Uchwały
XIX Walnego Zjazdu PTTK

-2Uchwała XIX Walnego Zjazdu PTTK
z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie nadania Godności Członka Honorowego PTTK
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 7 Statutu PTTK XIX Walny Zjazd PTTK nadaje Godność
Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego następującym
Koleżankom i Kolegom:
1.

Anders Paweł

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Cebula Zygmunt
Cholewa Romuald
Dwornicka Janina
Gajewski Jerzy Wiktor
Gotowt-Jeziorska Alicja
Hadasz Henryk
Hawrysz Marian
Hojniak Emil Leon
Komorowski Bogdan
Kotarski Marian Mieczysław
Krzysztoń Jan
Kudlaszyk Andrzej
Kwaczyński Jerzy
Leśnik Stanisław
Lewicki Jan
Łabno Andrzej
Małkowski Ryszard
Mamenas Ryszard
Miłoszewski Henryk
Morawski Antoni
Napiórkowski Wojciech
Owsianowski Zenon
Wojciech
Pabian Jerzy
Partyka Józef
Sosna Władysław
Szafiński Włodzimierz
Tokarski Mieczysław
Tomalak Wojciech
Wieczorek Edward

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

- Oddział Środowiskowy PTTK im. Franciszka Jaśkowiaka
w Poznaniu
- Oddział PTTK w Rzeszowie
- Oddział PTTK „Wędrowiec” w Zabrzu
- Oddział PTTK w Krasnymstawie
- Oddział Krakowski PTTK w Krakowie
- Oddział Stołeczny PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie
- Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego w Opolu
- Oddział PTTK „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie
- Oddział PTTK w Legnicy
- Oddział PTTK w Lipsku
- Oddział Regionalny PTTK w Częstochowie
- Oddział Zachodniopomorski PTTK w Szczecinie
- Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu
- Oddział PTTK w Żyrardowie
- Oddział PTTK „Beskid” w Nowym Sączu
- Oddział Gdański PTTK im. dr Jerzego Szukalskiego w Gdańsku
- Oddział PTTK w Tarnowie
- Oddział PTTK im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
- Oddział Łódzki PTTK im. Jana Czeraszkiewicza w Łodzi
- Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu
- Oddział Miejski PTTK im. księdza Jana Wiśniewskiego w Radomiu
- Oddział Miejski PTTK w Płocku
- Oddział Środowiskowy PTTK im. Franciszka Jaśkowiaka
w Poznaniu
- Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach
- Oddział PTTK w Ojcowie
- Oddział PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie
- Oddział PTTK w Żarnowie
- Oddział PTTK we Włodawie
- Oddział PTTK w Kaliszu
- Oddział Regionalny PTTK w Katowicach

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz obrad Zjazdu

Przewodniczący obrad Zjazdu

/-/ Joanna Lipińska

/-/ Henryk Miłoszewski

-3Uchwała XIX Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
z dnia 16 września 2017 r.
w sprawie głównych celów działalności w XIX kadencji władz Towarzystwa
Walny Zjazd PTTK za główne cele działalności w XIX kadencji władz Towarzystwa uznaje:
1. Umacnianie patriotycznego i krajoznawczego programu turystyki, opartego
na poznawaniu piękna, dziejów i kultury Polski oraz poszanowaniu ojczystego krajobrazu
i jego wartości przyrodniczych.
2. Podejmowanie działań służących wzmacnianiu spoistości Towarzystwa, utrwalaniu jego
tożsamości i poczucia wspólnoty.
3. Wzmocnienie organizacyjnej i programowej pozycji oddziałów, zwiększenie
bezpieczeństwa ich funkcjonowania oraz efektywności działania.
4. Rozwijanie przestrzeni turystycznej i jej zagospodarowanie tak, aby była dogodna
dla turystów i przyjazna dla przyrody.
5. Tworzenie koalicji organizacji pozarządowych do zagwarantowania trwałych warunków
finansowania turystyki społecznej i krajoznawstwa jako zadania publicznego.

