
Zarzadzenie nr 9/2022
Sekretarza Generalnego ZG PTIK z dnia 29 paidziernika 2022 r.

w sprawie realizacji uchwaty ZG PTTK nr 28S/XIX/2022 z dnia 29 paidziernika 2022 r.
w sprawie wysokosci skladkl czlonkowskiej PTTKza rok 2023 oraz wpisowego do PTTK

i oplaty za legitymacje PTTKw roku 2023

W celu zapewnienia prawidtowej obstugi spraw cztonkowskich, to jest przedtuienia waznosci legitymacji
PTIK stanowiace] dokument potwierdzajacv przvnaleznosc do PTIK, prawo do korzystania z Rabatu PTTK
oraz objecie ochrona ubezpieczenia od nastepstw nieszczesliwvch wypadk6w (NNW) - na podstawie § 11
ust. 1 uchwaty ZG PTIK nr 28S/XIX/2022 z dnia 29 paidziernika 2022 r. w sprawie wvsokosci sktadki
cztonkowskiej PTIK za rok 2023 oraz wpisowego do PTIK i optaty za legitymacje PTIK w roku 2023,
zarzadza sle, co nastepu]e:

§1
1. Z dniem 1 listopada 2022 r. Biuro Zarzadu Gt6wnego PTIK rozpocznie dvstrvbucje znaczk6w

cztonkowskich dokumentujacvch optacenie sktadki, badz zwolnienie z obowiazku optacania sktadki
cztonkowskiej PTIK za rok 2023.

2. Zarzadv oddziat6w PTIK skladaja zapotrzebowanie na odptatne znaczki cztonkowskie PTIK,
legitymacje PTIK i znaczki organizacyjne PTTK zgodnie z wzorem okreslonvm w zatacznlku nr 1.
Znaczki, legitymacje PTIK oraz znaczki organizacyjne PTIK beda przekazywane po dokonaniu wptat na
konto ZG PTIK lub w kasie Biura ZG PTIK, w wvsokosciach okreslonvch w Uchwale ZG PTIK nr
28S/XIX/2022 z dnia 29 paidziernika 2022 r.

3. Zarzadv oddziat6w PTIK, kt6re chca otrzvrnac nieodptatnie znaczki cztonkowskie PTIK, legitymacje
PTIK i znaczki organizacyjne PTTKwvpelnlaja zapotrzebowanie stanowiace zaiacznik nr 2.

4. Zarzadv oddziat6w PTIK powiadamiaja cztonk6w PTTK za posrednictwern zarzadow k6t-klub6w
lub w inny przvjetv zwyczajowo spos6b 0 obowiazku optacenia sktadki cztonkowskiej PTIK za rok
2023.

S. Zarzadv oddziat6w PTIK inforrnuja cztonk6w PTIK kontvnuujacvch przvnaleznosc do PTIK,
ze w przypadku nie wniesienia sktadki do 31 marca 2023 roku, nastapi ustanie cztonkostwa
zwyczajnego (Art. 16 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 Statutu PTIK), a zarazem utrata wszelkich praw cztonka
zwyczajnego PTIK, w tym w szczegolnosci prawa do ubezpieczenia od nastepstw nleszczesliwvch
wypadk6w (NNW). Okres ochronny ubezpieczenia od nastepstw nieszczesliwvch wypadk6w (NNW)
objetv skladka za rok 2022 wygasa 31 marca 2023 roku.

6. Osoby, kt6re zalegaj(l z optaceniem sktadki cztonkowskiej za 6kres dtuiszy nii 3 miesi(lce podlegaj(l
przepisom Art. 16 ust. 1 pkt. 3 Statutu PTIK, to jest ustaje ich cztonkostwo zwyczajne w PTIK, kt6re
moie zostac przywr6cone po optaceniu zalegtych i biei(lcych sktadek. Zarz(ld oddziatu
nie ma obowi(lzku informowania cztonka PTIK 0 wyst~puj(lcej zalegtosci (Art. 16 ust. 3-4 Statutu
PTIK).

§2
Legitymacja cztonka zwyczajnego PTIK z optacon(l sktadk(l cztonkowsk(l za rok 2023 w wysokosci
okreslonej w § 1 ust. 1 Uchwaty ZG PTIK nr 28S/XIX/2022 z dnia 29 paidziernika 2022 r. jest dokumentem
potwierdzaj(lcym ubezpieczenie NNW do 31 marca 2024 roku.

