontynuowanie zaplanowanej nie będzie możliwe z przyczyn obiektywnych 
i niezależnych od biura. 

W przypadku za małej ilości zgłoszonych osób, biuro zastrzega sobie prawo 
odwołania wycieczki. 

Cena wycieczki zawiera: transport autokarem turystycznym, usługę przewodnika – 
pilota, ubezpieczenia NNW i KL, podatek VAT, przy wycieczkach wielodniowych – 

nocleg i wyżywienie HP  

Ceny oferowanych wycieczek mogą ulec zmianie, dlatego bliższe informacje  
na temat proponowanych wycieczek Czytelnicy uzyskają w BORT 

 

 

 

 

 

 

Spotkania Komisji Kół 

 

Komisja Kół zaprasza na spotkania w następujących terminach: 

17 PAŹDZIERNIKA W programie: konkurs „Wakacyjne wspomnienia”. 

12 GRUDNIA W programie: przebieg kampanii sprawozdawco-wyborczej w Kołach. 

Opłatek Komisji Kół. 

Wszystkie spotkania odbywać się będą w siedzibie Oddziału Krakowskiego PTTK w Krakowie 

przy ul. Zyblikiewicza 2b; godzina rozpoczęcia: 16.30.  
 

Konkurs Komisji Kół „Wakacyjne wspomnienia”  

 

Komisja Kół Oddziału ogłasza kolejna edycję konkurs „Wakacyjne wspomnienia” z letniego 

sezonu turystycznego 2016 r.  

1. Wspomnienia mają dotyczyć własnych przeżyć uczestnika Konkursu podczas udziału 

we wszelkich formach turystyki, zarówno zbiorowej jak też indywidualnej, w kraju lub 

za granicą, i mogą przybrać dowolną formę literacką – np. opowiadanie, felieton, wiersz, 

reportaż itp. 

2. Prace mogą być indywidualne lub zbiorowe (np. grupa kilku osób, Koło). 

3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich członków Oddziału Krakowskiego PTTK. 

4. Podpisane prace należy składać w siedzibie Oddziału przy ul. Zyblikiewicza 2b, 

w terminie do 12 października br. 

Przegląd prac i ogłoszenie wyników nastąpi na zebraniu Komisji Kół 17 października 2016 r. 
 

przewodniczący Komisji Kół  

Janusz Worotniak 

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego – Oddział Krakowski PTTK 

31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b 

codziennie w godz. 9 - 17 

tel. 12-422-2676, fax. 12-422-3723 
www.krakow.pttk.pl,   e-mail: bort@krakow.pttk.pl 
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50 lat Krakowskiego Klubu Przodowników Turystyki 

Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK 

 

Trudno odpowiedzieć na pytanie: czy kiedy jesienią 1965 roku, z inicjatywy Andrzeja 

Łączyńskiego, grupka członków Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej postanowiła 

powołać do życia specjalistyczny klub grupujący Przodowników Turystyki Górskiej 

(PTG), przewidywała jaki będzie dalszy los tej inicjatywy? 

 

Krakowski Klub Przodowników Turystyki Górskiej (KKPTG) rozpoczął działalność 

w lutym 1966 roku (formalnie istnienie Klubu władze Oddziału Krakowskiego PTTK 

zatwierdziły jesienią 1966 r.) Trudno w krótkiej notatce opisać bogatą historię Klubu, tym 

bardziej że kilkakrotne wymuszone niemal natychmiastowością przeprowadzki spowodowały 

utratę części dokumentacji. 

Pierwsza dekada działalności udowodniła jak potrzebna była taka inicjatywa, której 

podstawowym celem była integracja środowiska PTG oraz szkolenie istniejącej i nowej kadry 

kreatorów turystyki górskiej. Liczba członków Klubu 50-lecia zamyka się cyfrą 556 osób 

(w tym 434 z uprawnieniami PTG lub PT Narciarskiej). Członkami Klubu byli lub są 

robotnicy i naukowcy z profesorskimi tytułami, przedstawi-

ciele kilkudziesięciu zawodów i specjalności, miłośnicy 

wybranych grup górskich jak i wszelkich gór w Polsce i na 

świecie, zwykli członkowie PTTK i działacze szczebla 

miejskiego, regionalnego i ogólnopolskiego (z prezesurą 

PTTK włącznie). Wśród członków Klubu spotkamy bardzo 

wiele nazwisk związanych etatowo lub społecznie z 

wszystkimi jednostkami PTTK dawnego województwa 

krakowskiego i aktualnego małopolskiego. Członkowie 

KKPTG od 50-ciu lat informowani są o działalności Klubu 

wydawanymi KOMUNIKATAMI, których szacunkowo 

ukazało się około 250.  

