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Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Przekazujemy Wam kolejny, drugi po wznowieniu, numer Informacji Za-
rządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Skończył się 2019 rok. Kolejny rok naszej wytężonej pracy na rzecz Pol-
skiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Razem tworzymy nową 
jakość w funkcjonowaniu naszego Stowarzyszenia. To kolejne tysiące imprez, 
setki tysięcy uczestników, wybitna działalność promująca piękno i historię 
ojczystego kraju. W zmieniającej się rzeczywistości prawnej działalność spo-
łeczna i ponoszona wraz z nią odpowiedzialność za losy Towarzystwa i jego 
oddziałów jest coraz trudniejsza do uniesienia społecznym wysiłkiem. Mimo 
to PTTK jest nadal wiodącą organizacją na polu turystyki społecznej i krajo-
znawstwa w Polsce.

Dziękujemy Wam Koleżanki i Koledzy za włożony wysiłek i pełną zaanga-
żowania działalność na pożytek naszego Towarzystwa.

Przed nami nowy, 2020 rok. Z tej okazji, a także z okazji Świąt Bożego Na-
rodzenia składamy Wam Najserdeczniejsze Życzenia wszelkiej pomyślności, 
zdrowia i wspaniałych doznań na turystycznych szlakach.

W 2020 roku czekają nas nowe wyzwania. Zarząd Główny PTTK przy-
jął hasło, pod którym winny przebiegać nasze poczynania w nadchodzącym 
roku. Brzmi ono Poznajmy Polskę z PTTK. Niech towarzyszy nam i naszym 
przyjaciołom podczas turystycznych wędrówek !

Zarząd Główny PTTK
Główna Komisja Rewizyjna PTTK

Główny Sąd Koleżeński PTTK
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ZALECENIA

Zarządu Głównego PTTK

w  sprawie  ustanowienia  jako  obowiązującego  w  jednostkach  organizacyjnych  Polskiego  Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) Statutu Towarzystwa uchwalonego 7 kwietnia 2018 r. przez Nadzwyczajny 

Zjazd PTTK, wpisanego do KRS w dniu 4.02.2019 r.

Na podstawie Art. 10 ust. 1 oraz Art. 10a ust 1-3 ustawy o stowarzyszeniach, Art. 14 pkt. 1), Art. 30 ust. 2 pkt 9)  

oraz w związku z Art. 51 ust. 2 i 3 Statutu PTTK a także wpisaniem postanowieniem Sadu Rejonowego dla m. st.  

Warszawy  XII  Wydziału  Gospodarczego  KRS  w  dniu  4  lutego  2019  r.  do  Rejestru   Stowarzyszeń,  Innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru  

Przedsiębiorców jednolitego tekstu Statutu PTTK,  uwzględniającego zmiany uchwalone  7 kwietnia  2018  roku 

przez Nadzwyczajny Walny Zjazd PTTK – Zarząd Główny PTTK przedstawia następujące zalecenia działań, do 

podjęcia przez zarządy Oddziałów PTTK:

1. Oddziały  PTTK,  które,  działają  na  podstawie  własnych  statutów  opracowanych  w  oparciu  o  Statut 

Wzorcowy Oddziału PTTK uchwalony przez Zarząd Główny PTTK, zobowiązuje się do przeprowadzenia 

zjazdów nadzwyczajnych w celu przejścia  na Statut  PTTK oraz  do dokonania  wpisu aktualnego jego 

brzmienia  w Krajowym Rejestrze Sądowym właściwym dla siedziby Oddziału.

2. Oddziały PTTK, które, działają na podstawie Statutu PTTK, ale nie uwzględniającym zmian dokonanych 

w dniu 7 kwietnia 2018 r., zobowiązuje się do ujawnienia zmian poprzez złożenie w Krajowym Rejestrze  

Sądowym właściwym dla siedziby Oddziału wniosku o dokonanie wpisu tych zmian. Praktyka pokazuje,  

że  wymagania  sądów  w  zakresie  podstaw  składanych  wniosków  są  różne.  Najbardziej  optymalnym 

rozwiązaniem jest  zwołanie zjazdów nadzwyczajnych,  które podjęłyby uchwałę o przyjęciu aktualnego 

Statutu PTTK, jako podstawę do złożenia wniosków o ujawnieniu zmian w KRS.

3. Zobowiązuje  się  Oddziały  PTTK  do  wystąpienia  o  zmianę  wpisu  w  KRS  polegającej  na  zmianie 

oznaczenia  rodzaju  organizacji  z  dotychczasowej  formy  „stowarzyszenia”  na  „terenowa  jednostka 

organizacyjna stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną”.

4. Do wniosków składanych do KRS, dotyczących ujawnienia zmiany, należy dołączyć druk Statutu PTTK 

poświadczony zgodnie z reprezentacją uchwalonego 7 kwietnia 2018 r. przez Nadzwyczajny Zjazd PTTK, 

wpisanego  do  KRS  w  dniu  4.02.2019  r. (Uwaga!  KRS  może  wezwać  o  złożenie  oryginału  odpisu 

poświadczonego  przez sąd Statutu PTTK).

5. Zobowiązuje się Oddziały PTTK do przekazania Zarządowi Głównemu PTTK kserokopii  postanowień 

właściwych  terytorialnie  sądów  rejonowych  o  dokonanym  przez  Oddział  wpisie  zmian  statutowych 

do Krajowego  Rejestru  Stowarzyszeń,  Innych  Organizacji  Społecznych  i  Zawodowych,  Fundacji  oraz 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców.

6. Oddział  PTTK prowadzi  działalność  na podstawie  statutu  PTTK. Na zasadach i  w trybie  określonym 

w statucie Towarzystwa terenowa jednostka organizacyjna (Oddział) może przyjąć regulamin określający 

szczegółową jej organizację i sposób działania.

Jak wynika ze Statutu PTTK w odniesieniu do oddziałów PTTK:

 Oddział PTTK może przyjąć na zjeździe oddziału własny regulamin, który nie może być sprzeczny 

z postanowieniami Statutu PTTK (art.51 ust.3). 

 Do kompetencji zjazdu oddziału należy uchwalenie regulaminu oddziału oraz dokonywanie jego 

zmian zgodnie z postanowieniami art. 51 ust. 3 oraz określenie celów działania zgodnie z art. 50 

ust. 3 pkt. 4 (art. 55 pkt 1).

Jednocześnie  mając  na  uwadze  organizacyjny  charakter  takiego  regulaminu  można  uznać,  

że regulamin taki można przedłożyć do akt rejestrowych oddziału PTTK w KRS (wraz ze Statutem PTTK)  

w  celach  informacyjnych,  jako  uzupełnienie  informacji  o  zasadach  funkcjonowania  oddziału. 

Obowiązujące przepisy nie przewidują trybu dla ujawnienia samego regulaminu, stąd dokument taki może 

zostać nie przyjęty przez sąd rejestrowy, natomiast będzie w aktach danego oddziału.  

Załączniki:

- projekt uchwały zjazdowej,

- projekt pisma procesowego i wniosku do KRS,

- druk Statutu PTTK poświadczony zgodnie z reprezentacją.

Zarząd Główny PTTK
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projekt

Uchwała Zjazdu PTTK Oddziału ….….. 

Nr 1/2020

z dnia ……………………2020 roku

w sprawie uchwalenia nowej nazwy Oddziału 

oraz przyjęcia jako obowiązującego Statutu 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Na podstawie art. 51 ust. 2, art. 55 pkt. 1) i 11) Statutu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego oraz art.  10a Ustawy Prawo o stowarzyszeniach – Zjazd PTTK Oddziału 

………. postanawia, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się nową nazwę Oddziału w następującym brzmieniu: …………….. 

§ 2

Uchyla się Statut PTTK Oddziału wpisany do KRS pod numerem 00000….

§ 3

Przyjmuje się jako obowiązujący w Oddziale….. Statut Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000100817.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zjazdu Przewodniczący obrad Zjazdu
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Wzór

…………………, ……….. 2019 r.

Oddział PTTK…….

Sąd Rejonowy w …………..

XII Wydział Gospodarczy KRS

ul……………………..

……………………..

WNIOSEK 

W związku  ze  złożonym wnioskiem o  zmianę  danych  ujawnionych  w Krajowym 

Rejestrze  Sądowym  pod  numerem  0000……………  (druk  KRS-Z20),  pragniemy  złożyć 

dodatkowy  wniosek  o  dokonanie  zmian  w  rejestrze,  których  nie  można  ująć  w  żadnym 

z dostępnych formularzy.

Wnosimy o:

1) zmianę oznaczenia rodzaju organizacji na: „jednostka terenowa stowarzyszenia 

posiadająca osobowość prawną”;

2) ujawnienie Statutu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wpisanego 

postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

KRS pod numerem 0000100817, wykreślenie dotychczasowego statutu oddziału.

Uzasadnienie

Ad. 1

Stosownie do treści:

1) uchwały  zjazdu  założycielskiego  z  dnia  ……………….  r./wniosek 

o przerejestrowanie 

2) uchwały Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 

w sprawie utworzenia Oddziału …..