Sekretarz obrad Zjazdu

Przewodniczący obrad Zjazdu

/-/ Joanna Lipińska

/-/ Henryk Miłoszewski
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Uchwała XIX Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
z dnia 16 września 2017 r.
w sprawie udziału Towarzystwa w obchodach stulecia odzyskania przez Polskę
niepodległości oraz organizacji Kongresu Krajoznawstwa Polskiego

Polskie
Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
szczyci
się
przejętym,
od Towarzystwa Tatrzańskiego, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego, patriotycznym przesłaniem związanym z organizacją
i popularyzacją ruchu krajoznawczego w Polsce. Jesteśmy przekonani, że wyjście naprzeciw
współczesnym wyzwaniom nie może znaczyć odejścia od korzeni polskiego krajoznawstwa,
zatem za priorytetowe działania w XIX kadencji uważamy wytyczenie kierunków działań
Towarzystwa, które wzmocnią krajoznawstwo jako ważne źródło utwierdzania polskiej
tożsamości narodowej.
1.

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległego bytu
państwowego będziemy szczególnie przypominać:
a. historię walk o niepodległość: powstanie listopadowe i styczniowe, walki
w okresie Wiosny Ludów, przeciwdziałanie germanizacji i rusyfikacji oświaty
oraz kultury, powstanie wielkopolskie i powstania śląskie, obronę niepodległości
w 1920 r.;
b. budowanie polskiej państwowości i systemu prawa, tworzenie polskiego systemu
oświaty i nowoczesnych rozwiązań gospodarczych, w tym budowę: miasta i portu
Gdynia,
Centralnego
Okręgu
Przemysłowego,
magistrali
węglowej
oraz formowania od podstaw wielu gałęzi polskiego przemysłu;
c. znaczenie integrowania podzielonego przez zaborców polskiego społeczeństwa,
działania w sferze nauki, oświaty, kultury przez prezentowanie wspólnego
dorobku na Powszechnej Wystawie Krajowej.

2.

Ważnym elementem obchodów będzie przypominanie nazwisk postaci, które wniosły
szczególny wkład w odzyskanie niepodległości oraz odbudowanie polskiej
państwowości.

3.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, nawiązując do tradycji polskiego
ruchu krajoznawczego i konieczności wskazania współczesnych kierunków
krajoznawstwa, postanawia zorganizować, w roku 2020, VII Kongres Krajoznawstwa
Polskiego.

4.

VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego powinien poszukiwać odpowiedzi
na pytanie dotyczące miejsca krajoznawstwa w systemie patriotycznego wychowania
Polaków w XXI wieku. Ustalając tematykę Kongresu oraz poprzedzających go
sejmików, należy uwzględniać:
a. znaczenie więzi z Polską, jej regionami; konieczność budowania tożsamości
ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej oraz podkreślenia wagi etosu pracy
i pamięci narodowej;

-5b. konieczność tworzenia systemu edukacji, który, kształtując osobowości twórcze
Polaków o dużej wiedzy i umiejętnościach zawodowych, będzie lepiej niż dotąd
uczył piękna i dziejów Polski;
c. wartości polskiego krajobrazu, przyrodnicze i kulturowe skarby Polski
oraz obowiązek ich chronienia przez Państwo, samorządy i każdego obywatela.

Sekretarz obrad Zjazdu

Przewodniczący obrad Zjazdu

/-/ Joanna Lipińska

/-/ Henryk Miłoszewski
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Uchwała XIX Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
z dnia 16 września 2017 r.
w sprawie zwrócenia się do władz Rzeczypospolitej Polskiej
Walny Zjazd PTTK zobowiązuje Zarząd Główny PTTK do wystąpienia do władz
państwowych z listem przedstawiającym najistotniejsze problemy nurtujące środowisko
przedstawione w propozycji Zespołu Programowego.
Treść listu:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, skupiające członków pod hasłem
poznawania Polski poprzez organizację i popularyzację społecznej działalności turystycznokrajoznawczej, zwraca się do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie rozwiązań
pozwalających na zwiększenie efektywności działania na rzecz Polski, organizacjom
społecznym, w tym PTTK.
Jako Towarzystwo chlubiące się ponad 140-letnimi tradycjami Towarzystwa Tatrzańskiego
i ponad 110-letnimi Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, które w latach 2013–2017
zorganizowało ponad 84 tysiące imprez turystyki kwalifikowanej z udziałem 2,5 mln osób
i blisko 30 tysięcy imprez turystyczno-krajoznawczych z udziałem w nich 8,4 mln osób, jako
Towarzystwo utrzymujące 79 tysięcy km szlaków turystycznych, certyfikujące
przewodników miejskich i terenowych, prowadzące muzea, izby regionalne i regionalne
pracownie krajoznawcze, tworzące wzorce programów dla szkół w zakresie edukacji
krajoznawczo-turystycznej oraz kultywowania języka polskiego zwracamy się do władz
Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie prac:
1.