Trwałym dorobkiem KKPTG są: 

1/  Wydawnictwa:  

a/ 32 numery wewnętrznego biuletynu – GOTKA,  

b/ w przerwie jego edycji profesjonalnie już wydawane 

z subskrypcją ogólnopolską KARPATY (24 numery),  

c/ 32 zeszyty Skarbczyka PTG w seriach: punktacja do GOT 

dla tras słowackich i czeskich, panoramy górskie i mapy graniowe,  

d/ zeszyt PANORAMY GÓRSKIE JANA MALIKA oraz 3 zeszyty okazjonalne. 

2/ Wycieczki, obozy, wyprawy: 

- wobec wspomnianego braku pełnej dokumentacji, szacunkowo ich liczba to około 400 

imprez tego typu; szczególne miejsce w tej grupie zajmują, być może pionierskie w skali 

krajowej, wycieczki szkoleniowe w pasmach słowackich i czeskich, związane z przyznaniem 

PTG uprawnień do weryfikacji wycieczek w pasmach państw sąsiednich; w wycieczkach tych 

przez kilka lat brali udział PTG z regionu tarnowskiego, bocheńskiego, świętokrzyskiego 

i górnośląskiego; klubowicze często wyjeżdżali też w góry m.in. Rumunii, Bułgarii, Włoch, 

Austrii i Francji; 

- najpoważniejszymi przedsięwzięciami były egzotyczne, tzw. wyprawy jubileuszowe, 

kolejno: góry Afryki centralnej (10-lecie), Himalaje - treking wokół Annapurny (20-lecie) 

oraz góry USA (25-lecie); okres transformacji polityczno-gospodarczej zmusił klub do dużo 

skromniejszych imprez; 
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- innym aspektem wycieczkowania klubowego są nieformalne lub prywatne wyjazdy 

w gronie klubowym w góry polskie lub zagraniczne, których też należy liczyć w setki; 

- Klubowicze dość chętnie korzystają też z ofert innych jednostek PTTK; w pierwszej 

dekadzie istnienia Klubu, jego członkowie wręcz zmonopolizowali prowadzenie wycieczek 

Koła Grodzkiego PTTK, byli motorem górskiego wędrowania w swoich macierzystych 

kołach PTTK. 

3/ Kursy przodownickie: 

KKPTG zorganizował około 10 pełnowymiarowych i tzw. konsultacyjnych kursów, które 

z sukcesem ukończyło kilkudziesięciu nowych PTG. 

4/ Prelekcje: 

od początku swego istnienia, Klub organizuje otwarte prelekcje o tematyce górskiej; wielu 

naszych członków pamięta szczelnie wypełnioną salę klubową przy ul. Basztowej i sytuację 

gdy ilość słuchaczy zmuszała Klub do "wypożyczania" dużej sali konferencyjnej; te tradycje 

są kontynuowane w siedzibie COTG PTTK przy ul. Jagiellońskiej. 

5/ Inne: 

z innych inicjatyw klubowych warto wymienić kilkuletnią tradycję środowych wycieczek 

popołudniowych, głównie na tereny pogórskie (lata 70-te), pozyskiwanie schronów 

turystycznych, z których 2 nadal służą Klubowiczom i ich rodzinom (w Pewli Wielkiej - 

Chatka Władka, w Szczawnicy - Gabańka); należy wymienić jeszcze liczne imprezy zimowe - 

piesze i narciarskie oraz imprezy adresowane do młodzieży. 

