Warszawa, 25 maja 2017 r.

Drogie Koleżanki,
Drodzy Koledzy,
Kieruję do Was ten list jako przewodniczący Zespołu Programowego XIX Walnego Zjazdu
PTTK. Bezpośrednim powodem przesłania tego listu jest konieczność poinformowania Was o tym, że
prace nad projektami dokumentów programowych Zjazdu jeszcze trwają. Złożoność ich
przygotowania wynika z tego, że zmieniło się generalnie na gorsze otoczenie prawne, przede
wszystkim zmiana ustawy prawo o stowarzyszeniach, zmiana ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, nastąpiły zmiany w systemie rachunkowości i sprawozdawczości
finansowej, pojawiły się nowe projekty ustawy o imprezach turystycznych i o Narodowym Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Propozycje w sferze organizacyjno-programowej muszą być
synchronizowane z pracami nad zmianami Statutu PTTK.
Zespół Programowy na swoich dotychczasowych posiedzeniach przyjął, że przedstawi:
- projekt uchwały lub uchwał Zjazdu (zastanowimy się nad tym, czy problematyce wychowania
patriotycznego związanej m.in. z 100. rocznicą odzyskania Niepodległości oraz przygotowaniem
kolejnego Kongresu Krajoznawstwa Polskiego nie poświęcić odrębnej uchwały),
- projekt listu do władz Państwa w kluczowych dla nas sprawach.
W kontekście zmian zachodzących w Polsce uważamy, że kluczową sprawą dla Zjazdu jest
podkreślenie znaczenia s p o i s t o ś c i naszego Towarzystwa.
Aktualnie trwają prace w podzespołach ujmujących konkrety spraw, które w naszym
przekonaniu powinniśmy zawrzeć w uchwale, która powinna być relatywnie krótka, przejrzysta
i konkretna.
Uchwałę chcemy rozpocząć od podkreślenia znaczenia naszej podmiotowości wyrażonej
w art. 7 ust. 3 Statutu kierując zobowiązanie do nowowybranych władz, aby troska o realny wymiar
zapisu „(...) nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, szczególnie poprzez
kształtowanie postaw społecznych, upowszechniania wiedzy o przeszłości, współczesności
i perspektywach rozwoju Polski, szerzenia kultury turystyki i zapoznania z poznawczymi,
wypoczynkowymi i zdrowotnymi walorami wędrownictwa (...)” - towarzyszyła im przez cały czas.
Następnie planujemy ująć sprawy spoistości całego Towarzystwa (bardziej niż dotychczas na
„My” oraz wspomagania i troski o stan oddziałów). Przyjmując jako priorytet podjęcie działań
zapewniających bezpieczeństwo funkcjonowania oddziałów oraz służących umacnianiu ich
organizacyjnej i programowej pozycji proponujemy zobowiązanie władz PTTK do:
- dokonania kompleksowego przeglądu funkcjonowania wszystkich oddziałów pod względem
wypełniania wymogów statutowych, formalno-prawnych oraz efektów prowadzenia działalności
programowej, organizacyjnej i gospodarczej (jeśli taka jest prowadzona),
- opracowania wniosków i zaleceń wynikających z przeprowadzonego przeglądu oraz harmonogramu
i sposobu ich realizacji,
- wypracowania propozycji zmian statutowych, dostosowanych do obowiązujących uwarunkowań
prawnych, służących umacnianiu rangi oddziałów oraz spójności i siły Towarzystwa oraz
rekomendowanie ich do przyjęcia przez Nadzwyczajny Zjazd PTTK,
- opracowania i wydania w trybie pilnym kompendium wiedzy dla władz oddziałów nt. otoczenia
prawnego PTTK, prowadzenia dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania oddziału,
rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz jednolitych wzorów dokumentów w obszarze
działalności oddziału,
- wypracowania i wdrożenia systemu cyklicznych szkoleń specjalistycznych dla władz oddziałów,
prowadzonych pod patronatem jednostek regionalnych minimum jeden raz w roku,
- wprowadzenia skutecznych mechanizmów pomocy i nadzoru nad działalnością oddziałów i innych
ogniw PTTK, umożliwiających natychmiastowe eliminowanie zagrożeń oraz wzmacniających
poczucie bezpieczeństwa oddziałów.

Następną częścią uchwały byłyby zapisy dotyczące współdziałania z samorządami,
szczególnie w kontekście planów zagospodarowania przestrzennego. Zamierzamy to odnieść do spraw
przestrzeni dla turystyki kwalifikowanej oraz szlaków turystycznych.
Uważamy, że powinniśmy ująć sprawę tak istotną dla Towarzystwa, jaką są jego kadry (w tym
funkcjonujący zawodowo przewodnicy). Zmiana prawa o stowarzyszeniach umożliwia nam
wprowadzenie zapisu w Statucie o nadawaniu uprawnień zawodowych. Jednocześnie unormowania
i uporządkowania wymaga system szkolenia, nadawania uprawnień oraz doskonalenia
i odpowiedzialności organizacyjnej tej kadry.
Zapisy dotyczące patriotycznego wymiaru działalności PTTK powinny eksponować naszą
stałą troskę o polską tożsamość, przygotowanie kolejnego Kongresu Krajoznawstwa Polskiego oraz
efektywności programowej wszystkich naszych działań oraz jednostek strukturalnych.
Ujęcie spraw gospodarki zależy od konsekwencji nowych uwarunkowań prawnych. Trwają
nad tym prace ekspertów. Uważamy, że Towarzystwo powinno bardziej niż dotąd występować jako
reprezentant interesów turystów. Jest to niezależne od konieczności kontynuowania prac na rzecz
ułatwień dla członków PTTK (ubezpieczenia, rabaty).
Najbliższe lata to funkcjonowanie systemu oświaty w nowych rozwiązaniach prawnych
i strukturalnych. Trzeba to wykorzystać jako szansę umocnienia naszej pozycji w życiu współczesnej
szkoły i wspierania nauczycieli pragnących być nauczycielami Kraju Ojczystego.
Współcześnie, wobec zmian jakościowych wynikających z naszej obecności w Unii
Europejskiej, powinniśmy nadać nowy kształt naszym kontaktom zagranicznym i wzmocnić naszą
międzynarodową pozycję.
Przedstawiony wykaz spraw nie jest zamknięty. Uzupełnimy go o sprawy promocji,
odniesienia do pokolenia w wieku 50+ (także w kontekście działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku),
inne ujęcie działalności środowiskowej oraz ogniw działających w Wojsku Polskim.
Co do treści listy do władz Państwa przyjęliśmy, że należy się odnieść do:
- konsekwencji zmiany ustawy prawo o stowarzyszeniach,
- konieczności rozszerzenia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
o partnerstwo publiczno-społeczne oraz publiczno-społeczno-prywatne,
- konsekwencji wdrażania dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie imprez turystycznych,
- planowania przestrzennego w Polsce, także w kontekście szlaków turystycznych,
- zmian w prawie wodnym i prawie oświatowym.
Zwracamy się z serdeczną prośbą, aby zgłaszać do Zespołu konkretne propozycje zapisów
dotyczące zarówno priorytetów na najbliższą kadencję jak i konkretnych rozwiązań. Na mój list, jako
przewodniczącego Zespołu, skierowany już we wrześniu ubiegłego roku z prośbą o propozycje,
odpowiedzi były nieliczne. Liczę na to, że obecnie będzie inaczej.
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