Nad nowelizacją prawa o stowarzyszeniach, utrudniającego w obecnym kształcie
działalność stowarzyszeniom ogólnopolskim, w ramach których funkcjonują terenowe
jednostki organizacyjne z osobowością prawną. Wnosimy o wprowadzenie do ustawy
zapisów, z których wynikałoby, iż stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności prawnej
za działalność swoich jednostek terenowych z osobowością prawną, a te jednostki
za działalność całego stowarzyszenia. Jednocześnie wnosimy, aby w zapisach ustawy
znalazł się zapis, że jednostki te działają na podstawie własnych samodzielnie
tworzonych statutów, które muszą być zgodne ze statutem stowarzyszenia.
Ma to szczególne znaczenie dla oddziałów PTTK, które posiadają lub starają się o status
organizacji pożytku publicznego.

2.

Nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez
wprowadzenie nowych rozdziałów o partnerstwie publiczno-społecznym i partnerstwie
publiczno-społeczno-prywatnym. Takie rozwiązanie ułatwi prowadzenie, między innymi
wspólnie z samorządami, muzeów, regionalnych pracowni krajoznawczych
i przedsięwzięć w zakresie edukacji, kultury fizycznej oraz rozwijanie turystyki
społecznej.

3.

Nad zapewnieniem w rozwiązaniach prawnych dotyczących zagospodarowania
przestrzennego właściwej pozycji szlaków turystycznych odgrywających wielofunkcyjną
rolę w sferze bezpieczeństwa turystów, walorów prozdrowotnych, ochrony przyrody
i zabytków, a przede wszystkim wzbogacających wiedzę o Polsce i promujących jej
piękno. Stąd szlakom turystycznym należy zapewnić ochronę prawną, a ich

-7funkcjonowanie powinno być otoczone pomocą ze strony administracji rządowej
i samorządowej.
4.

Nad takim unormowaniem spraw dotyczących imprez turystycznych, aby obciążenia
właściwe dla przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej nie ograniczały i nie obciążały statutowej działalności pożytku publicznego
stowarzyszeń, korzystających z konstytucyjnej wolności zrzeszenia, a realizujących
swoje cele poprzez imprezy turystyczne i krajoznawcze.

5.

Nad zapewnieniem w nowej ustawie prawo oświatowe możliwości, za zgodą władz
szkoły, działalności na terenie szkół ogniw stowarzyszeń o ogólnopolskim lub
regionalnym zakresie działania, których cele statutowe są celami publicznymi
w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Proponujemy
też, aby ustawowo zapewnić możliwość tworzenia przesłanek, w tym materialnych,
do rozwoju ich działalności w szkołach obejmujących poszanowanie uprawnień kadry
programowej tych stowarzyszeń, zapewnić właściwą pozycję nauczycielom
prowadzącym edukację poza szkolną ławką oraz takich inicjatyw, jak: Ogólnopolski
Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy, Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs
Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” oraz ogólnopolskie konkursy krasomówcze
dla dzieci i młodzieży.

6.

Nad stworzeniem w systemie prawnym przesłanek do finansowania, ze środków
totalizatora sportowego, turystyki społecznej, edukacji turystycznej oraz turystyki osób
z niepełnosprawnością.

Jesteśmy przekonani, że realizacja zgłaszanych przez Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze propozycji nie tylko ułatwi wypełnianie patriotycznej misji organizacji
pozarządowych, ale i usprawni funkcjonowanie systemu społeczeństwa obywatelskiego
w Polsce.