 

 

 

Aktualnie Klub skupia 89 członków. Nowe regulacje prawne de facto wyeliminowały PTG 

z rynku przewodnickiego, ale to nie oznacza, że nie ma miejsca na działalność nie tylko 

wewnątrz PTTK, propagującą turystykę górską. Trudno wymienić dziesiątki członków Klubu, 

których aktywność przyczyniała się do jego trwania, większych i mniejszych sukcesów, ale 

warto wspomnieć choćby tych, którzy sterowali Klubem: Andrzej Ciepiela, Andrzej 

Łączyński, Zbigniew Leśniak, Ewa Pilecka, Stefan Soja, Waldemar Gońka, Tadeusz Żelazny, 

Ewa Tomaszczyk i Jacek Płonczyński. 

Warto też zaznaczyć że wielka dynamika i sukcesy Klubu w dwóch pierwszych dekadach nie 

byłyby możliwe bez pasji działania szerokiej rzeszy członków i wielkiej życzliwości oraz 

pomocy władz, działaczy i działaczy Oddziału Krakowskiego PTTK, za co należy się 

PODZIĘKOWANIE! Okres transformacji przyniósł poważne problemy Oddziałowi 

Krakowskiemu PTTK, co także wpłynęło na działalność Klubu, momentami zbliżający nas do 

walki o przetrwanie i liczenie wyłącznie na siebie. Ostatnia dekada to powolne wznowienie 

pomocy Oddziału Krakowskiego PTTK na miarę jego skromnych możliwości.  

Uczestnicy wycieczki „po zebraniowej” na Przełęczy nad Łapszanką. 16 października 2011 r. 
fot. archiwum 
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Z okazji Jubileuszu kilkunastu członków KKPTG już odebrało różne wyróżnienia ZG PTTK, 

KTG ZG PTTK, Marszałka Województwa Małopolskiego, Ministra Sportu i Turystyki, a inne 

przyznane (m.in. Brązowy Krzyż Zasługi dla Stefana Rzoncy) czekają na stosowna chwilę. 

Oczekujemy też na finalne decyzje co do kilku zgłoszonych wniosków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przygotował Sekretarz KKPTG  

Jerzy R. Mikulec 

 

Spotkania Komisji Krajoznawstwa, Historii i Tradycji 

 

Przypominamy o jesiennych spotkaniach Komisji Krajoznawstwa, Historii 

i Tradycji,  które odbywać się będą wraz z prelekcją w Domu Turysty 

PTTK w Krakowie przy ul. Zyblikiewicza 2b (wejście obok kasyna) – sala 

audiowizualna (sala nr 4).  

 

Początek spotkań – godz. 17.00: 

 

 

05.10. Walery Eliasz-Radzikowski – Urszula Ormicka; 

09.11. Ignacy Daszyński – Elżbieta Woźniak 

07.12. Kanon Krajoznawczy - stan prac – Anna Michalska, Józef Partyka 

Na spotkania Komisji zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane krajoznawstwem. 
 

przygotował Przewodniczący KKHiT  

Janusz Palarz 

 

 

Wyróżnieni członkowie Klubu podczas spotkania jubileuszowego 7 maja 2016 r. 
Od lewej stoją: Tadeusz Żelazny, Stefan Rzonca, Jolanta Sasadeusz, Andrzej Łączyński,  

Jerzy R. Mikulec, Alina Dąbrowska, Jacek Płonczyński, Zbigniew Kresek. 

fot. J. Ślusarczyk 
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Pożegnaliśmy ks. kardynała Franciszka Macharskiego   

 

W dniu 2 sierpnia 2016 r. zmarł w wieku 89 lat ks. kardynał Franciszek Macharski, były 

