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W związku z panującą w Polsce epidemią koronawirusa Polskie Towarzystwo Turystyczno
Krajoznawcze znalazło się w niezwykle trudnej sytuacji finansowej. Zdecydowana większość
dochodów naszego Towarzystwa, pozwalających na normalne funkcjonowanie, ma swoje źródło
w działalności noclegowej prowadzonej w kilku dużych obiektach znajdujących się w atrakcyjnych
lokalizacjach. W wyniku panującej epidemii i ograniczeń nałożonych z tej przyczyny przez
administrację państwową zanikł ruch turystyczny, a obiekty noclegowe nie mogą świadczyć usług.
Nastąpiło znaczące obniżenie przychodów z działalności gospodarczej. W najtrudniejszym okresie
czasu, który zapewne będzie trwał przez kilka miesięcy, szacujemy ich obniżenie nawet o 90 %.
Należy sądzić, w oparciu o znane nam analizy ruchu turystycznego, że o ile powrót do turystyki
krajowej może nastąpić już latem (pod warunkiem ustąpienia epidemii lub złagodzenia restrykcji),
to zagraniczna turystyka przyjazdowa, główne źródło dochodów naszych hoteli - nie odbuduje
SIę w 2020 r.

W tej trudnej sytuacji musimy także ze zrozumieniem odnieść się do problemów, jakie mają
nasi partnerzy dzierżawiący obiekty PTTK. Staramy się dostosować politykę czynszową do ich
aktualnych możliwości, trzeba jednak pamiętać że PTTK ponosi koszty funkcjonowania obiektów
wynikające m.in. z należnych podatków i opłat. Mobilizujemy ich by sięgali po pomoc Państwa,
bowiem jako zdecydowanie mniejsze firmy mają do niej bezpośredni i łatwiejszy dostęp.

Dzięki prowadzonej od wielu lat zrównoważonej polityce gospodarczej posiadamy
wystarczające zasoby finansowe, by przetrwać najtrudniejszy okres kryzysu, o ile nie będzie się on
znacząco przedłużał. Wprowadziliśmy niezbędne procesy oszczędnościowe we wszystkich
obszarach funkcjonowania Towarzystwa. Przerwaliśmy działania inwestycyjno-remontowe, na które
od lat kierowaliśmy najwięcej środków finansowych, zaniechaliśmy realizacji zadań programowych,
które nie posiadały wsparcia finansowego z zewnętrznych źródeł finansowania, zawiesiliśmy dotacje
na zadania programowe, rozpoczęliśmy wprowadzanie planów oszczędnościowych we wszystkich
jednostkach Towarzystwa. Nie wycofaliśmy złożonych ofert do Ministerstwa Rozwoju,
gdzie w konkursach dotacyjnych realizowanych przez Departament Turystyki pozyskaliśmy
obietnicę znaczącego wsparcia naszych prac związanych z utrzymaniem sieci szlaków turystycznych.
Mając na uwadze z jednej strony konieczność jej utrzymania w należytym stanie technicznym,
z drugiej i to, że znacząca część z pozyskanych dotacji jest przeznaczona na wynagrodzenie
dla naszych oddziałów i sezonowo pracujących znakarzy postanowiliśmy przeznaczyć na te działania
w postaci niezbędnego udziału własnego znaczące dla nas w tym okresie czasu środki finansowe.
Oczekujemy na potwierdzenie przyjęcia naszych znowelizowanych ofert.
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Nieustannie pracują zespoły pracowników PTTK, których zadaniem jest monitorowanie
możliwości jakie dają nam kolejno uchwalane tzw. ustawy tarczowe, mające za zadanie wsparcie
przedsiębiorców oraz stowarzyszeń.

Prezydium ZG PTTK, obradując w trybie telekonferencji, spotyka się dwa razy w tygodniu,
podejmując niezbędne decyzje. W pracach Prezydium uczestniczy przedstawiciel Głównej Komisji
Rewizyjnej PTTK. Naszym celem nadrzędnym jest utrzymanie budowanego przez wiele lat
potencjałów: gospodarczego, w tym majątku Towarzystwa i intelektualnego naszej kadry.
W ostatnim czasie przeprowadzono działania związane z renegocjacją ze związkami zawodowymi
porozumienia płacowego. Ma to na celu przejściowe obniżenie wynagrodzenia pracownikom PTTK
zatrudnionym w jednostkach Towarzystwa. Taki manewr, prócz niezbędnych oszczędności,
umożliwi nam, jako warunek konieczny, uzyskanie wsparcia funduszu płac środkami dekretowanymi
na ten cel przez Państwo.

Trzeba też mieć świadomość, że poniesione straty finansowe oraz spodziewane znaczące
osłabienie przychodów w 2020 r. z pewnością przeniosą się na funkcjonowanie Towarzystwa także

w przyszłym roku.

Spodziewamy się dużych problemów związanych z finansowaniem działalności naszych
jednostek terenowych. Część z nich, utrzymująca się z działalności biur turystycznych,
już od dłuższego czasu nie ma przychodów, jeszcze trudniejsza sytuacja może wystąpić w oddziałach
mających własne obiekty noclegowe. Mając to na uwadze Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego zadecydował o powołaniu specjalnego Funduszu Pomocy
Jednostkom Terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Jego regulamin
wraz z arkuszem zgłoszenia przedstawiamy w załączeniu. O dysponowaniu funduszem będzie
decydowało Prezydium ZG PTTK. Będzie on służył wsparciu tych jednostek Towarzystwa,
które znajdą się w trudnej sytuacji finansowej. Chcemy także udzielić pomocy ich pracownikom
i przewodnikom, w przypadkach, gdy nie będzie z rozmaitych przyczyn możliwe skorzystanie
z pomocy Państwa. Nasze możliwości finansowe nie są duże, lecz w przypadkach krytycznych,
np. grożących utratą majątku, będziemy starali się udzielać niezbędnej pomocy.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ma poważne problemy finansowe,
ale zwłaszcza w tym trudnym czasie powinno pokazać, że problemy naszych oddziałów
są problemami całego Towarzystwa. Winniśmy okazywać solidarność, wspierając się w miarę
posiadanych możliwości.

Koleżanki i Koledzy

Mam nadzieję, że przetrwamy ten trudny czas
się na turystycznych szlakach.

gdy mmie, ponownie spotkamy

Z życzeniami zdrowia i turystycznymi pozdrowieniami

Prezes ZG PTTK
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