(oba dokumenty znajdują  się  w aktach rejestrowych – złożone zostały wraz z wnioskiem 

z …….  20…….  r.,  sygn.  akt  …………………………….)  -  

nasz  Oddział  jest  terenową  jednostką  organizacyjną  posiadającą  osobowość  prawną 

Polskiego  Towarzystwa  Turystyczno-Krajoznawczego (zarejestrowanego  w  KRS 

za numerem  0000……..),  na  podstawie  art.  6  ust.  2  oraz  art.  51  ust.  1  Statutu  PTTK 

(w brzmieniu obowiązującym). Z przywołanych wyżej dokumentów wynika, że Oddział nasz, 

od  daty  dokonania  w  20….  r.  wpisu  (postanowienie  Sądu  Rejonowego  w  …………., 

XII Wydział Gospodarczy KRS z …….. 20…. r.) nie jest odrębnym stowarzyszeniem lecz 

terenową jednostką organizacyjną stowarzyszenia posiadającą osobowość prawną.

Mając  na  uwadze,  że  zgodnie  z  §  147  pkt  1  lit.  a  Rozporządzenia  Ministra 

Sprawiedliwości  z  dnia  17  listopada  2014  r.  w  sprawie  szczegółowego  sposobu 

prowadzenia rejestrów wchodzących w skład KRS […] (Dz. U. z 2014 r.,  poz.  1667) 

w rubryce  pierwszej  w  polu  pierwszym  wpisuje  się  oznaczenie  rodzaju  organizacji 
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zgodne  z  załącznikiem  3,  który  to  załącznik  w  pkt  2  wymienia  jednostkę  terenową 

stowarzyszenia  posiadającą  osobowość  prawną,  w  naszej  ocenie  konieczne  jest 

ujawnienie  takiego oznaczenia  rodzaju  naszej  organizacji  w Rejestrze  i  o  dokonanie 

takiego wpisu wnosimy.

Wniosku  tego  nie  sposób  ująć  na  formularzu  KRS  -  Z20,  ponieważ  zgodnie 

z pouczeniem  zawartym  w  części  A  rubryka  7  wpisuje  się  w  tym  miejscu  rodzaj 

organizacji ujawniony w KRS, a nie ten o wpisanie którego się wnosi.

Ad. 2

Zgodnie z art. 10 ust. 1, art. 10a ust 1-3 oraz art. 52 ust. 2 ustawy o stowarzyszeniach, 

terenowa  jednostka  organizacyjna  Polskiego  Towarzystwa  Turystyczno-Krajoznawczego 

działa  na  podstawie  Statutu  Polskiego  Towarzystwa  Turystyczno-Krajoznawczego. 

W załączeniu tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 7 kwietnia 

2018r.,  wpisane  w  dniu  4  lutego  2019  r.  postanowieniem  Sądu  Rejonowego  dla  m.  st. 

Warszawy XII Wydziału Gospodarczego KRS do Rejestru  Stowarzyszeń, Innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz 

Rejestru Przedsiębiorców

Wnioskujemy  także  o  wpis  celów  działania  w  dziale  3  rubryce  3  oraz  sposobu 

reprezentacji  w dziale  2 rubryce 1 ust.  2 zgodnych z wpisem jednostki macierzystej  czyli 

stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (KRS nr 0000100817).
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 KRS-Z20 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Wniosek o zmianę danych podmiotu  
w  Krajowym Rejestrze Sądowym 

 FUNDACJA,  
STOWARZYSZENIE,  

INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA  
• Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
• Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
• We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
• Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
• Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
• Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub nieprawidłowo wypełniony podlega 

zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Miejsce na notatki Sądu  Data wpływu (wypełnia Sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

Sąd Rejonowy W ……………………..….., …………….. WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 
 2. Województwo ……………….. 3. Powiat 
 …………………………. 
 4. Gmina    ……………………. 5. Miejscowość  ………………….. 
 

Część A  
A.1 DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 
 6. Numer  KRS   0  0 0 0 0 0 0

7
0 

0
5
0 

0
5 

0
8 

 
                               7. Oznaczenie formy prawnej lub rodzaju organizacji: 

  ❑ 1.  Fundacja  2.  Stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, 
jaka? 

    W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 2 należy wpisać właściwą formę prawną lub rodzaj organizacji ujawnione w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 

STOWARZYSZENIE 

 

8. Nazwa 
ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEGO 

                               0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                         9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 

Dotyczy tylko podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców. 
10. Numer  identyfikacyjny REGON 

Część B  
B.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 11. Wnioskodawca: 
   1.  Podmiot, którego dotyczy wpis  2.  Inny wnioskodawca 
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 Pola o numerach 12 i 13 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu oznaczonym numerem 11 zaznaczono „Inny wnioskodawca”.                            
W pozostałych przypadkach pola te należy przekreślić. 

 12. Nazwa / firma lub nazwisko 
 

 13. Imię 

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 14. Nazwa / firma lub nazwisko   

 ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEGO 
 

 15. Imię 
 

 B.2.2 Adres do korespondencji 
 16. Ulica  17. Nr domu 18. Nr lokalu 19. Miejscowość 

     

 20. Kod pocztowy  
 

21. Poczta 22. Kraj 

   

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 23. Nazwa / firma lub nazwisko   

  
 

 24. Imię 
 

 B.3.2 Adres pełnomocnika  
 25. Ulica  26. Nr domu 27. Nr lokalu 28. Miejscowość 
    

 29. Kod pocztowy  30. Poczta 31. Kraj 
  

Część C  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku i na załącznikach: 
• Wszystkie informacje o podmiocie, które uległy zmianie, należy wpisać w odpowiednim polu, podając ich aktualną treść. 
• Jeśli któraś z informacji nie uległa zmianie, to pole przeznaczone na jej wpisanie należy przekreślić, a jeśli jest to pole, w którym występuje 

możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć odpowiedź „BEZ ZMIAN”. 

C.1 ZMIANA NAZWY PODMIOTU  

 

32. Nowa nazwa 
 

C.2 ZMIANA INFORMACJI O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI 
PODMIOTAMI NA PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ  

W przypadku gdy podmiot nie jest  wpisany do rejestru przedsiębiorców, pole oznaczone numerem 33 należy przekreślić. 

 33. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi 
podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? ❑ TAK ❑ NIE  BEZ ZMIAN  
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C.3 ZMIANA SIEDZIBY I/LUB ADRESU PODMIOTU  
• W przypadku zmiany siedziby podmiotu należy wypełnić pola oznaczone numerami od 34 do 42. 
• W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby należy wypełnić pola oznaczone numerami od 38 do 42. 
• Jeśli podmiot, którego siedzibą jest Warszawa, zmienił adres, a z tym związana jest również zmiana gminy, należy wówczas wypełnić pola 

oznaczone numerami od 34 do 42. 

 34. Województwo 35. Powiat 
  

 36. Gmina 37. Miejscowość 
  

 38. Ulica 39. Nr domu 40. Nr lokalu 
  

  

 41. Kod pocztowy 42. Poczta 
  

C.4 ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ I/LUB ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

 
43. Nowy adres strony internetowej 
 

 
44. Nowy adres poczty elektronicznej 
 

C.5 ZMIANA STATUTU  
 45. Data zmiany statutu (dzień–miesiąc–rok) oraz numery zmienionych, dodanych, usuniętych paragrafów (innych jednostek 