Metropolita Krakowski. „Był autorytetem dla wszystkich, w ciężkich chwilach, takich jak 

stan wojenny dał świadectwo swojego przywiązania do Boga, a także do takich wartości, jak: 

dobroć, życzliwość i wszelkiego rodzaju pomoc” – wspominał o kardynale proboszcz parafii 

wawelskiej ks. prałat Zdzisław Sochacki. W dniu 5 sierpnia br., zgodnie z tradycją 

w Archidiececji Krakowskiej ks. kardynał został pochowany na Wawelu w krypcie biskupów 

krakowskich pod konfesją św. Stanisława. Wcześniej ciało kardynała zostało przeniesione 

w kondukcie żałobnym z kościoła Franciszkanów na Wawel, gdzie na placu przed Katedrą 

odprawiona została msza święta z udziałem Episkopatu Polski, przedstawicieli władz 

państwowych na czele z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i Premierem Beatą Szydło oraz 

setkami duchownych i wiernych. W odprowadzeniu ks. kardynała Franciszka Macharskiego 

na miejsce wiecznego spoczynku wzięli udział również przedstawiciele Oddziału Krakow-

skiego PTTK. 

 

 

 

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w PTTK 

 

Zarząd Główny PTTK uchwałą nr 213/XVIII/2016 z dnia 25 czerwca 2016 r. w sprawie 

przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz zwołania XIX Walnego Zjazdu 

PTTK wyznaczył termin zwołania XIX Zjazdu PTTK na wrzesień 2017 roku oraz wyznaczył 

termin kampanii sprawozdawczo-wyborczej w jednostkach organizacyjnych PTTK poprze-

dzającej Walny Zjazd PTTK w okresie od 1 października 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. 

zgodnie z kalendarzem: 

- walne zebrania kół i klubów PTTK wybierające delegatów na zjazdy oddziałów  

PTTK – od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., 

- zjazdy oddziałów PTTK wybierające delegatów na regionalne konferencje oddziałów 

PTTK – od 1 lutego 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r., 

- regionalne konferencje oddziałów PTTK wybierające delegatów na XIX Walny Zjazd 

PTTK – od 1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 

 

Poniżej przedstawiamy wyciąg z Ordynacji Wyborczej uchwalonej uchwałą nr 212/XVIII/2016 

ZG PTTK 25 czerwca 2016 r. – w zakresie obowiązującym dla Kół. 
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„[...] 

I. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ODDZIAŁÓW – KOŁA I KLUBY  
§ 1 

1. Najwyższą władzą koła lub klubu jest walne zebranie koła lub klubu.  

2. Władzami koła lub klubu są:  

1) zarząd koła lub klubu,  

2) komisja rewizyjna koła lub klubu, o ile walne zebranie podejmie uchwałę o wyborze 

komisji rewizyjnej koła lub klubu.  

§ 2 

1. Walne zebranie koła lub klubu odbywa się raz na cztery lata, chyba że uchwałą walnego 

zebrania koła lub klubu kadencja władz została skrócona.  

2. Walne zebranie koła lub klubu zwołuje zarząd, zawiadamiając członków o miejscu, terminie 

i porządku obrad zebrania, co najmniej 7 dni przed terminem.  

3. Walne zebranie koła lub klubu może być zwołane przy zachowaniu zasady drugiego terminu. 

W zawiadomieniu o zwołaniu zebrania musi być określony pierwszy i drugi termin, porządek 

obrad oraz przywołanie zapisu § 4 ust. 3-4 Ordynacji Wyborczej.  

§ 3 

1. Prawo uczestnictwa w walnym zebraniu koła lub klubu, z głosem decydującym, mają wszyscy 

członkowie danej jednostki, którzy okażą się ważną legitymacją członka PTTK.  

2. Z głosem doradczym w walnym zebraniu koła lub klubu mogą brać udział:  

1) Członkowie Honorowi PTTK,  

2) członkowie władz PTTK,  

3) osoby zaproszone.  

§ 4 

1. Ważność walnego zebrania koła lub klubu stwierdza komisja mandatowa wybrana przez 

zebranie lub prezydium zebrania jeżeli taki zapis zawiera regulamin obrad.  

2. Walne zebranie koła lub klubu jest ważne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa 

uprawnionych członków danej jednostki. 

3. Walne zebranie koła lub klubu obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania 

uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.  

4. Walne zebranie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami 

umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu. 

§ 5 

1. Sposób przeprowadzenia obrad walnego zebrania koła lub klubu określa w sposób szczegółowy 

regulamin obrad uchwalony przez zebranie.  

2. Liczbę wybieranych delegatów na Zjazd Oddziału określa § 16 ust. 1 pkt. 2 Ordynacji 

Wyborczej.  

