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Abstract

The  Galician Tatra Society – The  Tatra Society  – The  Polish Tatra Society (1873–1950). 
Statutes’ Miscellanea and other Legal Issues
The  middle of  the  XIX century saw the  rise and growth of  tourist societies throughout 
the Europe and in  the United States of America. In  the Polish lands, the most favourable 
conditions in this area were in Galicia, the part of Poland under the Austrian occupation. This 
was a result of the liberalisation of internal politics of the Austria-Hungary Empire. So it was 
in  Galicia where, in  1873, the  first such society had been created, with the  goal of  pro-
moting mountain tourism. Initially its name was the “Galician Tatra Society,” but as  soon 
as  1874, to  welcome Poles from under the  Prussian and Russian occupation, the  name 
was changed to the “Tatra Society.” After Poland regained its independence, the name was 
changed to the “Polish Tatra Society” and stayed that way till 1950, when the Tatra Society 
dissolved to create, together with the “Polish Sightseeing Society” formed in Warsaw in 1906, 
the “Polish Tourist and Sightseeing Society.”

Despite the  fact that Society’s membership included many lawyers, high complex-
ity of  ever changing laws and carefree attitude of  some of  the  members resulted in  many 
problems and uncertainties, including doubts about what the actual date of its creation was. 
The article is dedicated to the exploration of these topics.
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Lata 60. XIX wieku to okres przemian politycznych w monarchii austriackiej, później 
austro-węgierskiej, zapoczątkowany wydarzeniami w 1848 r. i późniejszą klęską w woj-
nie z Prusami. Rządzący państwem, chcąc, aby zachowało ono swój wielonarodowościo-
wy charakter, zmuszeni zostali do znaczących przemian w polityce wewnętrznej, w tym 
związanych ze  zwiększeniem swobód obywatelskich, uzyskaniem praw narodowych 
i politycznych. W 1862  r. uchwalono ustawę o ochronie wolności osobistej1, ustawę 
prasową2, nieco później, gdyż w 1867 r. ustawę krajową o języku nauczania w szkołach3, 
ustawę o prawie stowarzyszania się4, o zgromadzeniach5 oraz ustawę zasadniczą o ogól-
nych prawach obywateli6. Uchwalenie tych i innych aktów prawnych o charakterze pro-
społecznym i obywatelskim umożliwiło wzrost aktywności społecznej w różnorodnych 
jej obszarach, w tym związanym z organizacją ruchu turystycznego. Na gasnący nurt 
romantyzmu nałożyło się pozytywistyczne widzenie świata. Spotęgowało to zaintere-
sowanie się górami, a  liczni przedstawiciele obydwu tych kierunków zwiedzali góry, 
aczkolwiek czynili to z  innych przesłanek. Odwiedzający góry już od połowy XIX w. 
podjęli działania zmierzające do organizowania się i budowy stowarzyszeń mających 
za  zadanie ułatwianie uprawiania turystyki. W  1857  r. powstał Alpine Club w  Lon-
dynie, w następnych latach kolejne w innych krajach. Pod koniec lat 60. XIX w. Wę-
grzy, którzy na części grani Karpat graniczyli z Galicją w  ramach monarchii austro-

-węgierskiej, rozpoczęli starania o utworzenie stowarzyszenia, które zamierzali nazwać 
Towarzystwo Karpackie. Między przedstawicielami arystokracji i inteligencji polskiej 
i węgierskiej doszło do rywalizacji o pierwszeństwo w zorganizowaniu stowarzyszenia 
turystycznego prowadzącego działalność w  Karpatach, a  szczególnie w  Tatrach. Wę-
grzy utworzyli podczas zebrania 13 maja 1873 r. w Smokowcu komitet założycielski, 
który zwołał 10 sierpnia tegoż roku zebranie, na którym uchwalono statut i wybrano 
władze stowarzyszenia. Choć Polacy podjęli wcześniej decyzję o powołaniu stowarzy-
szenia, 3 sierpnia 1873 r., to jednak uchwalony przez założycieli statut stowarzyszenia 
o nazwie Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie nosi datę 31 grudnia 1873 r. Opracowa-
ny przez Feliksa Pławickiego oraz dra Eugeniusz Janotę7 i podpisany przez założycieli, 
tj.: Mieczysława Reya, Jadwigę z  Zamoyskich Sapieżynę, Marcina Nałęcz Kęszyckie-
go, Ludwika Eichborna, Józefa Szalaya i Feliksa Pławickiego został zatwierdzony przez 
c.k. Namiestnictwo rozporządzeniem z  dnia 19 marca 1874  r. L  117348. Potwierdza 
tę datę zarówno wypis z dokumentów Namiestnictwa we Lwowie, gdzie data i numer 

1 Ustawa z 27 października 1862 r., G.B. poz. 87. Nazwy aktów prawnych, ich numeracja oraz źródła edycji 
za K. Grzybowski, Galicja 1848–1914. Historia ustroju politycznego na tle historii ustroju Austrii, Ossolineum 1959.

