Załącznik do uchwały ZG PTTK
nr 288/XVI/2008 z dnia 26 X 2008 r.

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Tekst jednolity .

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze swoją działalność opiera przede
wszystkim na społecznej aktywności zrzeszonych w nim członków, ceni bezinteresowną pracę kadry społecznej oraz zaangażowanie pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych
PTTK w realizację celów statutowych Towarzystwa.
Dla uznania społecznej działalności i osiągnięć członków oraz jednostek organizacyjnych Towarzystwa – Zarząd Główny ustanawia „ System wyróżnień członków i jednostek
organizacyjnych PTTK zwany dalej „Systemem”.
1. Mając najlepsze rozeznanie dokonań swoich członków , oddziały, koła, kluby PTTK powinny stosować wyróżnienia i przywileje dla członków, ustanowione uchwałami swoich
władz.
2. Wyróżnieniami ustanowionymi przez Zarząd Główny PTTK mogą być honorowani
członkowie PTTK, którzy w sposób szczególny zasłużyli się dla PTTK swoją postawą i
działalnością przynosząc zaszczyt członkom i Towarzystwu.
3. Wyróżnienia ustanowione przez Zarząd Główny PTTK, poza godnością Członka Honorowego PTTK, w jego imieniu przyznaje Kapituła Odznaczeń ZG PTTK.
3.1. Kapituła Odznaczeń ZG PTTK powoływana jest na okres kadencji władz naczelnych
PTTK uchwałą Zarządu Głównego PTTK i pracuje w oparciu o regulamin przez niego zatwierdzony.
4. Zarząd Główny PTTK ustanawia dla członków Towarzystwa następujące wyróżnienia:
- Dyplom PTTK,
- Srebrną Honorową Odznakę PTTK,
- Złotą Honorową Odznakę PTTK,
4.1.Zarząd Główny PTTK ustanawia dla jednostek organizacyjnych Towarzystwa oraz członków wspierających ( w rozumieniu art. 17 ust 1 Statutu PTTK ) następujące wyróżnienia:
- Dyplom PTTK,
- Srebrną Honorową Odznakę PTTK,
- Złotą Honorową Odznakę PTTK.
4.2 Zgodnie z art. 15 Statutu PTTK na wniosek Zarządu Głównego PTTK, może być nadana
przez Walny Zjazd PTTK członkowi zwyczajnemu PTTK godność Członka Honorowego
PTTK. Szczegółowe zasady i dodatkowe kryteria nadania godności Członka Honorowego
PTTK przez Walny Zjazd PTTK określa ZG PTTK.
5. Zarząd Główny PTTK honorując osoby zasłużone i aktywnie działające w środowisku
młodzieżowym ustanawia:
- Odznakę „ Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” w stopniu srebrnym i złotym.
6. Zarząd Główny PTTK ponadto ustanawia:
6. 1.Odznakę „Orli Lot ”promującą przedsięwzięcia turystyczno – krajoznawcze młodzieży
do lat 21.
6.2.Odznakę „25 lat w PTTK” – jako dowód wierności Towarzystwu, nadawaną po osiągnięciu 25 lat przynależności do PTTK zgodnie z Uchwałą nr 33/XII/91 Zarządu Głównego
PTTK z dnia 25.05.1991 r.,
Odznakę „ 50 lat w PTTK” zgodnie z Uchwałą nr 105/XIV/99 Zarządu Głównego PTTK z
dnia 24.10.1999 r.

