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W imieniu Zarzadu Gl6wnego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
bedacego najwieksza i najstarsza organizacja turystyczna w Polsce, zwracamy sie do Pan6w
z nurtujacymi czlonk6w naszej organizacji problemami, kt6rych zrodlo tkwi w uchwalanych
przez Sejm regulacjach prawnych oraz polityce prowadzonej w ramach dzialalnosci resort6w
rzadu RP.
Z satysfakcja obserwujemy staly wzrost gospodarczego znaczenia turystyki w naszym
kraju. Tym niemniej niepokoi nas to, ze coraz czesciej turystyka traktowana jest wylacznie
w kategoriach biznesowych, natomiast ogranicza sie w niej role organizacji spolecznych,
Tymczasem trzeba zauwazyc, ze we wsp6lczesnej turystyce sa dziedziny pozostajace wlasnie
domena organizacji spolecznych. Wymienic tu mozna m.in.:
- szkolenie i zrzeszanie czesci kadry turystycznej (przewodnik6w, przodownik6w
i instruktor6w roznych dyscyplin turystyki),
- znakowanie szlak6w turystycznych,
- promowanie nowych atrakcji turystycznych, zanim stana sie produktami turystycznymi
w komercyjnym znaczeniu,
organizowanie
turystyki
w srodowisku
rnlodziezy,
senior6w
czy os6b
niepelnosprawnych.
Dzialalnosc turystyczna organizacji spolecznych przyczynia sie do integrowania lokalnych
spolecznosci, krzewienia postaw patriotycznych, ograniczania wykluczenia spolecznego.
W tym kontekscie niepokojem napawa nas ksztalt Ustawy 0 imprezach turystycznych
i powiazanych uslugach turystycznych. Dokument ten, opracowany pod katern biur podrozy,
calkowicie ignoruje fakt, ze imprezy turystyczne organizowane sa nie tylko przez dzialajace
komercyjnie biura, jako dzialalnosc gospodarcza, lecz takze przez szkoly, instytucje koscielne,
organizacje spoleczne czy kluby jako dzialalnosc pozytku publicznego. Dzialacze spoleczni,
m.in. zrzeszeni w PTTK obawiaja sie, jak ich praca spoleczna bedzie traktowana w swietle
tej ustawy. Ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki brak w tej kwestii blizszych wyjasnien.
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Pragniemy tez zwrocic uwage na zapisy Prawa 0 stowarzyszeniach. Nowelizacja z 2015 r.
wprowadzila ulatwienia dla rnalych organizacji, co nalezy przyjac z uznaniem, jednoczesnie
jednak wprowadzila niebezpieczne zapisy zagrazajace stabilnosci funkcjonowania duzych
organizacji ze strukturami terenowymi posiadajacyrni osobowosc prawna (taka organizacja jest
PTTK). Widzimy potrzebe i zasadnosc zmian legislacyjnych w tym zakresie.
Irma sprawa, kt6ra od lat nie rnoze sie doczekac ostatecznego uregulowania, jest kwestia
znakowania szlak6w turystycznych. Polska wraz z Czechami i Slowacja rna modelowo
zbudowana siec szlak6w, a system znakowania wykorzystywany byl jako wzorzec w innych
krajach. lednak szlaki w Polsce, mimo naszych wieloletnich zabieg6w, wciaz maja
nieuregulowany status prawny, nie rna tez systemowo zagwarantowanego finansowania prac
znakarskich. Sprawa ta wymaga pilnej regulacji.
lednym z waznych p61 dzialalnosci PTTK jest organizowanie imprez dla senior6w i os6b
niepelnosprawnych. Towarzystwo z uznaniem przyjelo zainicjowanie programu .Dostepnosc
plus" i bylo wsrod trzydziestu podmiot6w, kt6re jako pierwsze podpisaly deklaracje
"Partnerstwo na rzecz dostepnosci". Majac na uwadze koniecznosc zapewnienia srodkow
na przedsiewziecia sluzace m.in. poprawie dostepnosci infrastruktury turystycznej, PTTK
podjelo starania 0 utworzenie Funduszu Rozwoju Turystyki Spolecznej finansowanego z czesci
dochod6w Totalizatora Sportowego. Mamy nadzieje, ze starania nasze spotkaja sie
ze zrozumieniem i znajda pozytywne rozstrzygniecie.
Wspornniane wyzej, jak rowniez inne problemy wymagaja dzialan legislacyjnych
lub decyzji na poziomie resort6w. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze bedzie
podejmowac starania 0 przygotowanie stosownych projekt6w. Liczymy na przychylnosc wladz
wobec podejmujemy z przekonaniem, ze beda dobrze sluzyly polskiej turystyce z pozytkiem
dla spoleczenstwa,
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