2 Ustawa z 17 grudnia 1862 r., G.B. poz. 6 z 1863 r. (nowelizowana ustawami z 15 października 1868 r., 
G.B. poz. 142 i z 9 lipca 1894 r., poz. 161).

3 Ustawa krajowa z 22 czerwca 1867 r. o języku nauczania w szkołach, poz. 155, 220.
4 Ustawa z 15 listopada 1867 r., G.B. poz. 134.
5 Ustawa z 15 listopada 1867 r., G.B. poz. 135.
6 Ustawa zasadnicza z 21 grudnia 1867 r., G.B. poz. 142.
7 L.  Świerz, Sprawozdanie z  czynności Towarzystwa Tatrzańskiego za  czas od  3 sierpnia 1873 do 

28 maja 1876 r.,  „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 1876, t. 1, s. 22.
8 Ibidem.



259

Statut Towarzystwa Tatrzańskiego z 1911 r. Zbiory Alicji i Jerzego Kapłonów

Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie, Towarzystwo Tatrzańskie i Polskie Towarzystwo Tatrzańskie…



260 Jerzy Kapłon

rozporządzenia są identyczne9, jak i  zachowana w  Archiwum Muzeum Tatrzańskie-
go dokumentacja w postaci oryginalnego pisma c.k. Namiestnictwa we Lwowie z dnia 
19 marca 1874 r. L 11734 wraz załączonym pierwszym statutem10.

W zbiorach tegoż muzeum zachował się wydany drukiem we Lwowie statut o nie-
co odmiennej treści – w zakresie celów działalności stowarzyszenia, dodatkowo pod-
pisany przez Władysława Dobrzyńskiego. Według postanowienia w końcowej partii 
tego statutu i on był zatwierdzony przez c.k. Namiestnictwo we Lwowie 19 marca 
1874 r. pismem L 1173411.

Nie jest oczywiście możliwe, aby różne statuty były zatwierdzone tym samym re-
skryptem, zatem ów lwowski, wydany drukiem wydaje się kolejną propozycją, ale nie 
zatwierdzoną przez c.k. Namiestnictwo, gdyż stało ono na stanowisku, że kolejne zmia-
ny statutu powinny nastąpić dopiero po ich uchwaleniu przez walny zjazd, czyli naj-
wyższą władzę stowarzyszenia. Dowodzi tego korespondencja zachowana w Archiwum 
Muzeum Tatrzańskiego, np. pismo, w którym odmawia się wprowadzenia zmian do sta-
tutu ze względu brak protokołu z obrad walnego zgromadzenia12. Czy zatem w tym 
kontekście należy uznawać dzień 31 grudnia 1873 r. za datę powstania stowarzyszenia? 
Chcąc uzyskać przekonanie w tej materii, Centralny Ośrodek Turystyki Górski PTTK 
zwrócił się do Stanisława Grodziskiego13 z prośbą o opinię. W przedstawionej eksper-
tyzie opartej na analizie obowiązującej w Galicji ustawy z 15 listopada 1867 r. o prawie 
o stowarzyszeniach jej autor skonkludował, że zgodnie z paragrafem 6 tejże ustawy 
wystarczającym aktem stwierdzającym powstanie stowarzyszenia było powiadomienie 
władzy powiatowej w Nowym Targu o jego utworzeniu, gdyż władza nie skorzystała 
z prawa zakazu w określonym przedziale czasowym. Tym powiadomieniem było zło-
żenie statutu w starostwie w Nowym Targu – na zachowanym egzemplarzu pojawił się 
stempel c.k. Namiestnictwa14. Zgodnie z treścią wspomnianego paragrafu owej ustawy 
władza krajowa mogła zabronić utworzenia stowarzyszenia, ale nie skorzystała z tej 
możliwości, więc tym samym zatwierdziła wspomniany statut15.