6.3.Wyróżnienia wymienione w pkt. pkt: 6.1. i 6.2. z upoważnienia Zarządu Głównego PTTK
nadają swoimi uchwałami zarządy oddziałów PTTK.
7.Dla osób, instytucji, organizacji współdziałających – zasłużonych dla PTTK, a nie będących członkami PTTK, Zarząd Główny PTTK ustanawia następujące wyróżnienia:
- Dyplom Honorowy PTTK za Pomoc i Współdziałanie,
- Medal PTTK za Pomoc i Współpracę.
8.Pracownikom o długoletnim stażu i wzorowej pracy może być przyznany tytuł „ Zasłużony
Pracownik PTTK” zgodnie z uchwałą nr 107/XV/2003 Zarządu Głównego PTTK z dnia
28.06.2003 r.
9.Kapituła Odznaczeń ZG PTTK przy rozpatrywaniu wniosków o nadanie wyróżnień będzie
brała pod uwagę podstawowe kryteria zawarte w tabelach 1 i 2 z wyjątkiem przypadków o
których mowa w pkt 9.2.
9.1.Kapituła Odznaczeń ZG PTTK rozpatrując wnioski o przyznanie wyróżnień w pierwszej
kolejności będzie kierowała się zasługami kandydata, które osiągnął w okresie po otrzymaniu ostatnio nadanego wyróżnienia.
9.2.Kapituła Odznaczeń ZG PTTK w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach może odstąpić od wymogów formalnych określonych w tabelach 1,2, które powinny być spełnione
przy występowaniu o nadanie wyróżnień Zarządu Głównego PTTK.
W takich przypadkach wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić wniosek w sposób
szczególny.
10.Z wnioskami o nadanie wyróżnień określonych w Statucie PTTK i Systemie, a także wyróżnień, o których mowa w pkt. 18 występować mogą:
- władze kół, klubów PTTK za pośrednictwem zarządu oddziału PTTK,
- władze oddziału PTTK,
- jednostki regionalne PTTK dla oddziałów z własnego terenu działania,
- Zarząd Główny PTTK,
- Główny Sąd Koleżeński PTTK,
- Główna Komisja Rewizyjna PTTK,
- Komisje, Rady i Zespoły ZG PTTK.
10.1 Z wnioskiem o nadanie tytułu „Zasłużony Pracownik PTTK” o którym mowa w pkt 8
występować mogą: oddziały i jednostki PTTK zatrudniające pracowników na podstawie
przepisów Kodeksu Pracy.
11.Wnioski o wyróżnienia zakwalifikowane przez zarząd oddziału PTTK kierowane są do
rozpatrzenia przez Kapitułę Odznaczeń ZG PTTK.
11.1.W przypadku , gdy oddział PTTK powołał kapitułę / komisję odznaczeń jej zadania
określa zarząd oddziału swoim regulaminem.
12.Wnioski o wyróżnienia i odznaczenia powinny być składane w jednym egzemplarzu do
Kapituły Odznaczeń ZG PTTK co najmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem
ich wręczenia.
12.1.Odznaczrnia winny być wręczane z okazji:
- jubileuszu działalności jednostek organizacyjnych PTTK,
- Światowego Dnia Turystyki
- rocznicy powstania PTTK .
- innych znaczących wydarzeń w życiu jednostki organizacyjnej PTTK lub kandydata do
wyróżnienia ( zjazdu oddziału, zebrania, koła, klubu).
12.2.Wnioski zgłoszone w terminie innym niż określony w pkt. 12 wymagają dodatkowego
uzasadnienia.
13. Wnioski o wyróżnienia kół, klubów PTTK przygotowują macierzyste zarządy oddziałów
PTTK.