redakcyjnych) 
DATA SPORZADZENIA STATUTU: 30.12.1950R. 
7.09.1997R. - ZMIANA STATUTU PTTK UCHWAŁA XIV WALNEGO ZJAZDU PTTK (SPORZADZONO TEKST 
JEDNOLITY) 
16.09.2001 R. - ZMIANY STATUTU PTTK UCHWALONE PRZEZ XV WALNY ZJAZD PTTK W: ART. 6, ART. 7 UST. 1, 
ART. 8 PKT 2/, ART. 8 PKT 12, ART. 16, ART. 20, ART. 21 UST. 2, ART. 25 PKT 1, ART. 25 UST. 2 PKT 2, ART. 25 UST. 2 PKT 
4, ART. 27 UST. 1, ART. 27 UST. 4, ART. 30 UST. 2 PKT 10, ART. 31 UST. 3, ART. 37 UST. 3, ART. 39 UST. 2, ART. 43 UST. 
6, ART. 45 UST. 2, ART. 45 UST. 3, ART. 45 UST. 4, ART. 46, ART. 53, ART. 56-60, ART. 62, ART.63, ART.64; 
17.09.2005R. 
ART. 1, 3, 4, 5 UST. 3-4, 6 UST. 1-5, 7 UST. 1-5, 8, 9 UST. 1-2, 10, 11, 12, 13 UST. 1, 3-5, 14 PKT 2-5, 15, 16 UST. 1, 17 
UST. 1, 18 PKT 3, 19, 20, 21 UST. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27 UST. 1,2,4, 28 UST. 1-3, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 UST. 2, 
37, 38, 39, 40 UST. 1-2, 41, 42, 43, UST. 2-3, 6, 44, 45 UST. 3, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.  
05.09.2009 R. - § 15 I 16 "ORDYNACJI WYBORCZEJ" STANOWIACEJ ZAŁACZNIK DO STATUTU PTTK 
14-04-2012 
ART 1 UST.1, 4; ART. 5 UST. 1, 2, 3, 4; ART. 6 UST. 5; ART. 7 UST. 2, 4; ART. 8; ART. 9 UST. 1, 2; ART. 12 UST. 2; ART. 13 
UST. 1, 2; ART. 16 UST. 2; 3, 4; ART. 20 UST. 4; ART. 21 UST. 2, 3; ART. 23 UST. 1, 2; ART. 24 UST. 2; ART. 25 UST. 1; 
ART. 26 UST. 3, 4; ART. 27 UST. 1; ART. 28; ART. 29; ART. 30; ART. 31; ART. 32 UST. 1, 2; ART. 33 UST. 1, 4; ART. 34; 
ART. 35 UST. 1; ART 36 UST. 3; ART. 37 1, 2, 5; ART. 40 UST.1; ART. 41; ART. 44 UST. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; ART. 45 
UST. 1; ART. 47; ART 50 UST. 3, 4; ART. 51; ART. 53 UST. 5, 6 ,7; ART. 54 UST. 1, 2; ART. 55; ART. 56; ART. 57 UST. 1; 
ART. 58 UST. 1; ART. 59 JST. 1; ART. 60 UST. 1; ART. 61; ART. 62 UST. 1; ART. 64 UST. 2; ART. 65 UST. 3; ART. 67 UST. 1, 
2; ART. 70; ART.73 (BEZ UST.3) ART. 74; ART. 75 UST. 1, 2; ART. 78 UST. 4, 5, 6; ART. 79 UST. 1, 3; ART. 80 UST. 4; ART. 
81 UST. 1,2 3; ART. 87 UST. 1, 2; ART. 91 UST 1  
DNIA 14.04.2012 ZMIANA ART.16 UST.1 
07.04.2018 R.- ZMIANY STATUTU PTTK UCHWALONE PRZEZ NADZWYCZANY WALNY ZJAZD PTTK: 
ART. 1 UST. 1; ART. 2 UST. 1; ART. 3; ART. 5 UST. 1, 5; ART. 6 UST. 1-6; ART. 7 UST. 2. PKT. 2)-33), UST. 4, 6-7; ART. 8 
UST. 1 PKT. 7); ART. 9 UST. 1 PKT. 5), 9)-10), UST. 2 PKT. 5); ART. 9A; ART. 10 UST. 1; ART. 11 UST. 2; ART. 12 UST. 2 
ART. 13 UST. 1 PKT. 4)-5), 7); ART. 15 UST. 2-3; ART. 17 UST. 2; ART. 23 UST. 1; ART. 24 UST. 2 PKT. 1), 7), 10)-11); ART. 
25 UST. 1 PKT. 1); ART. 28 UST. 3-4; ART. 29 UST. 1, 3; ART. 30 UST. 1 PKT. 1)-2),5)-7), UST. 2 PKT 6), 8)-18), UST. 4; 
ART. 31 UST. 1 PKT. 9, ART. 36 UST. 1; ART. 37 UST. 1, UST. 2 PKT. 2), UST. 5 PKT. 7)-8); ART. 42 UST. 1; ART. 43 UST. 1 
PKT. 3)-4), UST. 2-3; ART. 44 UST. 2 PKT. 2); ART. 45 UST. 1 PKT. 3, UST. 2; ART. 47 UST. 1; ART. 50 UST. 1, 5-7; ART. 
51; ART. 53 UST. 4-8; ART. 55 PKT. 1), 3), 7), 10-11); ART. 58 UST. 1; ART. 59 UST. 7; ART. 60 UST. 1 PKT. 1)-2), 10), 13)-
15), ART. 61; ART. 64 UST. 2 PKT. 1), 6)-7); ART. 65 UST. 2; ART. 67 UST. 1 PKT. 2); ART. 68 UST. 3; ART. 69 UST. 1; ART. 
71; ART. 72A; ART. 73; ART. 79 UST. 1 PKT. 3), UST. 3, ART. 80 UST. 2; ART. 81 UST. 2-3; ART. 82 UST. 1-2; ART. 84 UST. 
2; ART. 85 UST. 3 PKT. 5), UST. 5; ART. 85A; ART. 87 UST. 1-2; ART. 88 UST. 1-3; ART. 91 UST. 3; ART. 92; ART. 93. 

C.6 ZMIANA INFORMACJI O CZASIE, NA JAKI UTWORZONY JEST PODMIOT  
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 46. Podmiot utworzony jest na czas: 

  ❑ 1.  Oznaczony, jaki?    

  ❑ 2.  Nieoznaczony    

   3.  Bez zmian 

C.7 ZMIANA ORGANU SPRAWUJĄCEGO NADZÓR (organ samorządowy, administracji państwowej lub 
właściwy minister) 

 47. Nowa nazwa organu  

C.8 ZMIANA CELU DZIAŁANIA PODMIOTU  
 48. Nowy cel działania  

Art. 7 
1. Celem statutowym PTTK jest działalność w zakresie kultury fizycznej, kultury, oświaty i ochrony środowiska. 
2. Celami statutowymi PTTK są również inne działania ze sfery zadań publicznych w zakresie: 

1) krzewienia turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, szczególnie 
w postaci wędrownictwa indywidualnego i grupowego, organizacji rajdów, złazów, zlotów, spływów, 
rejsów oraz kolonii i obozów, 

2) działania na rzecz upowszechniania sportu i współzawodnictwa sportowego, w tym również osób z 
niepełnosprawnościami, 

3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej, w tym poprzez współdziałanie z towarzystwami i organizacjami skupiającymi 
i opiekującym się Polakami oraz dziedzictwem kultury polskiej za granicą, 

4) 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, 

5) ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne 
wykorzystywanie zasobów przyrody, 

6) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, szczególnie poprzez opiekę nad 
miejscami pamięci narodowej i organizację imprez turystycznych związanych z poznawaniem historii 
oręża polskiego, a także popierania wszelkich form wypoczynku służącego rozwojowi sprawności i 
kultury fizycznej, 

7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem 
z pracy, 

8) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób, 

9) działalności charytatywnej, 
10) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 
11) ochrony i promocji zdrowia, 
12) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 
13) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 
14) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
15) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
18) porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
19) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji, 
20) ratownictwa i ochrony ludności, 
21) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 
22) upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 
23) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 
24) promocji i organizacji wolontariatu, 
25) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 
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 C.d. Nowego celu działania 
26) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
27) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
28) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i 

wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, 
29) wypoczynku dzieci i młodzieży, 
30) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
31) pomocy Polonii i Polakom za granicą, 
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie określonym w pkt. 1)-32).  

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 

1. W celu wpisania nowej jednostki terenowej lub nowego oddziału lub wykreślenia jednostki terenowej lub oddziału, lub zmiany 
informacji o jednostce terenowej lub oddziale podmiotu należy wypełnić załącznik KRS-ZA „Zmiana – oddziały, terenowe jednostki 
organizacyjne”.  

2. W celu wpisania organu nadzoru należy wypełnić załącznik KRS-WK „Organy podmiotu”. W celu wykreślenia organu uprawnionego do 
reprezentacji lub organu nadzoru, zmiany jego składu lub zmiany danych osób wchodzących w jego skład, lub zmiany sposobu 
reprezentacji należy wypełnić załącznik KRS-ZK „Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”. 

3. Jeśli zmianie uległ przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej, należy wypełnić załącznik KRS-ZM „Zmiana – przedmiot 
działalności”.  

4. W celu wpisania wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach należy wypełnić załącznik KRS-ZN 
„Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”. 

5. W celu wpisania informacji o połączeniu lub podziale podmiotu należy wypełnić załącznik KRS-ZS „Zmiana - połączenie / podział”  
6. W celu wpisania informacji (jeśli wcześniej nie była zgłaszana) o posiadanym przez podmiot numerze REGON lub o numerze NIP 

należy wypełnić załącznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP”. 
7. W celu wpisania statusu organizacji pożytku publicznego należy wypełnić załącznik KRS-W-OPP „Działalność pożytku publicznego”. 
8. W celu zmiany danych dotyczących statusu organizacji pożytku publicznego należy wypełnić załącznik KRS-Z-OPP „Zmiana – 

działalność pożytku publicznego”. 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Nazwa załącznika Liczba  załączników 

1 KRS-ZA  Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne   
2 KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki  

3 KRS-ZK  Zmiana – organy podmiotu   
4 KRS-ZM  Zmiana – przedmiot działalności   
5 KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty   
6 KRS-ZS  Zmiana – połączenie / podział   

7 KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP  

8 KRS-W-OPP  Działalność pożytku publicznego  

9 KRS-Z-OPP  Zmiana – działalność pożytku publicznego  

10 KRS-Z63  
D.1.2 Lista załączonych dokumentów 

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu. 
papierowa elektroniczna 

1.  Pismo procesowe 1 X  

2.  
Tekst jednolity Statutu Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno–Krajoznawczego podpisany zgodnie  
z reprezentacją 

1 x 

 

3.  
Opłata za wniosek (w przypadku jeżeli oddział jest 
równocześnie wpisany do rej. przedsiębiorców) 

1 x 
 

 

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
    

Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 
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Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Sekretarza Generalnego ZG PTTK 

nr 6/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. 
 

Zarządzenie nr 3/2019 
Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 24 października 2019 r. 

 
w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK nr 139/XIX/2019 z dnia 19 października 2019 r. 

 w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2020 oraz wpisowego do PTTK  
i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2020 

(tekst jednolity1) 
 

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi spraw członkowskich, to jest przedłużenia ważności legitymacji PTTK 
stanowiącej dokument potwierdzający przynależność do PTTK, prawo do korzystania z Rabatu PTTK oraz objęcie 
ochroną ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – na podstawie § 11 ust. 1 uchwały ZG 
PTTK nr 139/XIX/2019 z dnia 19 października 2019 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 
2020 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2020, zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Z dniem 1 listopada 2019 r. Biuro Zarządu Głównego PTTK rozpocznie dystrybucję znaczków członkowskich 

dokumentujących opłacenie składki, bądź zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej PTTK za 
rok 2020. 