Niestety, nie dały rezultatu poszukiwania prowadzone w Centralnym Państwowym 
Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie, gdzie pod sygnaturą fond. 146, zespół 25 
i 58 zgromadzone są akta Towarzystwa Tatrzańskiego. W obu tych zespołach nie odna-
leziono dokumentów rejestracyjnych, stąd konieczność opierania się na dokumentach 
zachowanych w Muzeum Tatrzańskim.

9 Kopia strony wtórnika dokumentacji Namiestnictwa galicyjskiego we Lwowie, Centralne Archiwum 
Turystyki Górskiej PTTK, teczka PTT.1.01.

10 Archiwum Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem (dalej: AMT), sygn. AR/ NO/183, k. 40.
11 Statut Galicyjskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Lwów 1874.
12 Pismo Dyrekcji Policji, nr 7781 z dnia 26 czerwca 1874 r., informujące o reskrypcie c.k. Namiestnictwa 

we Lwowie z dnia 12 czerwca 1874 roku, L 25893, odmawiającym zarejestrowania zmian statutu: AMT, sygn. 
AR/NO/183, k. 45.

13 Emerytowany profesor prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, dr h.c. Uniwersytetu Wrocławskiego, 
członek Komitetu Redakcyjnego  „Wierchów”.

14 Statut Galicyjskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (wydany litograficznie z datą), Nowy Targ 31 grudnia 1873.
15 Pismo c.k. Namiestnictwa we Lwowie z  dnia 19 marca 1874  r. do  Galicyjskiego Towarzystwa 

Tatrzańskiego L 11734 w sprawie zgody na zawiązanie się stowarzyszenia, AMT, sygn. AR/NO/183, k. 40.
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Wśród innych opcji rozpatrywanych jako data powstania Towarzystwa pojawia się 
data 3 sierpnia 1873 r., w którym to dniu na spotkaniu w zakopiańskim Zwierzyńcu 
podczas przyjęcia zorganizowanego przez Ludwika Eichborna na cześć Józefa Szalaya 
Feliks Pławicki miał pierwszy zaproponować powołanie stowarzyszenia, a zebrani, za-
aprobowawszy ten pomysł, zlecili Pławickiemu przygotowanie statutu16. Ta data jest 
jednak trudna do zaakceptowania, choć pierwsze sprawozdanie z czynności Towa-
rzystwa opublikowane w pierwszym tomie  „Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego” 
podaje daty funkcjonowania stowarzyszenia od 3 sierpnia 1873 do 28 maja 1876 r.17 
Widoczne tu jest pragnienie, aby dorównać Węgrom, o czym wspomniano wcześniej. 
Wobec uchwalenia pierwszego statutu w dniu 31 grudnia 1873 r. właśnie tę datę − jak 
się wydaje − należy uznać za właściwą, gdyż w tej formie został on przekazany do za-
twierdzenia przez c.k. Namiestnictwo i przyjęty bez uwag18.

Oczywiście, budzi wątpliwości także zasadność daty 31 grudnia 1873 r., ponieważ 
nie jest łatwo przyjąć do wiadomości, że sygnatariusze statutu, osoby zamożne i bywałe 
w świecie, zamiast przygotowywać się do balu sylwestrowego w odległym Krakowie 
czy Lwowie, podróżowali do Nowego Targu w celu podpisania dokumentu. Trzeba 
bowiem zauważyć, że dopiero w 1884 r. uruchomiono linię kolejową Kraków–Sucha 
Beskidzka–Nowy Sącz, a z Chabówki do Zakopanego – w 1899 r. Może w przyszłości 
badacze archiwaliów wyjaśnią tę wątpliwość.

Niektórzy przyjmują inne rozstrzygnięcia: datę rejestracji przez c.k. Namiestnictwo 
(19 marca 1874 r.) albo datę zgromadzenia założycieli (10 maja 1874 r.) lub wreszcie 
pierwszego zwyczajnego walnego zgromadzenia członków jeszcze Galicyjskiego Towa-
rzystwa Tatrzańskiego, zatwierdzającego zupełnie nowy statut w dniu 31 maja 1874 r., 
w którym także zmieniono nazwę, rezygnując z określenia  „Galicyjskie”.

