Załączniki do rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia……..……(poz……….)

Załącznik nr 1

WZÓR

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

za rok 2014

 Formularz należy wypełnić w języku polskim;
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
 W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ IM. STEFANA
LACHOWICZA W BYTOMIU
Kraj

POLSKA

Województwo śLĄSKIE

Powiat BYTOM

Gmina BYTOM

Ulica KOŚCIELNA

Nr domu 2

Nr lokalu -

Miejscowość BYTOM

Kod pocztowy 41-902

Poczta BYTOM

Nr telefonu -

Nr faksu -

E-mail pttk_bytom@o2.pl

Strona www -

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego
5. Numer REGON

271056111

05.11.2001
23.04.2014
6. Numer KRS

1

0000058277

Imię i nazwisko
7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej
przez
poszczególnych
członków
organu
zarządzającego)

Funkcja

Małgorzata Janota

Prezes Zarządu

tak

Sebastian Literacki

Wiceprezes Zarządu

tak

Eugeniusz Gnacik

Wiceprezes Zarządu

tak

Zbigniew Zachtej

Skarbnik Zarządu

tak

Mirosława Jankowiak

Sekretarz Zarzadu

tak

Agnieszka Kloc

Członek Zarządu

tak

Wanda Woźnicka

Członek Zarządu

tak

Józef Woźnicka

Członek Zarzadu

tak

Marian Kuzara

Członek Zarzadu

tak

Krzysztof Pawełczyk

Członek Zarządu

tak

Tomasz Śmiałek

Członek Zarzadu

tak

Imię i nazwisko
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub
nadzoru)

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

10. Sposób realizacji celów statutowych
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji
na podstawie statutu organizacji)

Wpisany do KRS

Funkcja

Wpisany do KRS

Sławomir Hanc

Członek Komisji Rewizyjnej

tak

Teresa Tworek

Członek Komisji Rewizyjnej

tak

Eleonora Solak

Członek Komisji Rewizyjnej

tak

Piotr Kryca

Członek Komisji Rewizyjnej

tak

Adam Płonka

Członek Komisji Rewizyjnej

tak

PTTK skupia turystów i krajoznawców, stwarza warunki ułatwiające im
wędrowanie po kraju i za granicą, reprezentuje ich interesy wobec władz i
społeczeństwa. Celem PTTK jest rozwijanie kultury i kultury fizycznej oraz
rekreacji poprzez turystykę i krajoznawstwo. PTTK budzi i pogłębia umiłowanie
kraju ojczystego, a także jego regionów, kształtuje postawy patriotyczne,
upowszechnia wiedzę o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju
Polski. Krzewi zamiłowania krajoznawcze i umiejętności turystyczne. Szerzy
kulturę turystyki, wykorzystuje poznawcze, wychowawcze, wypoczynkowe i
zdrowotne walory wędrownictwa. Pomaga w wędrowaniu indywidualnym,
organizuje zloty, rajdy, złazy, wycieczki i inne imprezy, tworzy i upowszechnia
system odznak służących rozwojowi kultury fizycznej i kultury wędrowania.
Szerzy wiedzę ekologiczną. Aktywnie uczestniczy w obronie dóbr kultury. Działa
na rzecz ochrony zabytków i ochrony przyrody. Szerzy wiedzę na temat
krajoznawstwa, terenoznawstwa, geografii i historii kraju ojczystego.
PTTK organizuje rajdy, zloty, złazy, spływy i inne imprezy turystyczne. Prowadzi
szkolenia w zakresie przewodnictwa, organizowania imprez turystycznych,
ochrony zabytków i dóbr kultury, ochrony środowiska naturalnego i ekologii
oraz zw. z topografią i geografią. Prowadzi i organizuje odczyty, wykłady i
prelekcje zw. z szeroko rozumianą turystyką i krajoznawstwem. Wydaje
materiały zw. z turystyką i krajoznawstwem. Propaguje zdobywanie odznak
turystycznych. Zajmuje się profilaktyka zdrowotną seniorów poprzez
propagowanie wędrownictwa. Promuje turystykę wśród dzieci i młodzieży
poprzez organizowanie imprez turystycznych przeznaczonych do tej grupy
wiekowej oraz poprzez opiekę nad szkolnymi kołami krajoznawczoturystycznymi. Współdziała z lokalnymi samorządami na rzecz promowania
lokalnych atrakcji turystycznych organizując specjalne imprezy tematyczne.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego
W 2014 roku Oddział PTTK w Bytomiu oraz zrzeszone w nim koła i kluby przeprowadziły 40 spotkań
poświęconych szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji turystycznych dla członków zrzeszonych w naszym Oddziale.
Oddział współorganizował na terenie miasta Industriadę
– Święto Szlaku Zabytków Techniki oraz Dzień Turystyki
2
– w formie rajdu gwiaździstego dla ok. 200 uczestników. Przeprowadził również we współpracy z UM w Bytomiu
projekt „Znam Bytom”, w ramach którego młodzież i dzieci (ok. 200 osób) – poznawały swoje rodzinne miasto.
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