Sekretarz obrad Zjazdu

Przewodniczący obrad Zjazdu

/-/ Joanna Lipińska

/-/ Henryk Miłoszewski
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Uchwała XIX Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
z dnia 16 września 2017 r.
w sprawie przyjęcia wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK

1. W działalności programowej należy wypracować racjonalny, przystający do potrzeb
i nowoczesny system finansowania oraz kontroli funkcjonowania muzeów, ośrodków
historii turystyki górskiej i regionalnych pracowni krajoznawczych, aby obiekty te były
wizytówką Towarzystwa na miarę XXI wieku.
2. Do ważnych zadań należałoby zaliczyć dbałość o pozyskiwanie członków w środowisku
szkolnym i akademickim na wszystkich szczeblach Towarzystwa.
3. Należy pilnie opracować i wdrożyć system szkoleń dla władz oraz kadry pracowniczej
i księgowej oddziałów PTTK w zakresie zarządzania oraz zagadnień ekonomicznoprawnych.
4. Na stronach internetowych PTTK powinny być systematycznie i niezwłocznie
zamieszczane, ze stosownym komentarzem, aktualne przepisy prawne dotyczące
działalności stowarzyszeń oraz działalności gospodarczej, jak również uregulowania
wewnątrzorganizacyjne PTTK dotyczące działalności PTTK.
5. Należy stworzyć właściwe warunki monitorowania, pomocy i nadzoru nad działalnością
oddziałów PTTK.
6. Niezbędne jest opracowanie strategii w zakresie profesjonalnego zarządzania majątkiem
Towarzystwa i jego jednostek, w tym dokonanie zmian struktury organizacyjnej pionu
zarządzania majątkiem.

Sekretarz obrad Zjazdu

Przewodniczący obrad Zjazdu

/-/ Joanna Lipińska

/-/ Henryk Miłoszewski
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Uchwała XIX Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
z dnia 16 września 2017 r.
w sprawie zapewnienia właściwej opieki nad zasobem archiwalnym PTTK
1. Walny Zjazd PTTK uznaje za niezwykle ważne zachowanie dla przyszłych pokoleń oraz
dla potrzeb badań naukowych, zbioru materiałów archiwalnych obrazujących historię
i dorobek PTTK.
2. Walny Zjazd PTTK zobowiązuje Zarząd Główny PTTK, aby do 30 czerwca 2018 roku:
a. opracował program przedsięwzięć, mających na celu właściwe zatroszczenie się
o bieżące porządkowanie, katalogowanie i tworzenie opisów zawartości
materiałów zgromadzonych w Archiwum PTTK, przejmowania materiałów
archiwalnych od oddziałów likwidowanych oraz tych, które nie są w stanie
samodzielnie zapewnić właściwej opieki nad własnym zasobem archiwalnym,
b. zapewnił profesjonalnego archiwistę, który udzielałby pomocy metodycznoszkoleniowej oddziałom i innym komórkom organizacyjnym PTTK.