W artykule na łamach  „Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego”, wydanego w 1913 r., 
a poświęconego 40. rocznicy powstania Towarzystwa, Kazimierz  Rouppert napi-
sał, że właściwie za datę powstania Towarzystwa należy uznać dzień 10 maja 1874 r., 
kiedy to na podstawie zatwierdzonego statutu odbyło się w sali Muzeum Techniczno- 
  -Przemysłowego w Krakowie pierwsze zgromadzenie założycieli19. Datę roczną powsta-
nia 1874 r. uznaje też Leopold Świerz w swoim artykule z okazji 10. rocznicy powstania 
Towarzystwa Tatrzańskiego20, taka data widnieje także na popularnych, drugich w ko-
lejności wytłoczenia, odznakach Towarzystwa Tatrzańskiego.

Zatem droga do dalszych rozważań nad datą powstania Towarzystwa jest nadal 
otwarta, a pytanie, choć przedstawiona została próba odpowiedzi, ciągle aktualne.

16 L. Świerz, Sprawozdanie…, s. 21.
17 Ibidem.
18 Pismo c.k. Namiestnictwa we Lwowie z  dnia 19 marca 1874  r. do  Galicyjskiego Towarzystwa 

Tatrzańskiego L 11734 w sprawie zgody na zawiązanie się stowarzyszenia, AMT, sygn. AR/NO/183, k. 40.
19 K.  Rouppert, Z  dziejów Towarzystwa Tatrzańskiego (1873–1913),  „Pamiętnik Towarzystwa 

Tatrzańskiego” 1913, nr 43, s. 3.
20 L. Świerz, Zarys działalności Towarzystwa Tatrzańskiego w pierwszym jego dziesięcioleciu (od roku 1874 

do r. 1883),  „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 1885, nr 10, s. 93.
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Problem jest istotny także dla dalszego badania historii Towarzystwa, zwłaszcza 
historii jego oddziałów. Zdarzało się bowiem, że oddziały, którym uchwały Wydziału 
(dzisiaj nazywanego Zarządem) TT zezwalały na rozpoczęcie działalności, a nawet re-
jestrowano ich statuty, nie podejmowały działalności lub podejmowały ją po dłuższym 
czasie (np. Oddział TT w Szczawnicy oraz Oddział TT w Nowym Sączu). Którą z dat 
zatem dla rozpoczęcia przez nie działalności należałoby uznać za właściwą: podję-
cia uchwały na pierwszym zgromadzeniu oddziału, uchwalenia statutu, zatwierdze-
nia istnienia oddziału przez władze TT (potem PTT), czy może rejestracji oddziału 
jako osobnego stowarzyszenia przez stosowną władzę administracyjną? W praktyce 
dnia dzisiejszego istnieją różnorodne podejścia do tego zagadnienia zarówno w sto-
sunku do Towarzystwa Tatrzańskiego jako całości, jak i do oddziałów w Szczawnicy 
i Nowym Sączu. O ile w wypadku stowarzyszenia  „Towarzystwo Tatrzańskie” przy-
jęto datę uchwalenia przez założycieli propozycji statutu i w konsekwencji złożenia 
do zatwierdzenia przez stosowną władzę administracyjną (Namiestnictwo we Lwo-
wie), zaakceptowanego następnie przez nią bez zmian, a nie pierwszego walnego zgro-
madzenia, o tyle w przypadku oddziału w Szczawnicy przyjmuje się datę pierwszego 
walnego zgromadzenia oddziału, choć odbyło się ono dopiero 8 lat po zatwierdzeniu 
oddziału przez Towarzystwo Tatrzańskie i Namiestnictwo we Lwowie (a zatwierdzony 
statut Oddziału taką sytuację przewidywał). Otóż 13 lutego 1885 r. z prośbą o zgodę 
na utworzenie oddziału TT w Szczawnicy zwrócił się do Wydziału TT Mieczysław To-
manek, jeden z dwóch ówczesnych delegatów TT w tej miejscowości. Jego propozycja 
uzyskała rekomendację Wydziału TT i 8 marca 1885 r. Walne Zgromadzenie TT swoją 
uchwałą powołało Oddział TT w Szczawnicy do życia. W dniu 31 marca tegoż roku 
Wydział, zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia upoważniony do działań inicju-
jących powołanie oddziału, zwrócił się do Namiestnictwa, przedstawiając do zatwier-
dzenia zaakceptowany przez siebie statut nowego oddziału21, zawierający w paragrafie 
27 specjalną klauzulę głoszącą, że  „Oddział Towarzystwa Tatrzańskiego wchodzi w ży-
cie, kiedy zgłosi się do tegoż przynajmniej 50 członków”22. Statut ten został zatwier-
dzony przez Namiestnictwo we Lwowie rozporządzeniem z dnia 14 kwietnia 1885 r. 
L. 19770. Należy zatem postawić tezę, że − w analogii do ustalenia daty powstania 
Galicyjskiego Towarzystwa Tatrzańskiego związanej z datą uchwalenia statutu przez 
założycieli 31 grudnia 1873 r. (a nie z datą pierwszego Walnego Zgromadzenia TT), 
zaakceptowanego następnie przez Namiestnictwo bez uwag − za datę powstania Od-
działu TT w Szczawnicy należy przyjąć datę podjęcia przez Walne Zgromadzenie TT 
uchwały o powstaniu tam oddziału lub datę zatwierdzenia statutu bez zmian przez 
Namiestnictwo w Lwowie (zgodnie z przytoczoną opinią prof. Grodziskiego), a zatem 