§3
Zarz(ldy oddziat6w PTIK powiadamiaj(l cztonk6w zwyczajnych PTIK 0 moiliwosci ztoienia oswiadczenia
woli zwi(lzanego z ubezpieczeniem NNW. Oswiadczenie sporz(ldza ubezpieczony w 2 egzemplarzach,
jeden dla ubezpieczyciela, drugi dla ubezpieczonego. Oswiadczenie przeznaczone dla ubezpieczyciela
ubezpieczony przesyta na adres ubezpieczyciela. Aktualny wz6r oswiadczenia dost~pny jest na stronie
internetowej PTIK w zaktadce ubezpieczenia.



§4
Osoby, kt6re nie rnaja optaconej sktadki cztonkowskiej za lata ubiegte, a chca zachowac ciqgtosc stazu
cztonkowskiego (art. 16 ust. 4 Statutu PTIK) opiacaja zalegte sktadki, przy optacaniu sktadki za rok 2023,
wedtug zasadokreslonvch w § 8 UchwatyZGPTIK nr 285/XIX/2022 z dnia 29 pazdziernika 2022 r. Oddziat
zobowiqzany jest powladornic cztonka oplacajacego zalegte sktadki 0 tym, ze za okres zaliczenia ciaglosci
stazu cztonkowskiego cztonek nie byt ubezpieczony. Znaczki za lata ubiegte sprzedawane sa przez Biuro
ZGPTIK do wyczerpania zapas6w. Druk zapotrzebowania stanowi zataczntk nr 3 do niniejszego
Zarzadzenia. Znaczki cztonkowskie za 2022 rok na tym druku zapotrzebowania mozna bedzie nabvc
od 1 kwietnia 2023 r.

§5
1.Osobywstepuiace do PTTKw roku 2023 powinny:

1) wvpeinlc w 2 egz.deklaracje cztonkaPTIK (w tym 1 egz.dla wstepujacego),
2) optacicwpisowe w wvsokosci:

a) 21,00 ztw przypadku os6b oplacajacvch skladke norrnalna,
b) 12,00 ztw przypadku os6b oplacajacvch skladke ulgowa, zawvjatkiern os6b, 0 kt6rych mowa

w § 5 pkt. 2) ppkt. c),
c) 9,00 ztw przypadku dzieci i mtodziezvdo poziomu szkotyponadpodstawowej wtqcznie.

3) oplacic skiadke cztonka zwyczajnego PTIK norrnalna lub ulgowa w wvsokosci okreslone] uchwaia
ZGPTIK nr 285/XIX/2022 z dnia 29 pazdziernika 2022 r.

2. W kwocie wpisowego zawarta jest optata za legitvrnacje oraz znaczekorganizacyjny, kt6ra w roku 2023
wynosi 9,00 zt.

§6
1. Cztonkowie PTIK - rodzice lub opiekunowie prawni os6b matoletnich optacajacv skladke za co

najmniej [edna osobe rnatoletnia, rnogaoptacic skladke ulgowa (sktadkarodzinna).
2. Uprawnione osoby wymienione w § 6 ust. 1 skladaja odpowiednie oswiadczenie w Oddziale, zgodnie

zwzorem okreslonvm w zalacznlku nr 4.

§7
1. Cztonkowie PTIK uprawnieni do zwolnienia z optacania sktadki cztonkowskiej na podstawie § 4 pkt. 1)-

4) uchwaty ZGPTIK nr 285/XIX/2022 z dnia 29 pazdziernika 2022 r. rnoga otrzvmac nieodptatnie
legitvrnacje PTIK oraz znaczek Z bedacv potwierdzeniem przedtuienia waznosci legitymacji PTIK
na okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

2. Dzieci i mtodziei szkolna do poziomu szkoty ponadpodstawowej wlacznle, wstepujacv do PTTK,
o kt6rych mowa § 4 pkt. 5) uchwaty ZGPTIK nr 285/XIX/2022 z dnia 29 pazdzlernika 2022 r.,
po optaceniu wpisowego zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 2) ppkt. c) niniejszego zarzqdzenia otrzymuj'l
legitymacj~ PTIK oraz znaczek ZM b~dqcy potwierdzeniem zwolnienia z optacenia sktadki
cztonkowskiej PTIK na okres od 1wrzesnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

§8
1. W dyspozycji oddziat6w PTIK pozostaj'l srodki finansowe, 0 kt6rych mowa w § 7 Uchwaty nr

285/XIX/2022 z dnia 29 pazdziernika 2022 r., a 0 ich przeznaczeniudecyduje Zarz'ld Oddziatuwtasnq
uchwat'l.