2. Zarządy oddziałów PTTK składają zapotrzebowanie na odpłatne znaczki członkowskie PTTK, legitymacje 
PTTK i znaczki organizacyjne PTTK zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1. Znaczki, legitymacje 
PTTK oraz znaczki organizacyjne PTTK będą przekazywane po dokonaniu wpłat na konto ZG PTTK lub w kasie 
Biura ZG PTTK, w wysokościach określonych w Uchwale ZG PTTK nr 139/XIX/2019 z dnia 19 października 
2019 r. 

3. Zarządy oddziałów PTTK, które chcą otrzymać nieodpłatnie znaczki członkowskie PTTK, legitymacje PTTK i 
znaczki organizacyjne PTTK wypełniają zapotrzebowanie stanowiące załącznik nr 2. 

4. Zarządy oddziałów PTTK powiadamiają członków PTTK za pośrednictwem zarządów kół-klubów lub w inny 
przyjęty zwyczajowo sposób o obowiązku opłacenia składki członkowskiej PTTK za rok 2020. 

5. Zarządy oddziałów PTTK informują członków PTTK kontynuujących przynależność do PTTK, że w przypadku 
nie wniesienia składki do 31 marca 2020 roku, nastąpi ustanie członkostwa zwyczajnego (Art. 16 ust. 1 pkt. 
3 i ust. 3 Statutu PTTK), a zarazem utrata wszelkich praw członka zwyczajnego PTTK, w tym w szczególności 
prawa do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Okres ochronny ubezpieczenia 
od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) objęty składką za rok 2019 wygasa 31 marca 2020 roku. 

6. Osoby, które zalegają z opłaceniem składki członkowskiej za okres dłuższy niż 3 miesiące podlegają 
przepisom Art. 16 ust. 1 pkt. 3 Statutu PTTK, to jest ustaje ich członkostwo zwyczajne w PTTK, które może 
zostać przywrócone po opłaceniu zaległych i bieżących składek. Zarząd oddziału nie ma obowiązku 
informowania członka PTTK o występującej zaległości (Art. 16 ust. 3-4 Statutu PTTK). 

 
§ 2 

Legitymacja członka zwyczajnego PTTK z opłaconą składką członkowską za rok 2020 w wysokości określonej w 
§ 1 ust. 1 Uchwały ZG PTTK nr 139/XIX/2019 z dnia 19 października 2019 r. jest dokumentem potwierdzającym 
ubezpieczenie NNW do 31 marca 2021 roku. 
 

§ 3 
Zarządy oddziałów PTTK powiadamiają członków zwyczajnych PTTK o możliwości złożenia oświadczenia woli 
związanego z ubezpieczeniem NNW. Oświadczenie sporządza ubezpieczony w 2 egzemplarzach, jeden dla 
ubezpieczyciela, drugi dla ubezpieczonego. Oświadczenie przeznaczone dla ubezpieczyciela ubezpieczony 
przesyła na adres ubezpieczyciela. Aktualny wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej PTTK 
w zakładce ubezpieczenia. 

 
1 Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Zarządzeniem Sekretarza Generalnego ZG PTTK nr 6/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. 
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§ 4 

Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a chcą zachować ciągłość stażu 
członkowskiego (art. 16 ust. 4 Statutu PTTK) opłacają zaległe składki, przy opłacaniu składki za rok 2020, według 
zasad określonych w § 8 Uchwały ZG PTTK nr 139/XIX/2019 z dnia 19 października 2019 r. Oddział zobowiązany 
jest powiadomić członka opłacającego zaległe składki o tym, że za okres zaliczenia ciągłości stażu 
członkowskiego członek nie był ubezpieczony. Znaczki za lata ubiegłe sprzedawane są przez Biuro ZG PTTK do 
wyczerpania zapasów. Druk zapotrzebowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. Znaczki 
członkowskie za 2019 rok na tym druku zapotrzebowania można będzie nabyć od 1 kwietnia 2020 r. 
 

§ 5 
1. Osoby wstępujące do PTTK w roku 2020 powinny: 

1) wypełnić w 2 egz. deklarację członka PTTK (w tym 1 egz. dla wstępującego), 
2) opłacić wpisowe w wysokości: 

a) 20,00 zł w przypadku osób opłacających składkę normalną, 
b) 10,00 zł w przypadku osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 5 

pkt. 2) ppkt. c), 
c) 8,00 zł w przypadku dzieci i młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie. 

3) opłacić składkę członka zwyczajnego PTTK normalną lub ulgową w wysokości określonej uchwałą ZG 
PTTK nr 139/XIX/2019 z dnia 19 października 2019 r. 

2. W kwocie wpisowego zawarta jest opłata za legitymację oraz znaczek organizacyjny, która w roku 2020 
wynosi 8,00 zł. 

 
§ 6 

1. Członkowie PTTK – rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej 
jedną osobę małoletnią, mogą opłacić składkę ulgową (składka rodzinna).  

2. Uprawnione osoby wymienione w § 6 ust. 1 składają odpowiednie oświadczenie w Oddziale, zgodnie 
z wzorem określonym w załączniku nr 4. 

 
§ 7 

Członkowie PTTK uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej mogą otrzymać nieodpłatnie 
legitymację PTTK oraz znaczek Z będący potwierdzeniem przedłużenia ważności legitymacji PTTK na okres od 1 
stycznia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.  
 

§ 8 
1. W dyspozycji oddziałów PTTK pozostają środki finansowe, o których mowa w § 7 Uchwały nr 139/XIX/2019 

z dnia 19 października 2019 r., a o ich przeznaczeniu decyduje Zarząd Oddziału własną uchwałą. 
2. W przypadku odstąpienia przez Zarząd Oddziału PTTK, na mocy własnej uchwały, od pobierania wpisowego 

w wysokości ustalonej przez ZG PTTK, Zarząd Oddziału zobowiązany jest wnieść do ZG PTTK opłatę w 
wysokości 8,00 zł za każdą pobieraną legitymację PTTK. 
 

§ 9 
Osoby, które utraciły legitymacje ponoszą koszty określona w § 9 Uchwały ZG PTTK nr 139/XIX/2019 z dnia 19 
października 2019 r., chyba że Zarząd Oddziału podejmie uchwałę o odstąpieniu od pobierania od nich opłat 
dokonując za te osoby opłacenia kosztu legitymacji w wysokości 6,00 zł i właściwej składki w części należnej 
Zarządowi Głównemu PTTK. 

 
§ 10 

Biuro Zarządu Głównego PTTK realizuje wysyłkowo zamówienia wyłącznie od 100 zł wartości zapotrzebowań. 
Zapotrzebowania na kwotę poniżej 100 zł będą realizowane po nadesłaniu znaczka pocztowego o odpowiedniej 
wysokości. 

 
 
 

§ 10a 
Zobowiązuje się Dział finansowo-księgowy Biura ZG PTTK do odpowiedniego rozliczenia wpłat dokonanych przez 
oddziały przed dniem wejścia w życie uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 141/XIX/2019 z dnia 16 listopada 
2019 r. zmieniającej uchwałę Zarządu Głównego PTTK nr 139/XIX/2019 z dnia 19 października 2019 r. w sprawie 
wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2020 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 
2020. 
 

§ 11 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Sekretarz Generalny ZG PTTK 

/-/ Adam Jędras 
Otrzymują: 
Zarządy Oddziałów PTTK  - wszystkie 
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Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 3/2019 Sekretarza Generalnego  
ZG PTTK z dnia 24 października 2019 r.  

................................................................... Biuro Zarządu Głównego PTTK 
/pieczątka Oddziału PTTK/ ul. Senatorska 11 

00-075 Warszawa 
 

Z a p o t r z e b o w a n i e  n a  r o k  2 0 2 0  
na odpłatne znaczki członkowskie PTTK, legitymacje PTTK oraz znaczki organizacyjne PTTK 

z dnia……………….. 
 

1 . Z a p o t r z e b o w a n i e  n a  z n a c z k i :  
 

 ….……szt. znaczków N 01.01.2020-31.03.2021 x 40,00 x) zł = ………………….zł 
 ….……szt. znaczków U 01.01.2020-31.03.2021 x 25,00 x) zł = ………………….zł 
 ….……szt. znaczków UM 01.01.2020-31.03.2021 x 20,00 x) zł = ………………….zł 
 ….……szt. znaczków UM 01.09.2020-31.03.2021 x 17,00 x) zł = ………………….zł 
   razem: ………………….zł 

2 . Z a p o t r z e b o w a n i e  n a  l e g i t y m a c j e  P T T K :  
 
 ….……szt. legitymacji PTTK w ramach wpisowego xxx) x 8,00 zł = ………………….zł 
 ….……szt. legitymacji (duplikatu) PTTK x 6,00 zł = ………………….zł 

3. O p ł a t a  p o c z t o w a  (dotyczy tylko zamówień poniżej 100 zł) 
Do niniejszego zamówienia załączam znaczek pocztowy o nominale …….…. zł  
 

4. W p ł a t y  z a  p k t .  1 - 2  n a  ł ą c z n ą  k w o t ę  ……………… z ł  
słownie:………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. złotych 
Oddział dokonał w dniu ……………………………………………………..………………. na konto/w Kasie xx)   Biura ZG PTTK. 
 