21 Pismo L 62 Wydziału TT z dnia 31 marca 1885 r. do Namiestnictwa we Lwowie (L 19770) w sprawie 
powołania oddziału w  Szczawnicy. Прохання засновників туристичного товариства  „Товариство Та-
трянське” в містах Закопане, Щавниця про затвердження або зміну доданих статутів і рішення по цьо-
му питанню Центральний Державний Історичний Архів України, м. Львів Ф. 146. – Оп. 58. – Спр. 2940.

22 Statut Oddziału TT w Szczawnicy, ibidem.
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rok 1885 bez względu na to, że ów Oddział podjął działalność w 1893 r.23 W przypadku 
Oddziału w Nowym Sączu rozbieżność ta sięga dwóch lat, gdyż przyjmuje się, że jest 
on kontynuatorem wcześniej powołanego stowarzyszenia. Otóż oddział ten powstał 
w wyniku uchwały walnego zgromadzenia TT podjętej 4 maja 1907 r.24 O zarejestrowa-
nie oddziału Wydział TT zwrócił się do Namiestnictwa we Lwowie po upływie ponad 
jednego roku od podjęcia uchwały, pismem z 30 września 1908 r., do którego załączono 
5 egzemplarzy statutu25. Statut przyjęto bez zastrzeżeń i 14 października 1908 r. wpi-
sano Oddział TT w Nowym Sączu do rejestru stowarzyszeń26. Jednocześnie istniejące 
w Nowym Sączu stowarzyszenie Towarzystwo Turystyczne  „Beskid”, przygotowując 
się do rozwiązania, wystąpiło 20 maja 1908 r. do Namiestnictwa we Lwowie z prośbą 
o zmianę § 26 statutu w związku z uchwałą podjętą 16 maja tegoż roku na swoim 
walnym zgromadzeniu. Jej treść dotyczyła sukcesji majątkowej w razie rozwiązania To-
warzystwa (w miejsce dyrekcji gimnazjum w Nowym Sączu pojawiło się Towarzystwo 
Tatrzańskie)27. Z treści tych dokumentów jasno wynika, że − formalnie rzecz biorąc − 
w 1908 r. oba te stowarzyszenia istniały jeszcze niezależnie od siebie. Nie należy zatem 
sądzić − jak się to powszechnie opisuje – że Towarzystwo Turystyczne  „Beskid” połą-
czyło się z Towarzystwem Tatrzańskim. Nie wstąpiło też do Towarzystwa Tatrzańskiego, 
nie figuruje bowiem w wykazach członków załączanych do kolejnych  „Pamiętników 
Towarzystwa Tatrzańskiego”. Należy więc sądzić, mimo iż dokumentacja tego wydarze-
nia nie została odnaleziona, że Towarzystwo  „Beskid” prawdopodobnie się rozwiązało, 
a działalność na bazie jego majątku podjął Oddział Towarzystwa Tatrzańskiego  „Beskid” 
w Nowym Sączu (choć według zmienionego § 26 statutu przejmowany majątek  „Be-
skidu” powinien wyposażyć Towarzystwo Tatrzańskie jako całość).

Ważne dla stowarzyszenia bądź jego oddziału pytanie – od kiedy liczyć swój byt 
prawny – w wymienionych przypadkach pozostaje zatem otwarte.