2. W przypadku odst'lpienia przez Zarz'ld Oddziatu PTIK, na mocy wtasnej uchwaty, od pobierania
wpisowego w wysokosci ustalonej przez ZG PTIK, Zarz'ld Oddziatu zobowi'lzany jest wniesc do ZG
PTIK optat~ w wysokosci 9,00 zt zakaid'l pobieran'llegitymacj~ PTIK.

§9
Osoby, kt6re utracity legitymacje ponosz'l koszty okreslona w § 9 Uchwaty ZG PTIK nr 285/XIX/2022
z dnia 29 pazdziernika 2022 r., chyba ie Zarz'ld Oddziatu podejmie uchwat~ 0 odst'lpieniu od pobierania
od nich optat dokonujqc za te osoby optacenia kosztu legitymacji w wysokosci 9,00 zt i wtasciwej sktadki
w cz~scinaleinej Zarz'ldowi Gt6wnemu PTIK.



§ 10
Biuro Zarzadu Gt6wnego PTTK realizuje wysytkowo zarnowlenia wytC}cznie od 100 zt wartosci
zapotrzebowan, Zapotrzebowania na kwote poniiej 100 zt beda realizowane po przekazaniu przelewem
kwoty 0 wartosci przesytki poleconej ekonomicznej w formacie 5 zawartej w cenniku Poczty Polskiej S.A.
(od 1 pazdziernika 2022 r. wartosc przesytki wynosi 6,80 zt}.

§ 11
Jednostki regionalne PTTK,0 kt6rych mowa w § 2 ust. 2 Uchwaty nr 28S/XIX/2022 z dnia 29 pazdzlernlka
2022 r., otrzvrnuja skladki cztonkowskie na dzlalalnosc w roku 2023 po zlozenlu oswiadczenia, zgodnie
z wzorem okreslonvrn w zalacznlku nr S lub Sa oraz na podstawie sporzadzonvch zbiorczych sprawozdari
dla danego wojew6dztwa nadestanych w terminie przez oddziaty na druku TK-O, opracowanych przez
Biuro ZG PTTK.

§ 12
Zarzadzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.

Sekretarz Generalny ZG PTTK

Otrzymuja:
ZarzqdyOddziat6w PTIK - wszystkie



Zalacznik Nr 1
do Zarzadzenia Nr 9/2022 Sekretarza Generalnego
ZG PTTKz dnia 29 pazdziernika 2022 r.

jpiecz'!tka Oddzialu PTTKj

Biuro Zarzadu Gl6wnego PTTK
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa

...................................................................

Zapotrzebowanie na rok 2023
na odplatne znaczki czlonkowskiePTTK, legitymacje PTTK oraz znaczki organizacyjne PTTK

z dnia .

1.Zapotrzebowanie na znaczki:

razem:

......................zl

......................zl

......................zl

......................zl

..........szt. znaczk6w N 01.01.2023-31.03.2024 x 50,00 x) zl =

..........szt. znaczk6w U 01.01.2023-31.03.2024 x 34,00 x) zl =

..........szt. znaczk6w UM 01.01.2023-31.03.2024 x 24,00 x) zl =

2.Zapotrzebowanie na legitymacje PTTK:

..........szt.iegitymacji PTTKw ramach wptsowego wr x 9,00 zl =

..........szt.iegitymacji (duplikatu) PTTK x 9,00 zl =
......................zl

......................zl

3. 0 p I a tap 0 c z tow a (dotyczy tylko zamowien ponizej 100 zl)
Do niniejszego zam6wienia zalaczam potwierdzenie oplaty za list polecony ekonomiczny w formacie S zl

4. W P I a t y zap k t. 1 - 2 n a I 'l c z n a k w 0 t ~ z I
slownie: zlotych

Oddzial dokonal w dniu na kontojw Kasie xx) Biura ZGPTTK.

(Skarbnik Zarzadu Oddzialu PTTK) (pieczec Oddzialu PTTK) (osoba upowazniona do skladania oswiadczeri
w imieniu Zarzadu Oddziaiu PTTK)

4. Adnotacje Dzialu Ff n a n s o w o-Ks ie g ow e g o Biura ZG PTTK:

Na kontojdo kasy=l ZGPTTKwplynelo ..

