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Wielce Szanowni i Drodzy Członkowie 

Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 

Wielce Szanowni i Drodzy Geografowie, 

 

Nawiązując do poprzednich zapowiedzi pozwalam sobie zwrócić się do Państwa z 

gorącym apelem o przynajmniej jednorazowe przekazanie na rzecz Polskiego 

Towarzystwa Geograficznego 1% odpisu podatkowego  – począwszy od PIT za rok 

2012. 

Zapewne orientują się Państwo, że obowiązujący w Polsce system finansowania 

organizacji i stowarzyszeń typu PTG nie stwarza możliwości na realizację nawet 

podstawowych zadań statutowych. Jedynym stałym źródłem dopływu finansów są składki 

członkowskie. Jednak ze względu na stale malejącą liczbę członków, jak też stosunkowo 

niewielkie stawki i ten środek finansowania jest niewystarczający. Możemy jedynie 

utrzymywać biuro PTG z niewielką obsadą personalną (pół etatu), prowadzić bieżącą 

korespondencję i dokonywać zakupu symbolicznych nagród rzeczowych dla laureatów 

konkursu na najlepsze prace magisterskie. Obecna sytuacja finansowa w zasadzie 

uniemożliwia nam prowadzenie jakiejkolwiek sensownej polityki zarówno w sferze nauki, jak 

i kształcenia młodych kadr. Bardzo uciążliwą rzeczą jest brak możliwości zaoszczędzenia 

jakiejś sensownej kwoty celem umieszczenia jej na atrakcyjnej lokacie bankowej, a następnie 

korzystania z odsetków. 

W 2018 r. będziemy obchodzić Wspaniały Jubileusz 100-lecia powstania Polskiego 

Towarzystwa Geograficznego.  Wszyscy doskonale wiemy, jak ważną rolę odgrywało PTG w 

dziejach polskiej geografii, szczególnie w okresach najtrudniejszych – bezpośrednio po 

uzyskaniu Niepodległości w 1918 r. i po II. wojnie światowej. Zawsze Towarzystwo cieszyło 

się wielkim uznaniem na forum międzynarodowym. 

Pragnąc godnie uczcić ten wyjątkowy dla nas wszystkich Jubileusz Prezydium ZG 

PTG podjęło decyzję o przystąpieniu do prac, których efektem końcowym byłby cykl 

publikacji, a także przygotowanie okolicznościowych pamiątek typu kolekcjonerskiego. 

Naszym zamierzeniem jest, aby ukazała się nowa monografia historyczna Towarzystwa, 

przygotowana w oparciu o nieznane dotąd materiały źródłowe. Planowane Wydawnictwa 

Jubileuszowe obejmą również opracowania biograficzne poświęcone założycielom i kolejnym 

przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Geograficznego – z uwzględnieniem osób 



związanych z Towarzystwami działającymi w okresie międzywojennym we Lwowie i w 

Poznaniu. Byłby to nasz hołd złożony Wielkim Geografom, ale równocześnie byłyby to w 

znacznej większości pierwsze opracowania biograficzne dotyczące poszczególnych osób. 

Literatura odnosząca się do naszej historii ciągle jeszcze jest bardzo skromna i nie wypełnia 

wszystkich białych plam. 

Tak więc, jeżeli Państwo będą tak wspaniałomyślni i przekażą na rzecz PTG swój 

odpis podatkowy, uzyskane tą drogą środki zostaną przede wszystkim przeznaczone na 

fundowanie nagród dla autorów najlepszych prac magisterskich, nagród dla nauczycieli, a 

także będą spożytkowane na przygotowanie Wydawnictw Jubileuszowych. Przy okazji 

pragnę zapewnić wszystkich Państwa, że Towarzystwo podejmuje również szereg innych 

działań w celu uzyskania sponsorów. 

Równocześnie zobowiązujemy się do składania Państwu sprawozdania z 

wykorzystania otrzymanych środków finansowych, które będziemy prezentować na początku 

każdego nowego roku kalendarzowego. 

Polskie Towarzystwo Geograficzne jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 

Sądowym (KRS) pod numerem 0000110860 i ten numer należy wpisać na Państwa deklaracji 

podatkowej.  

 

Korzystając z okazji pragnę jeszcze raz życzyć wszystkim Państwu wiele Radości, 

Sukcesów, Ciepła Rodzinnego, Przyjacielskiego i w miejscu pracy, Zdrowia i Wszelkiej 

Pomyślności w rozpoczętym właśnie Roku 2013.  

Licząc na odruch Serca i Rozumu Polskich Geografów pozostaję z głębokim 

szacunkiem 
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