Uczestnicy stowarzyszenia zajmowali się głównie działaniami, które stawiali sobie 
jako cele statutowe, zdając sobie sprawę, że aby je realizować muszą mieć odpowiednie 
umocowanie w prawie, które obowiązywało na obszarach ich funkcjonowania. Swoje 
wewnętrzne akty prawne – statuty – modyfikowali w miarę potrzeb, zmierzając do ra-
cjonalizacji warunków realizacji programu, a także z powodu zmieniającego się otocze-
nia prawnego. I choć w gronie członków stowarzyszenia odnajdowano kompetentnych 
prawników wspierających te działania, niejednokrotnie nie udało się uniknąć poważ-
nych błędów w procedowaniu.

23 Szerzej o przyczynach tego zob. R.M. Remiszewski, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Oddział Pieniński, 
Szczawnica 2013, s. 18–25.

24 S. Krygowski, A. Wodzicki, Protokół XXXIV Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Tatrzańskiego w dniu 
4 maja 1907 r.,  „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 1908, t. 29, s. XIX.

25 Pismo Wydziału TT z dnia 30 września 1908 r. do Namiestnictwa we Lwowie (L 139448) w sprawie 
powołania oddziału w Nowym Sączu. Прохання засновників туристичного товариства  „Товариство Та-
трянське” в містах Закопане, Щавниця про затвердження або зміну доданих статутів і рішення по цьо-
му питанню Центральний Державний Історичний Архів України, м. Львів. Ф. 146. – Оп. 58. – Спр. 2940.

26 Dokument L 139448 Namiestnictwo we Lwowie, ibidem.
27 Pismo Towarzystwa Turystycznego  „Beskid” z  dnia 20 maja 1908  r. do  Namiestnictwa we Lwowie 

(L 68050) w sprawie zmiany statutu, ibidem.
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Przykładem tego są postanowienia pierwszego statutu Towarzystwa Tatrzańskiego 
(już wówczas przyjmującego nazwę  „polskie”) po I wojnie światowej, uchwalonego 
10 grudnia 1922 r. na nadzwyczajnym walnym zjeździe Towarzystwa. Ukazały się dru-
kiem dwie wersje tego statutu.

Według statutu wydrukowanego w Krakowie w Drukarni  „Orbis” zarząd główny 
(§ 50) składał się z prezesa, 3 wiceprezesów oraz 18 członków wybranych przez zjazd 
delegatów na 3 lata (razem 22). Zjazd wyłaniał też 7 zastępców członków zarządu. Przy-
najmniej jeden z wiceprezesów, 6 członków zarządu i wszyscy zastępcy mieli miesz-
kać na stałe w Krakowie. Zarząd główny wybierał ze swojego grona (§ 51) sekretarza, 

Regulamin kół miejscowych Oddziału Górnośląskiego PTT z 1924 r. Zbiory Alicji i Jerzego Kapłonów
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Statut Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z 1935 r. Zbiory Alicji i Jerzego Kapłonów
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Statut Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z 1950  r. Zbiory Centralnej Biblioteki 
PTTK w Warszawie

skarbnika (którzy musieli mieszkać na stałe w Krakowie) i ich zastępców28. W wersji 
tego statutu, wydrukowanej we Lwowie, w Drukarni  „Słowa Polskiego”, w § 50 mowa 
jest nie o 18, a 15 członkach zarządu głównego wybieranych na 3 lata, oprócz prezesa 
i trzech wiceprezesów (razem 19), a z 15 członków zarządu głównego miano wyłaniać 
sekretarza, skarbnika i ich zastępców. Miało też być 7 zastępców członków zarządu 
głównego29. Można snuć różne domysły na temat genezy owego postanowienia we 
lwowskim druku statutu, niemniej prawomocne wydaje się postanowienie w druku 
krakowskim opublikowanym w Krakowie w Drukarni  „Orbis”30, o czym dowodnie 
zaświadcza wersja maszynopisowa statutu znajdująca się w zbiorach Centralnego 

28 Statut Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, uchwalony na  nadzwyczajnym walnym Zgromadzeniu 
PTT 10 grudnia 1922 r. w Krakowie, [Kraków], b.r., s. 12 (§ 50, 51).

29 Statut Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, uchwalony na  nadzwyczajnym walnym Zgromadzeniu 
PTT 10 grudnia 1922 r. w Krakowie, Lwów 1924, s. 13 (§ 50, 51).