......................................................... ............................................. ............................................................................... 
(Skarbnik Zarządu Oddziału PTTK) (pieczęć Oddziału PTTK) (osoba upoważniona do składania oświadczeń 
    w imieniu Zarządu Oddziału PTTK) 

 
4.  A d n o t a c j e  D z i a ł u  F i n a n s o w o - K s i ę g o w e g o  B i u r a  Z G  P T T K :  
 
Na konto/do kasy xx) ZG PTTK wpłynęło ……….................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................................................................  
 
  .............................................................................................. 
  (podpis osoby odp. w Pionie Finansowym Biura ZG PTTK) 
 
5. Adnotacje pracownika administracyjnego Biura ZG PTTK. Wydano: 

5.1 zgodnie z WZ nr ………………….……… - ........ szt. legitymacji członka PTTK  
5.2 zgodnie z WZ nr ……………….……… znaczki potwierdzające opłacenie składki członkowskiej PTTK 
 
  ..................................................................................... 
  /podpis pracownika administracyjnego Biura ZG PTTK/ 
 
x) składka należna ZG PTTK, xx)niepotrzebne skreślić, xxx) liczba znaczków organizacyjnych PTTK nie może być większa od liczby 
zamówionych legitymacji dla nowych członków 
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Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 3/2019 Sekretarza Generalnego  
ZG PTTK z dnia 24 października 2019 r.  

................................................................... Biuro Zarządu Głównego PTTK 
/pieczątka Oddziału PTTK/ ul. Senatorska 11 

00-075 Warszawa 
 

Z a p o t r z e b o w a n i e  n a  r o k  2 0 2 0  
na nieodpłatne znaczki członkowskie PTTK, legitymacje PTTK oraz znaczki organizacyjne PTTK 

z dnia……………….. 
 

1 . Z a p o t r z e b o w a n i e  n a  n i e o d p ł a t n e    z n a c z k i :  
 ….……szt. znaczków Z 01.01.2020-31.03.2021, 
 ….……szt. znaczków organizacyjnych PTTK x) 

2 . Z a p o t r z e b o w a n i e  n a  n i e o d p ł a t n e   l e g i t y m a c j e  P T T K :  
 ….……szt. legitymacji PTTK 

3. O ś w i a d c z e n i e   
Zarząd Oddziału PTTK …………………………………………………… oświadcza, że zapotrzebowanie przeznaczone jest dla 
członków PTTK zwolnionych z opłacania składki członkowskiej PTTK, zgodnie z § 4 Uchwały ZG PTTK 
nr  139/XIX/2019 z dnia 19 października 2019 roku w tym: 
a) dla Członka/ów Honorowych PTTK xx) ....................szt. znaczków Z 01.01.2020-31.03.2021, 
b) dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach 

ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia, nazwa i adres placówki: ………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.................... szt. znaczków Z 01.01.2020-31.03.2021, 
.................... szt. nieodpłatnych legitymacji PTTK, 

c) dla dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – 
do ukończenia 20 roku życia, nazwa i adres placówki: …………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 
.................... szt. znaczków Z 01.01.2020-31.03.2021, 
.................... szt. nieodpłatnych legitymacji PTTK, 

d) dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – 
do ukończenia 20 roku życia, nazwa i adres placówki: …………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 
.................... szt. znaczków Z 01.01.2020-31.03.2021, 
.................... szt. nieodpłatnych legitymacji PTTK, 

e) dla osób niepełnosprawnych z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, kontynuujące naukę lub 
terapię w szkołach, ośrodkach wychowawczych lub warsztatach terapii zajęciowej 
.................... szt. znaczków Z 01.01.2020-31.03.2021, 
.................... szt. nieodpłatnych legitymacji PTTK, 

......................................................... ............................................. ............................................................................... 
(Skarbnik Zarządu Oddziału PTTK) (pieczęć Oddziału PTTK) (osoba upoważniona do składania oświadczeń 
    w imieniu Zarządu Oddziału PTTK) 
 

4.  A d n o t a c j e  D z i a ł u  F i n a n s o w o - K s i ę g o w e g o  B i u r a  Z G  P T T K :  
Proszę o nieodpłatne przekazanie Oddziałowi: 
 
....................................szt. legitymacji PTTK, 
....................................szt. znaczków Z 01.01.2020-31.03.2021, 
....................................szt. znaczków organizacyjnych PTTK, 
....................................szt. znaczków NFI. 
  .............................................................................................. 
  (podpis osoby odp. w Pionie Finansowym Biura ZG PTTK) 
 
5. Adnotacje pracownika administracyjnego Biura ZG PTTK. Wydano: 
5.1 zgodnie z WZ nr …………… - ........ szt. legitymacji członka PTTK  
5.2 zgodnie z WZ nr …………… znaczki potwierdzające przedłużenie ważności legitymacji PTTK 
  ..................................................................................... 
  /podpis pracownika administracyjnego Biura ZG PTTK/ 
x) liczba znaczków organizacyjnych PTTK nie może być większa od liczby zamówionych legitymacji; xx) Godność nadaje Walny Zjazd PTTK 
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Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Nr 3/2019 Sekretarza Generalnego  
ZG PTTK z dnia 24 października 2019 r.  

................................................................... Biuro Zarządu Głównego PTTK 
                  /pieczątka Oddziału PTTK/ ul. Senatorska 11 

00-075 Warszawa 
 
 

Z a p o t r z e b o w a n i e  n a  o d p ł a t n e  z n a c z k i  c z ł o n k o w s k i e  P T T K   
z dnia……………….. 

 

1 . Z a p o t r z e b o w a n i e  n a  z n a c z k i :  
 

 ….……szt. znaczków N…………………… x 5,00 x) zł = ………………….zł 
  (należy wpisać rok) 
 ….……szt. znaczków U …………………… x 5,00 x) zł = ………………….zł 
  (należy wpisać rok) 
 ….……szt. znaczków UM …………………… x 5,00 x) zł = ………………….zł 
  (należy wpisać rok) 
 ….……szt. znaczków N…………………… x 5,00 x) zł = ………………….zł 
  (należy wpisać rok) 
 ….……szt. znaczków U …………………… x 5,00 x) zł = ………………….zł 
  (należy wpisać rok) 
 ….……szt. znaczków UM …………………… x 5,00 x) zł = ………………….zł 
  (należy wpisać rok) 
   razem: ………………….zł 

 
2. O p ł a t a  p o c z t o w a  (dotyczy tylko zamówień poniżej 100 zł)  

Do niniejszego zamówienia załączam znaczek pocztowy o nominale …….…. zł  

3. W p ł a t y  z a  p k t .  1  n a  ł ą c z n ą  k w o t ę  ……………… z ł  
słownie:………………………………………………………………………………………….…………………………………………….. złotych 
Oddział dokonał w dniu ………………………………………………………………………. na konto/w Kasie xx)   Biura ZG PTTK. 
 
 

......................................................... ............................................. ............................................................................... 
(Skarbnik Zarządu Oddziału PTTK) (pieczęć Oddziału PTTK) (osoba upoważniona do składania oświadczeń 
    w imieniu Zarządu Oddziału PTTK) 

 
4.  A d n o t a c j e  D z i a ł u  F i n a n s o w o - K s i ę g o w e g o  B i u r a  Z G  P T T K :  
 
Na konto/do kasy xx) ZG PTTK wpłynęło ……….......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................................................  
 
  .............................................................................................. 
  (podpis osoby odp. w Pionie Finansowym Biura ZG PTTK) 
 
 
5. Adnotacje pracownika administracyjnego Biura ZG PTTK. Wydano: 
zgodnie z WZ nr …………… - znaczki potwierdzające opłacenie zaległych składek członkowskich PTTK 
 
  ..................................................................................... 
  /podpis pracownika administracyjnego Biura ZG PTTK/ 
 
x) składka należna ZG PTTK; xx)niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 4 
 do Zarządzenia Nr 3/2019 
 Sekretarza Generalnego ZG PTTK 
 z dnia 24 października 2019 r. 

 
w z ó r  

 
 

……………………………., dnia ………..20…r. 
 
 
Zarząd Oddziału PTTK 
w ……………………… 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  
 

 
 
………………………………………………………………………………………………. oświadczam, 

(imię i nazwisko) 
że jestem matką/ojcem/opiekunem prawnym* osoby małoletniej, za którą opłaciłam/em składkę 
członkowską PTTK za rok 2020 i korzystam z uprawnienia do opłacenia składki ulgowej (składki 
rodzinnej). 

 
 
 
 
 

……………………………………………….. 
          (podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 

* - niepotrzebne skreślić 
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Zarządzenie Nr 7/2019 
Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 19 listopada 2019 r. 

 
w sprawie wprowadzenia w życie znowelizowanej deklaracji członka zwyczajnego PTTK 

oraz trybu postępowania z deklaracjami. 
 

Na podstawie § 2 pkt. 2 Uchwały nr 144/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 
16 listopada 2019 r. w sprawie trybu wprowadzania polityki ochrony danych osobowych w 
PTTK, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
65/46/WE (Dz. Urz. UE L 119) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1781), zarządzam co następuje:  
 

§ 1 
1. Wprowadzam w życie znowelizowaną „Deklarację członka zwyczajnego PTTK” dla osób 

wstępujących do PTTK, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
2. Wprowadzam w życie klauzulę „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” dotyczącą  

członka zwyczajnego PTTK”, jako załącznika do deklaracji wymienionej w ust. 1, 
zawierającą jednocześnie klauzulę informacyjną dot. zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
1. Deklaracje członków zwyczajnych PTTK złożone w Oddziałach PTTK do 31 grudnia 2019 r.  

zachowują ważność. 
2. Z dniem 1 stycznia 2019 r. każdy członek zwyczajny PTTK przyjęty w poczet członków 

zwyczajnych Towarzystwa do dnia 31 grudnia 2019 r. powinien wypełnić nową klauzulę 
„Zgody na przetwarzania danych osobowych” dot.  członka zwyczajnego PTTK. 

