
Uchwała Nr 5/xvl/2oz2

Delegatów Pols kiego Towa rzystwa Sch ron isk Młodzieżowych
z dnia 04 czerwca2O22r.

w sprawie ustalenia kierunków i programu działania Towarzystwa do realizacji
w latach 2a2Ż-2027

l. Na podstawie 5 19 pkt L Statutu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

uchwala się co następuje:

1' Wydzielić procentowo lub kwotowo wielkość budżetu do wyłącznej i niezależnej dyspozycji Głównej

Komisji Rewizyjnej celem umożliwienia powoĘwani, zlecania izatrudniania niezależnych ekspertów,

specja l istów, dokonywa nia zewnętrznych a udytów

2- Dokonać dokładnej kontroli prawidłowości wpisów w Księgach Wieczystych, oraz wykonać analizę

krryestiiformalno- prawnych dotyczących własnościobiektów PTSM i bieżącego stanu majątku

{ inwentaryzacje, protokoły zdawczo- odbiorcze itp.}

3. Dokonać rzeczowego wyjaśnienia kwestiiwszelkich należności i zobowiązań podatkowych i

finansowych związanych z obiektami Kraków-oleandry iwe Wrocławiu

4. Pilnie wprowadzić do rejestru przetwarzania danych w biurze ZG PTSM Główną Komisję Rewizyjną,

oraz wydać imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla członków Komisji

Rewizyjnej.

5. Wzmocnić skuteczność nadzoru nad działalnością schronisk, wypracować procedury umożliwiające

regula rną, porównywalną kontrolę

6. Podjąć przygotowania do obchodów 100 rocznicy powstania PTSM w Polsce, w tym pozyskać

zewnętrzne źródła finansowania w/w obchodów

7. Przygotować analizę aktualnego stanu organizacyjnego PTSM- członkowstwo, struktury organizacyjne,

8. Czynić intensywne starania mające na celu zahamowanie spadku członków i kół PTSM

9. Przygotować kampanię promocyjną dotyczącą organizacji wycieczek i innych aktywnych form

wypoczynku u w oparciu o bazę schronisk młodzieżowych

10. KonĘnuować współpracę z władzami oświatowymi i samorządowymi w utrzymaniu taniej bazy

noclegowej dla turystów

L1. opracować strategię promowania PTSM i schronisk młodzieżowych w mediach społecznościowych,

utrzymywać regularne cykliczne kampanie promocyjne, aktualizować iwprowadzać nowe treści na

stronę internetową doĘczące turysĘki dzieci i młodzieży, dodać linki do innych portali z treściami

dotyczącymi turystyki, tras turystycznych itp.

12. Przedstawić Delegatom obecnegoŁjazdu stan realizacji zapisów w umowach dzierżawy dotyczących

SM Oleandry, oraz kwestii podnajmu hotelu Tumski

L3. opracować i wdrożyć pakiet preferencji dla członków PTSM {określić jednolite minimalne zniżki

dotyczące noclegów w schroniskach i do opłat za imprezy turysĘczne)

14. W miarę możliwości organizować spotkania, zjazdy, konferencje w oparciu o bazę schronisk

młodzieżowych

ll. Zobowiązuje się Zarząd Główny do ustalenia i stosowania planu działania na lata Żo22-2oŻ7 na

podstawie wyĘcznych wymienionych w pkt l.1-14
lll. Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.

du Przewodniczący obrad Zjazdu