30 Statut Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, uchwalony na  nadzwyczajnym walnym Zgromadzeniu 
PTT 10 grudnia 1922 r. w Krakowie, [Kraków], b.r., s. 12 (§ 50, 51).
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Archiwum Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie31. Co więcej, zdziwienie budzi poda-
ny w „Wierchach”, organie PTT, wydanych we Lwowie w 1924 r., skład zarządu główne-
go ustalony na walnym zjeździe 23 kwietnia 1924 r., a więc na podstawie postanowień 
nowego statutu. Otóż do zarządu weszli − wybrani przez zjazd − prezes, trzech wice-
prezesów i 15 członków zarządu głównego (razem 19 – zgodnie ze statutem  „lwow-
skim”). Wśród 15 członków zarządu głównego wskazano sekretarza i skarbnika, ale już 
zastępcę skarbnika i zastępcę sekretarza dobrano spoza grona owych 15 członków32. Był 
to więc wybór sprzeczny z § 51 statutu. Podobnie w 1925 r. w skład zarządu głównego 
ustalonego na walnym zjeździe 30 kwietnia 1925 r., a więc na podstawie postanowień 
tegoż statutu, weszli: prezes, 3 wiceprezesów, skarbnik i jego zastępca, sekretarz i jego 
zastępca oraz 14 członków zarządu głównego – zatem w liczbie 18 osób poza prezesem 
i wiceprezesami (razem 22 – zgodnie ze statutem  „krakowskim”)33. W wyniku wybo-
rów na walnym zjeździe PTT 17 maja 1925 r. w skład zarządu głównego oprócz prezesa 
i 3 wiceprezesów weszli sekretarz i jego zastępca, skarbnik i jego zastępca oraz 13 człon-
ków – zatem 17 członków zarządu głównego z wyjątkiem prezesa i wiceprezesów (ra-
zem 21). Taki skład ilościowy członków zarządu głównego pozostawał w sprzeczności 
z postanowieniami § 50 i 51 obowiązującego statutu34. Czy zatem podejmowane w tym 
składzie uchwały miały moc prawną, zwłaszcza jeśli nie były uchwalane jednogłośnie?

Prócz wielu ważnych zmian w statucie podczas walnego zjazdu PTT we Lwowie 
20 marca 1927 r. dokonano korekty w postanowieniach, w których określano liczbę 
członków zarządu głównego na 18. Kwitowało to zamieszanie wynikające z odmien-
nych postanowień w drukowanych we Lwowie i w Krakowie statutach uchwalonych 
w 1922 r. (o czym mowa powyżej) i ustanowiło stan faktyczny, do którego stosowano 
się podczas następnych wyborów35.

Wątpliwości co do daty powstania poszczególnych oddziałów PTT pojawiają się 
właściwie w każdym przypadku. Ciekawy jest tu przykład Oddziału PTT w Kaliszu. 
Otóż 1 kwietnia 1931 r. w Kaliszu w obecności 360 słuchaczy36 wygłosił prelekcję prof. 
Kazimierz Sosnowski, członek Zarządu Głównego PTT. W trakcie spotkania 32 osoby 
zadeklarowały przystąpienie do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i wolę stworze-
nia osobnego oddziału tegoż stowarzyszenia w Kaliszu. To pierwsza z interesujących 
nas dat. Zarząd Główny PTT został poinformowany o woli założenie oddziału w Ka-
liszu pismem z 2 kwietnia 1931 r. podpisanym przez Helenę Staniewską i Stanisława 

31 Statut Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, uchwalony na  nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 
PTT 10 grudnia 1922 r., CATG PTTK teczka PTT, sygn. PTT.1.1, k. 14–43.

32 T. Dropiowski, Zarząd Główny P.T.T.,  „Wierchy” 1924, nr 2, s. 238.
33 Idem,  Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Urzędowe sprawozdania i komunikaty Zarządu Głównego, Sek-

cji i Oddziałów PTT,  „Wierchy” 1925, nr 2, s. 287.
34 Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (Dział oficjalny). Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności To-

warzystwa za czas od 1 maja 1925 r. do 15 kwietnia 1926 r.,  „Wierchy” 1926, nr 4, s. 200.
35 Pismo Zarządu Głównego PTT L. 319/27 z dnia 16 lipca 1927 r. do Województwa w Krakowie w spra-

wie zmian w statucie PTT w wyniku uchwały zjazdu PTT w dniu 20 marca 1927 r. we Lwowie, CATG PTTK, 
sygn. PTT.1.1, k. 216–218.