3. Każdy Oddział PTTK, jako współadministrator danych osobowych członków zwyczajnych 
PTTK, zobowiązany jest do doręczenia każdemu członkowi zwyczajnemu PTTK 
zrzeszonemu w tym oddziale o której mowa w § 1 ust. 2 .  

4. Z dniem 1 stycznia 2020 r. kandydat na członka zwyczajnego PTTK, do nowej deklaracji 
członkowskiej załącza jedną fotografię formatu legitymacyjnego, którą umieszcza się 
w legitymacji członka zwyczajnego PTTK. 

 
§ 3 

Członek zwyczajny PTTK zrzeszony w oddziale, zmieniający swoją przynależność do innego 
oddziału, otrzymuje z dotychczasowego oddziału PTTK tylko swoją „Deklarację członka 
zwyczajnego PTTK”. W nowym oddziale PTTK składa otrzymaną z poprzedniego oddziału PTTK 
„Deklarację członka zwyczajnego PTTK” oraz podpisuje nową klauzulę „Zgody 
na przetwarzanie danych osobowych” dot. członka zwyczajnego PTTK”.  
 

§ 4 
Tryb postępowania z „Deklaracjami członków zwyczajnych PTTK” oraz dotychczasowymi 
zgodami na przetwarzanie danych osobowych członków PTTK, którzy utracili członkostwo 
zwyczajne w PTTK, określa „Polityka ochrony danych osobowych PTTK”.  
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§ 5 
Druki znowelizowanego wzoru „deklaracji” oraz wzór klauzul wymienionych w § 1 przekazuje 
oddziałom PTTK, a za ich pośrednictwem kołom lub klubom PTTK, Biuro Zarządu Głównego 
PTTK. 
Druki umieszczone są na stronie internetowej ZG PTTK [pttk.pl]. 

 
§ 6 

1. Traci moc Zarządzenie nr 19/99 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 25 listopada 1999 r. 
w sprawie wprowadzenia z życie znowelizowanej deklaracji członka zwyczajnego PTTK. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  
 

Sekretarz Generalny ZG PTTK 
/-/ Adam Jędras 

 
Otrzymują do realizacji: 
1. Biuro ZG PTTK 
2. Zarządy oddziałów PTTK 

a za ich pośrednictwem koła lub kluby PTTK 
 



25

Uchwała  Nr 144/XIX/2019 
Zarządu Głównego PTTK w dnia 16 listopada 2019 r. 

 
w sprawie trybu wprowadzania polityki ochrony danych osobowych w PTTK 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 Statutu PTTK oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1781) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119), Zarząd Główny PTTK uchwala 
co następuje: 

 
§ 1 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Biurze ZG PTTK, centralnych jednostkach 
gospodarczych i specjalistycznych działających na podstawie osobowości prawnej PTTK, komisjach 
i radach ZG PTTK, jednostkach regionalnych PTTK oraz innych jednostkach powołanych przez ZG 
PTTK, a także danych osobowych członków zwyczajnych PTTK przetwarzanych w Oddziałach PTTK 
w celach statutowych, jest Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, w którego imieniu 
działa Zarząd Główny PTTK reprezentowany przez Sekretarza Generalnego ZG PTTK. 

2. Współadministratorami danych osobowych członków zwyczajnych PTTK są Oddziały PTTK, każdy 
w zakresie danych członków zwyczajnych, zrzeszonych w tym oddziale. 

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Oddziałach PTTK, z wyjątkiem danych, 
o których mowa w ust. 2, są Oddziały PTTK reprezentowane przez Zarządy Oddziałów.  
 

§ 2 
1. Sekretarz Generalny ZG PTTK opracuje przepisy wewnętrze PTTK to jest politykę ochrony danych 

osobowych zawierającej: instrukcję zarządzania systemem informatycznym, instrukcję 
postępowania w przypadkach naruszenia danych osobowych, dotyczącą podmiotów 
wymienionych w § 1 ust. 1 i 2. Opracowane dokumenty, Sekretarz Generalny ZG PTTK, przedstawi 
do przyjęcia przez Zarząd Główny PTTK. 

2. Sekretarz Generalny ZG PTTK w drodze zarządzenia wprowadzi w życie nowy wzór „Deklaracji 
członkowskiej PTTK” oraz wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych członka zwyczajnego 
PTTK wraz z klauzulą informacyjną.  

3. Zobowiązuje się Zarządy Oddziałów PTTK do opracowania i przyjęcia własnych polityk ochrony 
danych osobowych lub do dostosowania posiadanych polityk danych osobowych do nowych 
rozwiązań wynikających z przepisów wprowadzanych przez ZG PTTK.  

 
§ 3 

1. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze jako administrator danych osobowych, 
zobowiązuje Oddziały PTTK, jako współadministratorów danych osobowych członków 
zwyczajnych PTTK, do przetwarzania tych danych wyłącznie w celach związanych z działalnością 
statutową i dopełniania obowiązku informacyjnego według przepisów obowiązujących w ZG PTTK.  

2. Oddziały PTTK przetwarzając dane osobowe członków zwyczajnych PTTK w celach innych niż 
statutowe, oraz dane osobowe innych osób fizycznych, stosują środki określone w  § 2 ust. 3.  

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Status prawny Głównego Sądu Koleżeńskiego 
PTTK i sądów koleżeńskich oddziałów PTTK 
oraz wymagania formalne wniosku o wszczęcie 

postępowania

Działające w strukturze Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznaw-
czego sądy koleżeńskie spełniają zadania określone szczegółowo przepi-

sami. Podkreślenia przy tym wymaga, że PTTK jest stowarzyszeniem działa-
jącym na podstawie aktów normatywnych w szczególności ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 
713) oraz uregulowań Statutu PTTK.

Sądy koleżeńskie PTTK, a więc Główny Sąd Koleżeński i sądy koleżeń-
skie oddziałów działają przede wszystkim jako sądy honorowe członków tego 
Stowarzyszenia (art. 43 art. 67 ust. 1 Statutu PTTK oraz regulacje zawarte 
w Regulaminie Sądów Koleżeńskich PTTK).

Do kompetencji Głównego Sądu Koleżeńskiego jako sądu honorowego 
członków PTTK należy w szczególności rozpatrywanie spraw związanych 
z naruszeniem Statutu, postanowień i uchwał władz PTTK, nieetycznego po-
stępowania w działalności członkowskiej, dopuszczenia się innych przewinień 
godzących w dobro członka PTTK bądź stowarzyszenia (art. 43 ust. 1 pkt 1 
i ust. 2). Główny Sąd Koleżeński spełnia również bardzo istotną funkcję jako 
organ interpretujący Statut PTTK i orzekający o zgodności uchwał ze Statu-
tem PTTK, regulaminami oddziałów, regulaminami jednostek regionalnych 
oraz przepisami prawa (art. 43 ust. 1 pkt 3), jak również organ rozpatrujący 
odwołania od uchwał Zarządu Głównego wskazanych w Statucie PTTK (art. 
43 ust. 1 pkt 4). Ponadto Główny Sąd Koleżeński działa jako stały sąd polu-
bowny – pod warunkiem dokonania zapisu na sąd polubowny, w sprawach 
majątkowych pomiędzy oddziałami PTTK, oddziałami PTTK a PTTK, po-
między jednostkami regionalnymi PTTK z osobowością prawną, pomiędzy 
jednostkami regionalnymi PTTK z osobowością prawną a PTTK oraz pomię-
dzy PTTK, oddziałami PTTK i jednostkami regionalnymi PTTK z osobowo-
ścią prawną a innymi podmiotami gospodarczymi (art. 43 ust. 1 pkt 2).

Natomiast do kognicji sądu koleżeńskiego oddziału należy: orzekanie i na-
kładanie kar organizacyjnych w stosunku do członków oddziału w sprawach 
wynikających z ich działalności w PTTK, a zwłaszcza dotyczących narusze-
nia Statutu PTTK, nieetycznego postępowania i niegodnego zachowania; 
pomijając inne z przypisanych zadań (art. 67 ust. 1).
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W celu zapewnienia prawidłowego spełniania zadań – na płaszczyźnie 
orzeczniczej, wyznaczone zostały i działają stałe zespoły orzekające (których 
pracą kierują wybrani Przewodniczący), a mianowicie: Zespół Mazowiecki – 
obejmujący województwa: mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie, 
Zespół Małopolski – województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie 
i świętokrzyskie, Zespół Pomorski – województwa: pomorskie, zachodnio-

-pomorskie, Zespół Śląski – województwa: dolnośląskie, śląskie i opolskie 
oraz Zespół Wielkopolski – województwa: wielkopolskie, łódzkie, kujawsko-

-pomorskie i lubuskie. Zespoły rozpatrują sprawy w składzie: trzyosobowym 
– I instancja i pięcioosobowym – II instancja.