§ 6 

1. Wybory do władz koła, klubu oraz delegatów na zjazd oddziału odbywają się w głosowaniu 

tajnym z zachowaniem zasady powszechności i równości.  

2. Prawo kandydowania do władz koła, klubu oraz na delegatów przysługuje wszystkim członkom 

zwyczajnym PTTK, którzy posiadają ważną legitymację członka PTTK z opłaconą składką 

członkowską za dany rok i na których nie nałożono prawomocnym postanowieniem sądu 

koleżeńskiego PTTK kary zawieszenia w prawach członkowskich na czas obejmujący okres 

wyborów.  

3. Nie mogą kandydować do władz koła, klubu na okres najbliższej kadencji członkowie zarządu 

koła, klubu, którzy nie uzyskali absolutorium.  

4. Nie można łączyć funkcji we władzach koła wymienionych w § 1 ust. 2 niniejszej Ordynacji.  

5. Nie można łączyć funkcji we władzach koła, klubu z działalnością gospodarczą prowadzoną 

w oparciu o majątek PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą 

PTTK.  
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§ 7 

1. Zebranie koła, klubu ustala według własnych potrzeb liczbę wybieranych członków do władz 

koła, klubu.  

2. Wybory do władz koła, klubu oraz delegatów na zjazd oddziału przeprowadza komisja 

skrutacyjna wybrana przez zebranie.  

3. Komisja skrutacyjna przeprowadza wybory, o których mowa w ust. 2 zgodnie z regulaminem 

przyjętym na zebraniu.  

4. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do władz i na delegatów.  

§ 8 

1. Wybory do władz koła, klubu oraz wybory delegatów na zjazd oddziału odbywają się za 

pomocą oddzielnych kart wyborczych, przygotowanych przez komisję skrutacyjną.  

2. Na karcie wyborczej (kartach wyborczych) do władz, komisja skrutacyjna umieszcza nazwiska 

kandydatów w porządku alfabetycznym z podziałem na rodzaje wybieranych władz.  

3. Przy nazwie wybieranego rodzaju władz i delegatów winna być podana ustalona liczba 

członków wybieranych do danego rodzaju władzy oraz delegatów.  

§ 9 

1. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania 

obecnych na zebraniu według listy obecności.  

2. Głos w głosowaniu jest ważny, jeżeli:  

1) został oddany za pomocą karty wyborczej.  

2) liczba nie skreślonych kandydatów na karcie wyborczej jest równa lub mniejsza od liczby 

określonej dla wybieranego rodzaju władzy lub liczby delegatów.  

§ 10 

1. Za wybranych do władz lub delegatów uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno 

największą liczbę głosów i więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.  

2. Jeżeli w wyborach do władz lub delegatów nie wybrano pełnej liczby członków władz lub 

delegatów przeprowadza się wybory uzupełniające, w których biorą udział wyłącznie 

kandydaci, którzy nie zostali wybrani w pierwszym głosowaniu i uzyskali kolejno największą 

ilość głosów.  

Liczba kandydatów w wyborach uzupełniających nie może być większa niż dwukrotność liczby 

osób wybieranych w tej turze wyborów. Przy wyborach uzupełniających stosuje się zasadę, 

o której mowa w ust. 1.  

3. W razie dalszego braku rozstrzygnięcia wyborów do władz lub delegatów przeprowadza się 

wybory dodatkowe, w których biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie zostali wybrani 

w wyborach uzupełniających i uzyskali kolejno największą ilość głosów.  

Liczba kandydatów w wyborach dodatkowych nie może być większa niż dwukrotność liczby 

osób wybieranych w tej turze wyborów. O wyborze w wyborach dodatkowych decyduje 

zwykła większość głosów.  
§ 11 

1. Zebrania konstytuujące władz koła, klubu powinny się odbyć po zakończeniu wyborów  

w dniu obrad zebrania. W przypadkach wyjątkowych mogą się odbyć nie później jednak 

niż w terminie 7 dni od zakończenia zebrania.  