36 Sprawozdanie Zarządu Głównego Oddziałów, Kół i Sekcji Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Krako-
wie z działalności Towarzystwa za czas od 1 kwietnia 1931 do 31 marca 1932 r., Kraków 1932, s. XXIX.
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Nowosielskiego. Załącznikiem do tego pisma był wykaz chętnych do przystąpienia 
do PTT i powołania oddziału37. Biuro ZG PTT wystosowało 18 kwietnia 1931 r. pismo 
wyjaśniające, w którym informowało, że sprawa utworzenia nowego oddziału musi być 
najpierw zatwierdzona przez Wydział Wykonawczy PTT, a dopiero po jego pozytywnej 
decyzji zostaną przekazane założycielom wymogi, których dopełnienie doprowadzi 
do formalnego powołania oddziału38. Biuro ZG PTT 29 kwietnia 1931 r. poinformowa-
ło kaliszan, że zatwierdzenie powstania oddziału w Kaliszu powinno nastąpić podczas 
zebrania ZG PTT mającego się odbyć 9 maja w Bielsku. W piśmie zawarto ponadto 
wiele informacji o koniecznych czynnościach niezbędnych przy powołaniu oddziału, 
w tym m.in. o potrzebie zarejestrowania statutu oddziału przez stosowny organ admi-
nistracji. Mając na uwadze to, że 9 maja 1931 r. Zarząd Główny miał podjąć decyzję 
o zgodzie na powołanie oddziału, tegoż dnia działacze oddziału zebrali się na walnym 
zgromadzeniu, zatwierdzili statut oddziału i wybrali zarząd39. Po wymianie różnorod-
nej korespondencji Urząd Wojewódzki w Łodzi, decyzją z dnia 5 czerwca 1931 r. L.BP.
II-I-d/14, zatwierdził statut Kaliskiego Oddziału PTT i wpisał w rejestrze stowarzyszeń 
Oddział PTT w Kaliszu pod numerem 284140. Warto tu dodać, że na tym obszarze 
w owym czasie obowiązywała niemiecka ustawa o stowarzyszeniach z dnia 19 kwietnia 
1908 r.41, wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1921 r.42 
nowa zaś − już polska – ustawa o stowarzyszeniach uchwalona dnia 17 marca 1932 r. 
weszła w życie 1 stycznia 1933 r., podczas gdy siedzibą PTT był Kraków, a więc miasto 
na obszarze byłej Galicji, gdzie obowiązywała ustawa o prawie stowarzyszania się43.

Jaką datę należy uznać za datę powstania Oddziału PTT w Kaliszu?
Działający w stowarzyszeniach skupiają się w nich w celu realizacji wspólnych za-

interesowań, poziom ich wiedzy nie jest na ogół odpowiedni do poziomu złożoności 
prawniczej tematyki. Prawo, jakie jest dla nich tworzone, powinno umożliwić w nie-
skomplikowany sposób funkcjonowanie organizacji w jego ramach, być jednoznaczne 
i odpowiadać oczekiwaniom społecznym. Jak pokazują powyższe wywody, niejedno-
znaczne postanowienia aktów prawnych lub brak ich zrozumienia prowadzą do roz-
maitych interpretacji. Powoduje to, że wiele istotnych faktów z działalności organizacji 
nie zawsze można ustalić w sposób niebudzący wątpliwości.

37 CATG PTTK, teczka PTT.14.28. Działalność oddziałów Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towa-
rzystwa Tatrzańskiego. Oddział w Kaliszu.

38 Ibidem.
39 Ibidem, Protokół zebrania konstytuującego Oddział PTT w Kaliszu w dniu 9 maja 1931 r.
40 Pismo starostwa powiatowego w Kaliszu L.BP.6/61 z dnia 20 czerwca 1931 r. informujące o zatwierdze-

niu statutu Oddziału przez Urząd Wojewódzki w Łodzi, CATG PTTK, teczka PTT.14.28. Działalność oddzia-
łów Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Oddział w Kaliszu.

41 Dz.Ust. Rzeszy Niemieckiej 151.
42 Dz.U. Nr 105, poz. 766.
43 Ustawa z dnia 15 listopada 1867 r., G.B. poz. 134.