Przy rozstrzyganiu spraw zespoły orzekające kierują się: zasadami ogól-
nymi postępowania cywilnego, dążeniem do wszechstronnego wyjaśnienia 
okoliczności niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy, przepisami Statutu 
PTTK, Regulaminu sądów koleżeńskich (GSK PTTK i SKO PTTK) oraz in-
nymi przepisami prawa, natomiast w sprawach honorowych także dbałością 
o dobre imię i słuszny interes PTTK, a nadto zmierzają w podejmowanych 
działaniach do ugodowego załatwienia sprawy.

W sprawach honorowych prowadzonych przed GSK PTTK, sprawa może 
być skierowana na posiedzenie rozjemcze. Zadaniem postępowania rozjem-
czego jest doprowadzenie do porozumienia się stron w zakresie przewi-
nień objętych wnioskiem oskarżycielskim i wówczas – w razie kompromi-
su – postępowanie zakończy się spisaniem ugody obejmującej wszystkie 
lub tylko niektóre z zarzutów (w tym zakresie sprawa ma powagę rzeczy 
zakończonej ugodą). W przeciwnym wypadku sprawa podlega rozpozna-
niu na rozprawie. Po zakończeniu postępowania i wyjaśnieniu wszystkich 
okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia, zespół orze-
kający w pierwszej instancji wydaje orzeczenie o charakterze merytorycz-
nym – wymierza obwinionemu karę organizacyjną przewidzianą w Statucie 
PTTK (art. 68 ust. 1). Główny Sąd Koleżeński może orzec o winie, odstępując 
od wymierzenia kary. Kary organizacyjne ulegają zatarciu po upływie ozna-
czonego czasu (art. 68 ust. 5).

Wniosek oskarżycielski wnoszony do GSK PTTK czy też sądu koleżeń-
skiego oddziału powinien spełniać wymagania określone w obwiązujących 
w tym zakresie przepisach (§ 28 regulaminu GSK PTTK i § 27 regulaminu 
SKO PTTK). We wniosku oskarżycielskim (poza dopełnieniem innych wy-
magań formalnych) należy: oznaczyć nazwę i adres oskarżyciela, a jeżeli jest 
nim osoba fizyczna – imię i nazwisko, adres, pełnione funkcje w PTTK, nr 
legitymacji członkowskiej oraz imię, nazwisko i adres obwinionego, pełnione 
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funkcje w PTTK, nr legitymacji członkowskiej, dokładnie określić zarzuca-
ny czyn mający w szczególności charakter zniewagi, zniesławienia, nieetycz-
nego postępowania lub zachowania niegodnego turysty bądź krajoznawcy 
oraz podać czas, miejsce i inne okoliczności jego popełnienia, a także wska-
zać szkodę lub naruszenie interesu PTTK. Strona w sprawie może działać 
przez ustanowionego pełnomocnika – członka PTTK, natomiast małoletni 
reprezentowani są przez przedstawiciela ustawowego. Zaznaczenia wyma-
ga, że postępowanie w sprawach honorowych nie może być wszczęte, jeże-
li od daty ujawnienia zdarzenia, z którym związane są zarzuty upłynął rok, 
a w przypadku działalności na szkodę PTTK – pięć lat (art. 43 ust. 3).

Orzeczenia GSK PTTK w sprawie interpretacji Statutu PTTK lub zgod-
ności uchwał władz PTTK ze Statutem PTTK, regulaminami oddziałów 
oraz przepisami prawa wydawane są na wniosek władz lub członków PTTK 
a także z urzędu (§ 7 regulaminu GSK PTTK). Wniosek w tych sprawach 
powinien zawierać: imię, nazwisko lub oznaczenie władz PTTK oraz adres 
wnioskodawcy, wskazanie przepisu statutu, albo regulaminu wymagającego 
interpretacji lub uchwały władzy niezgodnej z przepisami prawa lub Statu-
tem PTTK, uzasadnienie wskazujące w szczególności w jakim zakresie i z ja-
kimi przepisami występuje niezgodność, podpis wnioskodawcy, a ponadto 
do wniosku należy dołączyć uwierzytelniony odpis kwestionowanej uchwały 
względnie podać źródła jej publikacji.

Na plenarnym posiedzeniu w dniu 28 września 2019 r., Główny Sąd Ko-
leżeński PTTK podjął uchwałę nr 5/XIX/2019 w sprawie uchwalenia Regu-
laminów Sądów Koleżeńskich PTTK (uchylone zostały obowiązujące wcze-
śniej Regulaminy – stanowiące załączniki do uchwały nr 3/XVII/2010 GSK 
PTTK z dnia 27 lutego 2010 r.).

Główny Sąd Koleżeński to przede wszystkim Koleżanki i Koledzy orzeka-
jący w sprawach z wniosków oskarżycielskich oraz podejmujący uchwały in-
terpretacyjne, jak również przychodzący z pomocą w rozwiązywaniu innych 
problemów na tle działalności w PTTK.

Prezes GSK PTTK
Wojciech Tomalak
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Informacja na temat udziału PTTK
w tworzeniu systemu kwalifikacji

zawodowych w turystyce

Od 2016 r. istnieje w Polsce Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK), 
w ramach którego można certyfikować zarówno procesy szkolenia jak 

i egzaminowania w zakresie zawodów regulowanych przepisami państwowy-
mi jak i nie ujętych w państwowych aktach prawnych, tzw. rynkowych.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) jest jednym z narzędzi polityki 
państwa na rzecz rozwoju umiejętności. Zgodnie z ZSK politykę sektorową 
w zakresie umiejętności i kwalifikacji. tworzą ministrowie kierujący działa-
mi administracji rządowej, przy współpracy i wsparciu środowisk branżo-
wych. Do ZSK włączono z mocy prawa kwalifikacje nadawane w oświacie 
oraz w szkolnictwie wyższym. Do ZSK mogą być włączane także kwalifikacje 
nadawane poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego. Widzimy tu dużą 
szansę dla PTTK a zwłaszcza dla naszej kadry turystycznej w różnych obsza-
rach funkcjonowania.

Zawody regulowane to np. zawód przewodnika górskiego. Inni przewod-
nicy (terenowi i miejscy) zostali zderegulowani, ale mogą uzyskać swoją po-
zycję w ZSK w systemie kwalifikacji pożądanych na rynku usług, w naszym 
przypadku turystycznych. Istotną szansą wykazania właściwych i uznawa-
nych kwalifikacji jest wejście w system ZSK, który został w Polsce wprowa-
dzony w DZIENNIKU USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warsza-
wa, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 64 w USTAWIE z dnia 22 grudnia 2015 r. 
O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Aby to zrealizować należy dokonać opisu systemu szkolenia i egzamino-
wania oraz późniejszego nadzoru w danej kwalifikacji zawodowej i złożyć 
odpowiednie dokumenty w Ministerstwie Rozwoju. Tam zostaną poddane 
ocenie. W wyniku uzyskania pozytywnej oceny znajdą się na liście w Mini-
sterstwie Rozwoju, a PTTK stanie się instytucją nadającą certyfikaty.

Kwalifikacje włączone do ZSK mogą nadawać wyłącznie instytucje wska-
zane w przepisach prawa, oraz instytucje które mają uprawnienia nadane 
przez właściwego ministra.

Kwalifikację nadaje się wyłącznie na podstawie pozytywnego wyniku wa-
lidacji. Walidacja to formalne sprawdzenie, czy osoba wie i potrafi to, co jest 
wymagane. ZSK umożliwia walidowanie rozłożone na kilka etapów. ZSK 
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umożliwia przenoszenie osiągnięć, czyli unikanie sprawdzania efektów ucze-
nia się, które uzyskały pozytywną walidację w innym postępowaniu.

Do systemu mogą zostać włączone kwalifikacje:
•	 rynkowe
•	 uregulowane
•	 inne kwalifikacje wskazane w ustawie o ZSK

Kwalifikacje nadawane poza oświatą i szkolnictwem wyższym włączają 
do ZSK ministrowie właściwi dla danych kwalifikacji. Wszystkie kwalifikacje 
włączone do ZSK figurują w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK).

Kwalifikacje rynkowe tworzone są przez różne środowiska (organizacje 
społeczne, zrzeszenia, korporacje lub inne podmioty). Kwalifikacje rynkowe 
tworzone są na potrzeby środowisk na podstawie zgromadzonych przez nie 
doświadczeń.

Zarząd Główny PTTK uznał za stosowne rozpocząć działania zmierzają-
ce do uzyskania należnej pozycji i innym zawodom niż przewodnik miejski 
i terenowy, wykonywanym przez naszą kadrę – np., przodowników turystyki 
kolarskiej, narciarskiej, konnej, znakarzy szlaków turystycznych itp.

To olbrzymia szansa by z jednej strony nasza kadra uzyskała możliwość 
posługiwania się certyfikatem sprawdzonych wg przepisów unijnych kwalifi-
kacji, które choć nie nadawane przez Państwo, byłyby uznawane przez insty-
tucje i zainteresowanych korzystaniem z jej usług. Budowałoby to znakomi-
cie inną pozycję tej kadry na rynku usług turystycznych. PTTK zrzeszające 
wielotysięczną kadrę przygotowaną do prowadzenia turystyki aktywnej nie 
może stać na boku tych przemian. Warto zaznaczyć, że uzyskalibyśmy także 
odpowiednio kwalifikowaną kadrę do obsługi naszych imprez, zwiększając 
poziom zarówno kompetencji jak i bezpieczeństwa ich realizacji.