13.1.Komisje, Rady i Zespoły ZG PTTK mogą występować o wyróżnienia kół, klubów
PTTK tylko w porozumieniu z zarządami macierzystych oddziałów.
13.2.O przyznaniu wyróżnień dla jednostek organizacyjnych PTTK decydują osiągnięcia w
działalności wykazane przez wnioskodawcę w uzasadnieniu.
13.3.Jednolite formularze wniosków o wyróżnienia ZG PTTK stanowią załączniki do niniejszego „Systemu”.
14. Prawo wręczenia przyznawanych przez Zarząd Główny PTTK wyróżnień mają:
- Członkowie władz naczelnych PTTK, tj. Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego,
- Członkowie Kapituły Odznaczeń ZG PTTK,
- przewodniczący Komisji, Rad i Zespołów ZG PTTK na imprezach w dziedzinach działalności przez nie reprezentowanych,
- przewodniczący jednostek regionalnych PTTK.
14.1.W przypadkach wyjątkowych, kiedy nie może być zapewniona obecność osób wymienionych w pkt. 15 wręczenia wyróżnień z upoważnienia Zarządu Głównego PTTK może dokonać prezes oddziału PTTK wnioskującego o wyróżnienie.
14.2.Wręczenie wyróżnień i odznaczeń w każdym przypadku powinno mieć charakter uroczysty i odbywać się przy udziale aktywu PTTK.
15.Godność Członka Honorowego PTTK wręcza na Walnym Zjeździe PTTK przewodniczący
obrad Zjazdu w towarzystwie prezesów: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego.
16.Wzory odznak, medali, dyplomów i legitymacji do wyróżnień określonych w „Systemie”,
zatwierdza Zarząd Główny PTTK na wniosek Kapituły Odznaczeń ZG PTTK.
16.1.Rejestr wyróżnień, o których mowa w pkt.6.1 i 6.2 prowadzą właściwe oddziały PTTK ,
a rejestry wyróżnień, o których mowa w pkt: 4,5,7,8,18 prowadzi Kapituła Odznaczeń
ZG PTTK.
17.Wybitnym działaczom Towarzystwa i pracownikom na wniosek Zarządu Głównego PTTK
mogą być przyznane:
17.1.Ordery i Odznaczenia państwowe zgodnie z Ustawą z dnia 16.10.1992 o orderach i odznaczeniach Dz. U. nr 90 poz. 450 ze zmianami.
17.2.Odznaczenia resortowe określone przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
26.08.2002 w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „ Za Zasługi dla Turystyki”
ustalania jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.
17.3.W odniesieniu do odznaczeń i wyróżnień ,o których mowa w pkt. 18.1, 18.2 Kapituła
Odznaczeń ZG PTTK jest organem opiniującym dla Zarządu Głównego.
ZARZĄD GŁÓWNY PTTK

Tabela nr 1
do „Systemu „
WYRÓŻNIENIA ZG PTTK DLA CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Jednostka
przyznająca
wyróżnienie

Rodzaj wyróżnienia

Zarząd
Główny PTTK
Zarząd
Główny PTTK

Dyplom Zarządu Głównego

Zarząd
Główny PTTK

Złota Honorowa
Odznaka PTTK

Walny Zjazd PTTK
Na wniosek Zarządu
Głównego PTTK

Godność Członka
Honorowego PTTK

Srebrna Honorowa
Odznaka PTTK

Podstawowe kryteria
do przyznania
wyróżnień
3 lata aktywnej działalności w PTTK, posiadanie wyróżnienia koła, klubu, oddziału
8 lat aktywnej działalności w kadrze PTTK ze
szczególnym uwzględnieniem ostatniego okresu działania, w tym 5 lat od otrzymania Dyplomu ZG PTTK.
10 lat aktywnej działalności w kadrze PTTK
ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego
okresu działania, w tym 5 lat od otrzymania
Srebrnej Honorowej Odznaki PTTK.
Długoletnia, wybitna i udokumentowana działalność w PTTK o charakterze ogólnokrajowym, wyróżniająca się osobowość o cechach
człowieka – wzoru służącego innym. Złota
Honorowa Odznaka PTTK.
Tabela nr 2
do „Systemu”

WYRÓŻNIENIA ZG PTTK DLA OSÓB SZCZEGÓLNIE ZASŁUŻONYCH W ŚRODOWISKU MŁODZIEŻOWYM
Rodzaj wyróżnienia

Podstawowe kryteria do przyznania wyróżnień

Odznaka „ Zasłużony w pracy PTTK wśród
młodzieży”
-w stopniu srebrnym
Odznaka „ Zasłużony w pracy PTTK wśród
młodzieży”
- w stopniu złotym

3 lata aktywnej działalności w PTTK wśród młodzieży
5 lat aktywnej działalności w PTTK wśród młodzieży
Tabela nr 3
do „Systemu”

WYRÓŻNIENIA NADAWANE Z UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK
PRZEZ ZARZĄDY ODDZIAŁÓW PTTK
Rodzaj
wyróżnienia
„ 25 lat w PTTK”
„ 50 lat w PTTK "
„Orli Lot”

Podstawowe kryteria do
przyznania wyróżnień
25 lat faktycznego stażu członkowskiego.
Do ww. nie zalicza się okresów karencji
50 lat stażu członkowskiego z wyłączeniem okresów przerw objętych karencjami
Wiek do 21 lat. Przynależność do PTTK minimum 3 lata.
Aktywny i twórczy udział w organizacji przedsięwzięć
turystyczno - krajoznawczych w swoim środowisku.