(podpis osoby odp. w Pionie Finansowym Biura ZG PTTK)

5.Adnotacje pracownika administracyjnego Biura ZGPTTK.Wydano:
5.1 zgodnie z WZnr - szt.iegitymacji czlonka PTTK

5.2 zgodnie z WZnr znaczki potwierdzajace oplacenie skladki czlonkowskiej PTTK

jpodpis pracownika administracyjnego Biura ZG PTTKj

x) skladka nalezna ZGPTTK,xx)niepotrzebne Skreslic, XXX) liczba znaczk6w organizacyjnych PTTK nie moze bye wieksza od liczby
zam6wionych legitymacji dla nowych czlonk6w



jpieczqtka Oddzialu PTTKj

Zalacznik Nr 2
do Zarzadzenia Nr 9/2022 Sekretarza Generainego
ZG PTTK z dnia 29 pazdziernika 2022 r.

Biuro Zarzadu Glownego PTTK
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa

Zapotrzebowanie na rok 2023
na nieodplatne znaczki czlonkowskiePTTK, legitymacje PTTK oraz znaczki organizacyjne PTTK

z dnia .

1.Zapotrzebowanie na nieodplatne znaczki:
..........szt. znaczk6w Z01.01.2023-31.03.2024,

..........szt. znaczk6w organizacyjnych PTTKx)

2.Zapotrzebowanie na nieodplatne legitymacje PTTK:
..........szt. legitymacji PTTK

3. 0 sw i a d c zen i e
Zarzad Oddzialu PTTK oswiadcza, ze zapotrzebowanie przeznaczone jest dla
czlonk6w PTTK zwolnionych z oplacania skladki czlonkowskiej PTTK, zgodnie z § 4 Uchwaly ZG PTTK nr
285jXIXj2022 z dnia 29 pazdziernika 2022 roku w tym:

1) dla Czlonkaj6w Honorowych PTTKxx) szt. znaczk6w Z 01.01.2023-31.03.2024,

2) dla dzieci i mlodziezy z plac6wek cpiekunczo-wychowawczych do ukonczenia nauki w szkolach
ponadpodstawowych, nazwa adres plac6wki: " .

.................... szt. znaczk6w Z 01.01.2023-31.03.2024,

.................... szt. nieodplatnych legitymacji PTTK,

3) dla dzieci i mlodziezy z orzeczeniem 0 potrzebie ksztalcenia specjalnego do ukoriczenia nauki w szkolach
ponadpodstawowych, nazwa i adres plac6wki: "."."."."."."."."."."""."."."."."."."."."."."."."." .

.................... szt. znaczk6w Z 01.01.2023-31.03.2024,

.................... szt. nieodplatnych legitymacji PTTK,

4) dla os6b z orzeczona niepelnosprawnoscia kontynuujacych terapie lub przebywajacych w plac6wkach
zajmujacych sie osobami z niepelnosprawnoscia:
.................... szt. znaczk6w Z 01.01.2023-31.03.2024,
.................... szt. nieodplatnych legitymacji PTTK,

5) dzieci i mlodziez szkolna do poziomu szkoly ponadpodstawowej wlacznie, wstepujacy do PTTK w okresie
od 01.09.2023 do 31.12.2023:
.................... szt. znaczk6w ZM 01.09.2023-31.03.2024,

(Skarbnik Zarzadu Oddzialu PTTK) [pieczec Oddzialu PTTK) (osoba upowazniona do skladania oswiadczeri
w imieniu Zarzadu Oddzialu PTTK)

4. Adnotacje Dzialu Ef n a n s ow o-Ks ie g nw e g o Biura ZG PTTK:
ProszE;0 nieodplatne przekazanie Oddzialowi:

....................................szt. legitymacji PTTK,

....................................szt. znaczk6w Z 01.01.2023-31.03.2024,

....................................szt. znaczk6w ZM01.09.2023-31.03.2024,

....................................szt. znaczk6w organizacyjnych PTTK,

(podpis osoby odp. w Pionie Finansowym Biura ZGPTTK)

5. Adnotacje pracownika administracyjnego Biura ZGPTTK.Wydano:
5.1 zgodnie zWZnr - szt. legitymacji czlonka PTTK

5.2 zgodnie zWZ nr znaczki potwierdzajace przedluzenie waznosci legitymacji PTTK

/podpis pracownika administracyjnego Biura ZGPTTK/



/pieczqtka Oddzialu PTTK/

Zalacznik Nr 3
do Zarzadzenia Nr 9/2022 Sekretarza Generainego
ZGPTTKz dnia 29 pazdziernika 2022 r.

Biuro Zarzadu Gl6wnego PTTK
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa

Zapotrzebowanie na odplatne znaczki czlonkowskie PTTK
z dnia .