Winniśmy podjąć takie działania tym, którzy zawierzyli Towarzystwu 
i uzyskali nasze uprawnienia. Trzeba też zauważyć, że PTTK stałoby się insty-
tucją, która by je nadawała, najpoważniejszą w branży turystycznej w Polsce. 
PTTK utrzyma funkcje i uprawnienia przodowników w tych kategoriach, 
w których dokona certyfikacji przewodników danego rodzaju turystyki. Nie 
wszyscy bowiem z nich będą zainteresowani pozyskaniem nowych kwalifi-
kacji i ich weryfikacji. Pozostaną oni nadal kadrą programową PTTK z po-
zostawieniem głównie zadań związanych z systemem odznak turystycznych.

19 sierpnia 2019 r. w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK 
w Krakowie zostało przeprowadzone seminarium na ten temat zorganizo-
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wane przez Komisję Przewodnicką PTTK. Prócz przewodników górskich 
z różnych środowisk przybyli na nie: prezes GOPR z szefem szkolenia, dwóch 
dyrektorów parków narodowych (babiogórskiego i z-ca karkonoskiego z wy-
stąpieniem), przedstawiciel ówczesnego MSiT odpowiedzialny za prowa-
dzenie konsultacji w ramach ZSK. Efektem tego spotkania było nawiązanie 
roboczych kontaktów z przedstawicielami Instytutu Badań Edukacyjnych 
(IBE), w ramach którego działa Biuro Projektu ZSK. Dzięki wsparciu obecnej 
na seminarium reprezentacji MSiT, obiecali nam oni pomoc w przygotowa-
niu PTTK do złożenia odpowiedniej dokumentacji do MSiT, jeśli PTTK zde-
cyduje się na przystąpienie do systemu.

W dniu 19 października 2019 r. PTTK podpisało porozumienie z Instytu-
tem Badań Edukacyjnych. Instytucja ta pozyskała środki wsparcia z Unii Eu-
ropejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) i w ramach porozumienia ponie-
sie pełny koszt naszych działań związanych z przygotowaniem dokumentacji. 
Złożenie jej do Ministerstwa Rozwoju pozwoli nam uzyskać status instytucji 
certyfikującej kwalifikacje w następujących zawodach:

•	 przewodnik miejski;
•	 przewodnik terenowy;
•	 przewodnik turystyki narciarskiej;
•	 przewodnik jazdy konnej;
•	 przewodnik kajakowy;
•	 przewodnik imprez na orientację;
•	 animator turystyki osób niepełnosprawnych;
•	 znakarz szlaków turystycznych;
•	 przewodnik turystyki kolarskiej.

Aktualnie, w porozumieniu z odpowiednimi komisjami ZG PTTK przy-
gotowujemy zespoły, które we współpracy z pracownikami Biura ZG PTTK 
pod nadzorem specjalistów z Instytutu Badań Edukacyjnych przygotują 
odpowiednią dokumentację, w tym programy szkoleń i egzaminowania. 
Wszystko zatem w naszych rękach.

Z pewnością będzie to dobra inwestycje i w naszą kadrę i w nasze możli-
wości kształcenia i udzielania certyfikatów.

Jerzy Kapłon
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Biuro Zarządu Głównego PTTK
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11

tel. +48 22 875 10 00
www.pttk.pl; e-mail: poczta@pttk.pl

Imię i nazwisko, funkcja Tel.
bezpośredni

tel. 
wewn.

e-mail

Adam Jędras
sekretarz generalny ZG PTTK

1000 adam.jedras@pttk.pl

Sekretariat Biura ZG PTTK
Imię i nazwisko, funkcja Tel.

bezpośredni
tel. 

wewn.
e-mail

Monika Iglicka
specjalista ds. administracyjnych

22 875 10 00
508 553 310

1000 poczta@pttk.pl
monika.iglicka@pttk.pl

Komórki bezpośrednio podległe sekretarzowi generalnemu
tel. +48 22 875 10 00

Imię i nazwisko, funkcja Tel.
bezpośredni

tel. 
wewn.

e-mail

Magdalena Szymańska
specjalista ds. kadrowych

22 875 10 01
513 772 854

1001 magdalena.szymanska@pttk.pl

Bożena Maile
pełnomocnik ds. kapitału 

początkowego w biurze ZG PTTK

513 767 947 bozena.maile@pttk.pl

Marian Hadaś
instruktor ds. kontroli działalności 

jednostek terenowych PTTK

22 875 10 12
513 767 564

1012 marian.hadas@pttk.pl

Jacek Trzoch
główny specjalista

ds. nowych technologii

500 000 001 jacek.trzoch@pttk.pl
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Dział programowo-promocyjny
tel. +48 22 875 10 00

Imię i nazwisko, funkcja Tel.
bezpośredni

tel. 
wewn.

e-mail

Joanna Kośnik
kierownik działu 

22 875 10 18
513 769 097

1018 joanna.kosnik@pttk.pl

Marcin Jaworski
specjalista ds. inicjatyw

programowych

22 875 10 18
513 769 857

1018 marcin.jaworski@pttk.pl

Karolina Rukat
główny specjalista ds. inicjatyw 

programowych

22 875 10 13
513 769 316

1013 karolina.rukat@pttk.pl

Katarzyna Szyler 
specjalista ds. inicjatyw

programowych

22 875 10 13
513 769 081

1013 katarzyna.szyler@pttk.pl

Justyna Trojanowska 513 77 28 22 justyna.trojanowska@pttk.pl

Marek Łygas 
główny specjalista

22 875 10 14
513 770 034

1014 marek.lygas@pttk.pl

Dział organizacyjno-administracyjny
tel. +48 22 875 10 00

Imię i nazwisko, funkcja Tel.
bezpośredni

tel. 
wewn.

e-mail

Natalia Wojtyra
kierownik działu

22 875 10 17
501 751 756

1017 natalia.wojtyra@pttk.pl

Karol Chojnacki
specjalista ds. obsługi

i dokumentacji ZG PTTK

22 876 11 17
513 769 157

1117 karol.chojnacki@pttk.pl

Paulina Wiśniewska
specjalista ds. administracyjno-

-gospodarczych

22 875 10 02
513 768 011

1002 paulina.wisniewska@pttk.pl

Andrzej Kozłowski
główny specjalista

502 289 910 poczta@pttk.pl

Wojciech Koboska
główny specjalista – informatyk

22 875 10 07 1007 wojciech.koboska@pttk.pl

Elżbieta Matusiak-Gordon
główny specjalista

22 875 10 19
513 772 883

1019 ela.gordon@pttk.pl

Agnieszka Dobies-Majerowska  agnieszka.majerowska@pttk.pl
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Dział finansowo-księgowy
tel. +48 22 875 10 00

Imię i nazwisko, funkcja Tel.
bezpośredni

tel. 
wewn.

e-mail

Anna Bogacka-Zań
kierownik działu finansowo-

-księgowego / główny księgowy 
ZG PTTK

22 875 11 15
513 76 91 22

1115 anna.bogacka@pttk.pl

Elżbieta Mrowiec
główny specjalista ds. finansowo-

-księgowych

22 875 10 21 1021 poczta@pttk.pl

Renata Chrząszcz
specjalista ds. finansowo-

-księgowych

22 826 22 55 2255

Małgorzata Koperska
specjalista

22 875 10 15 1015 malgorzata.koperska@pttk.pl

Główna Komisja Rewizyjna PTTK
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11

tel. +48 22 875 10 04
Imię i nazwisko, funkcja Tel.

bezpośredni
tel. 

wewn.
e-mail

Elżbieta Moszczyńska
sekretarz GKR PTTK

513 769 041 1004 ela.moszczynska@pttk.pl

Główny Sąd Koleżeński PTTK
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11

tel. +48 22 875 10 04
 Jolanta Szulc

sekretarz GSK PTTK
603 791 002 jolantaes@op.pl

Redakcja Kwartalnika „Gościniec PTTK”
Zarząd Główny PTTK

00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11; gosciniec@pttk.pl
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Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11
www.bibliotekapttk.pl; cb@pttk.pl

tel. +48 22 831 80 65
Czynna: we wtorki i czwartki 12.00–18.00; w środy i piątki 11.00–15.00,

w okresie wakacji: lipiec, sierpień, wrzesień – wt. 12.00–18.00; śr., czw. i pt. 11.00 – 15.00
Imię i nazwisko, funkcja Tel.

bezpośredni
tel. 

wewn.
e-mail

Maria Janowicz
kierownik

513 773 306
513 767 328

mariajanowicz@bibliotekapttk.pl

Monika Rozum
główny specjalista

22 831 80 65
513 769 279

8065 monikarozum@bibliotekapttk.pl

Archiwum PTTK

1. Archiwum PTTK w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 41
czynne we wtorki i czwartki w godz. 10–16

Monika Iglicka +48 508 55 33 10 archiwum@pttk.pl

2. Archiwum PTTK w Krakowie przy OZGT PTTK, 31-033 Kraków, ul. Westerplatte 15/16
tel. +48 12 423 11 72, e-mail: poczta@ozgt.krakow.pttk.pl
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Informacje ZG PTTK służą także do publikacji odpowiedzi na przedsta-
wiane przez zarządy oddziałów pytania i wątpliwości dotyczące wszelkich 
aspektów ich działalności. Propozycje i zapytania należy kierować na adres 

poczta@pttk.pl.

Prezydium ZG PTTK  

Wydawnictwo
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