Sekretarz obrad Zjazdu

Przewodniczący obrad Zjazdu

/-/ Joanna Lipińska

/-/ Henryk Miłoszewski
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Uchwała XIX Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
z dnia 16 września 2017 r.
w sprawie działalności prawno-gospodarczej PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w swej działalności gospodarczej,
stanowiącej również ważną sferę otoczenia biznesu, będzie dalej kierować się zasadą, że
wypracowany w działalności gospodarczej zysk jest przeznaczony przede wszystkim
na działalność programową oraz inwestycje zwiększające wartość majątku stowarzyszenia.
Wiąże się to z zasadą utrzymania własności majątku przez Towarzystwo i nie przenoszenia
prawa jego własności do zewnętrznych podmiotów gospodarczych.
Walny Zjazd PTTK ustala następujące kierunki działania:
1. Zwiększenie rentowności posiadanego majątku i przychodów z działalności gospodarczej:
a. wprowadzenie w obiektach PTTK w większym zakresie działań inwestycyjnych
zmierzających do podniesienia ich standardu, z jednoczesnym zwiększeniem
przychodów generowanych na bazie tych obiektów i przygotowywaniem wieloletnich
planów realizacji zadań inwestycyjnych;
b. kontynuowanie działań zmierzających do takiego funkcjonowania części bazy
noclegowej poddanej wieloletniej dzierżawie, która dawałaby z jednej strony szansę
na stały dopływ środków finansowych, generowanych z minimalnym ryzykiem
prowadzenia działalności gospodarczej, z drugiej strony – zdejmowałaby
z Towarzystwa ciężar dużych wydatków inwestycyjnych;
c. analiza możliwości zwiększenia dochodów PTTK z kreowania i realizacji nowych
ofert turystyki komercyjnej;
d. analiza konieczności utrzymania bonusów wynikających z utrzymania Regulaminu
Schronisk PTTK dla powszechnego ruchu turystycznego i stworzenie możliwości
utrzymania ich wyłącznie dla członków PTTK;
e. ciągły monitoring funkcjonowania struktur zarządzających majątkiem PTTK.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa majątku PTTK przed ryzykiem jego utraty poprzez:
a. monitoring pojawiających się regulacji prawnych związanych z zarządzeniem
nieruchomościami oraz dostosowanie zasad gospodarowania majątkiem PTTK
do pojawiających się zmian;
b. monitorowanie stanu technicznego oraz racjonalności gospodarowania majątkiem
oddziałów PTTK;
c. kontynuowanie działań zmierzających do przeprowadzenia regulacji prawnych
majątku, w szczególności położonego na gruntach Skarbu Państwa.
3. Optymalizacja procesu zarządzania majątkiem oraz wzmocnienie nadzoru
właścicielskiego nad spółkami oraz innymi jednostkami gospodarczymi PTTK:
a. opracowanie systemu wzmocnienia kapitałowego spółek z kapitałem PTTK,
rozważając również wniesienie aportem dodatkowych obiektów oraz pozostawienie
części wypracowanego zysku w celu umożliwienia dalszego rozwoju obiektów
i poprawy ich wyposażenia;
b. kontynuowanie procesu wchodzenia przez oddziały PTTK w strukturę właścicielską
spółek PTTK poprzez wykup udziałów lub wejście aportem majątkiem oddziałowym,

- 11 a także tworzenia przez oddziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
działających w oparciu o majątek wydzierżawiony od oddziałów;
c. opracowanie kryteriów umożliwiających analizę porównawczą efektywności
gospodarowania majątkiem PTTK przez jednostki gospodarcze i dokonywanie
systematycznie ich oceny.
4. Zobowiązuje Zarząd Główny PTTK do:
a. dokonania analizy aktualnej sytuacji prawno-gospodarczej Towarzystwa,
b. opracowania programu gospodarczego Towarzystwa na nadchodzącą kadencję,
w terminie ośmiu miesięcy od zakończenia Walnego Zjazdu,
c. przedstawienia do zaopiniowania Głównej Komisji Rewizyjnej programu
gospodarczego, opracowanego zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały,
d. opracowania i wdrożenia systemu zatrudniania i wynagradzania w spółkach
i jednostkach PTTK (w szczególności kadry kierowniczej).

Sekretarz obrad Zjazdu

Przewodniczący obrad Zjazdu

/-/ Joanna Lipińska

/-/ Henryk Miłoszewski
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Uchwała XIX Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
z dnia 16 września 2017 r.
w sprawie promocji PTTK

Walny Zjazd PTTK zobowiązuje Zarząd Główny PTTK do:
1. przygotowania strategii promocji Towarzystwa na nadchodzącą kadencję, w terminie
ośmiu miesięcy od zakończenia Walnego Zjazdu,
2. zapewnienie specjalisty od promocji, wyłonionego w otwartym konkursie.

Sekretarz obrad Zjazdu

Przewodniczący obrad Zjazdu

/-/ Joanna Lipińska

/-/ Henryk Miłoszewski

Uchwała XIX Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
z dnia 16 września 2017 r.
w sprawie wniosków z regionalnych konferencji oddziałów PTTK
Walny Zjazd PTTK zobowiązuje Władze Naczelne PTTK do ustosunkowania się
do wniosków zgłoszonych podczas regionalnych konferencji oddziałów PTTK.
Władze Naczelne PTTK, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy po zakończeniu obrad
Zjazdu, przekażą informację o trybie rozpatrzenia wniosków do poszczególnych jednostek
regionalnych PTTK.

Sekretarz obrad Zjazdu

Przewodniczący obrad Zjazdu

/-/ Joanna Lipińska

/-/ Henryk Miłoszewski