2. Zebraniu konstytuującemu przewodniczy członek prezydium obrad zebrania.  
§ 12 

1. Wybory prezesa zarządu koła, klubu odbywają się w głosowaniu tajnym za pomocą kart 

do głosowania.  

2. Wybory prezesa zarządu o którym mowa w ust.1 przeprowadza komisja skrutacyjna składająca 

się z członków komisji skrutacyjnej zebrania.  

3. Prezesem zarządu koła, klubu może być każdy z członków nowo wybranego zarządu koła, klubu.  

4. Po rozdaniu kart do głosowania przez komisję, o której mowa w ust. 2 członkowie zarządu 

wpisują nazwisko swojego kandydata.  
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5. Prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, nie mniej jednak 

niż połowę głosów obecnych członków nowo wybranego zarządu.  

6. Jeżeli w wyborach żaden z kandydatów nie otrzymał, co najmniej połowy głosów, zarządza się 

wybory uzupełniające, w których udział biorą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą 

liczbę głosów. W takim przypadku prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał 

największą liczbę głosów.  

7. Podział funkcji wśród członków zarządu następuje w głosowaniu tajnym na wniosek nowo 

wybranego prezesa według zasad określonych w ust. 5 i 6.  

8. Postanowienia ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do ukonstytuowania Komisji Rewizyjnej. 
§ 13 

Dokumentami zebrania koła, klubu są:  

1) regulamin obrad uchwalony przez zebranie,  

2) uchwała zarządu oddziału w sprawie klucza wyborczego i rozdzielnika mandatów dla kół 

i klubów na zjazd oddziału,  

3) lista obecności osób uprawnionych do głosowania,  

4) protokół zebrania podpisany przez przewodniczącego obrad i sekretarza,  

5) uchwały, wnioski i postulaty zebrania,  

6) protokoły komisji mandatowej lub prezydium obrad dotyczące prawomocności zebrania,  

7) protokoły komisji skrutacyjnej, w sprawie wyboru władz i delegatów,  

8) protokoły komisji skrutacyjnej z zebrań konstytuujących nowo wybranych władz,  

9) zaświadczenia wyboru delegata (delegatów) koła lub klubu na zjazd oddziału,  

10) podstawowe informacje o członkach władz koła, klubu. (...) 
 

VI. PRZEPISY KOŃCOWE  
§ 40 

1. Koło, klub przesyła do zarządu oddziału dokumentację zebrania, o której mowa w § 13 w terminie 

do 10 dni od daty jego zakończenia oraz ankietę informacyjną o członkach nowo wybranych 

władz koła, klubu. [...]” 

 
 

Uzupełnienie do Biuletynu Informacyjnego nr 88 

 

W artykule dotyczącym podsumowania otwarcia sezonu turystyki górskiej na Maciejowej 

w dniu 24 kwietnia br., którego głównym organizatorem była Komisja Turystyki Górskiej 

Oddziału PTTK w Tarnowie napisaliśmy, że impreza, mimo niesprzyjających warunków,  

zgromadziła turystów z oddziałów organizujących imprezę oraz z oddziałów PTTK z Kra-

kowa i Nowego Targu. Nasi Czytelnicy zwrócili uwagę, że w imprezie wzięli udział także 

turyści z innych oddziałów PTTK jak chociażby z Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu 

w postaci prezesa kol. Jakuba Nowaka, który jednocześnie reprezentował Zarząd Główny 

PTTK i Radę Nadzorczą Spółki z o.o. Schroniska i Hotele PTTK KARPATY w Nowym 

Sączu. Jak się okazuje koncelebrujący mszę św. ks. Jan Goryl jest kapelanem wspomnianego 

oddziału PTTK. Dziękujemy naszym Czytelnikom za uzupełnienie informacji. 
 

biuletyn informacyjny 

kwartalnik organizacyjny Oddziału Krakowskiego PTTK. 31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b 
www.krakow.pttk.pl                                                red. naczelny Krzysztof R. Hubicki 

numer zamknięto dnia 21 września 2016 r. 
zdjęcie na pierwszej stronie: J. Ślusarczyk – Pogórze Spiskie. Widok na Tatry z okolic Łapszanki .  
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