1.Zapotrzebowanie na znaczki:

..........szt. znaczk6w N ..
(nalezy wpisac rok)

..........szt. znaczk6w U ..
(nalezy wpisac rok)

..........szt. znaczk6w UM ..
(nalezy wpisac rok)

..........szt. znaczk6w N ..
(nalezy wpisac rok)

..........szt. znaczk6w U ..
(nalezy wpisac rok)

..........szt. znaczk6w UM ..
(nalezy wpisac rok)

x 6,00 x] zl =

X 6,00 x] zl =

X 6,00 x) zl =

X 6,00 x] zl =

X 6,00 x) zl =

X 6,00 x] zl =

......................zl

......................zl

......................zl

......................zl

. zl

. zl

razem: ......................zl

2. 0 P I a tap 0 c z tow a (dotyczy tylko zamowieri ponizej 100 zl]
Doniniejszego zam6wienia zalaczam potwierdzenie oplaty za list poJecony ekonomiczny w formacie S zl

3. W P I a t y zap k t. 1 n a I Clc z n Cl k w 0 t ~ z I
slownie: , zlotych

Oddzial dokonal w dniu na kontn/w Kasie xx) Biura ZGPTTK.

(Skarbnik Zarzadu Oddzialu PTTK) (pieczec Oddzialu PTTK) (osoba upowazniona do skladania oswtadczeri
w imieniu Zarzadu Oddzialu PTTK)

4. Ad n otacj e Dz ia lu Fin a n sowo - Ks i e g ow e go B iura ZG PTT K:

Na konto/do kasy=i ZGPTTKwplynelo .

(podpis osoby odp. w Pionie Finansowym Biura ZGPTTK)

5. Adnotacje pracownika administracyjnego Biura ZGPTTK. Wydano:

zgodnie zWZ nr - znaczki potwierdzajace oplacenie zaleglych skladek czlonkowskich PTTK

x) skladka naie:i:naZGPTTK;=lnlepctrzebne skreslic

/podpis pracownika administracyjnego Biura ZGPTTK/



Zalacznik Nr 4
do Zarzadzenia Nr 9/2022
Sekretarza Generalnego ZGPTTKz
dnia 29 pazdziernika 2022 r.

w z 6 r

.................................., dnia 20 r.

ZarzC4d Oddzialu PTTK
w .

OSWIADCZENIE

•••••••••••••••••••••••• 1.1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• oswiadczarn,
[imie i nazwisko)

ze jestem matka/ojcern/opiekunem prawnym* osoby maloletniej, za ktora
oplacilam/em skladke czlonkowska PTTK za rok 2023 i korzystam z uprawnienia do
oplacenia skladki ulgowej [skladki rodzinnej).

(pod pis)

* - niepotrzebne skreslic



Zalacznlk Nr 5
do Zarzadzenia Nr 9/2022
Sekretarza Generainego ZG
PTTK z dnia 29 pazdziernika
2022 r.

pieczec jednostki regionalnej PTTK
w z 6 r

.............................. dnia 20 r.

OSWIADCZENIE
Jednostki regionalnej PTTKbez osobowosci prawnej

Oswiadczam, ze [ednostka Regionalna PTTKwojew6dztwa .

uzywajaca nazwy .

nie prowadzi odrebne] rachunkowosci i upowaznila

Oddzial PTTK

do prowadzenia i rozliczania w roku 202 ..... w ewidencji finansowej tego Oddzialu

przychod6w i koszt6w dzialalnosci Jednostki Regionalnej PTTK po uprzednim

uzgodnieniu i akceptacji ich przez wladze [ednostki Regionalnej PTTK.

[przewodniczacy [ednostki Regionalnej)



Zalacznik Nr Sa
do Zarzadzenia Nr 9/2022
Sekretarza Generainego ZG PTTK
z dnia 29 pazdziernika 2022 r.

pieczec jednostki
w z 6 r

................................. dnia 20 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze [ednostka Regionalna PTTKwojew6dztwa

...................................uzywajaca nazwy .

Numer KRS NIP Regon .

posiada osobowosc prawna i prowadzi wlasna ewldencle ksiegowa.

Prosimy 0 przekazanie na nasze konto .
(numer konta)

kwoty zl (slownie: )

przeznaczonej na dzialalnosc [ednostki Regionalnej PTTK w naszym

wojew6dztwie w roku 20 .

Oswiadczamy, ze rozliczenie z przekazanych srodkow pienieznych

przedlozymy do Biura ZGPTTKdo korica stycznia 20 .... r.

Skarbnik
Jednostki Regionalnej PTTK

Prezes
Jednostki Regionalnej PTTK


