
Informacja o działaniach podejmowanych przez Prezydium ZG PTTK w związku z zaistniałą 
sytuacją epidemiczną. 

W dniu 15. marca 2020 r. przedmiotem obrad Prezydium ZG PTTK była sytuacja w 
jakiej znalazło się Towarzystwo na skutek postępującej epidemii koronawirusa SARS-Cov-2. 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji podjęto uchwałę nr 91/XIX/2020 w sprawie działań 
podejmowanych w celu przeciwdziałania skutkom obniżenia wpływów z działalności 
gospodarczej oraz utrzymania płynności finansowej Towarzystwa. 
W treści tej uchwały określono najważniejsze do realizacji przez jednostki PTTK oraz spółki z 
udziałem kapitału PTTK, zadania : 
 

1. Z dniem 16. marca br. wprowadza się zakaz rozpoczynania nowych zadań 
inwestycyjno – remontowych prowadzonych bezpośrednio przez PTTK, ZM PTTK, 
OZGT PTTK, CFK PTTK i finansowanych ze środków/ lub z udziałem środków PTTK 
we wszystkich obiektach będących własnością PTTK, jak i w obiektach będących 
własnością spółek z kapitałem PTTK.  

2. Biuro ZG PTTK dokona inwentaryzacji zasobów finansowych jednostek PTTK wg 
stanu wszystkich środków na rachunkach bankowych na dzień 16. marca 2020r.  
Z dniem tym ogranicza się wydatkowanie środków finansowych przez Biuro ZG 
PTTK oraz jednostki działające w oparciu o osobowość prawną PTTK do 
pokrywania najważniejszych wydatków ujętych w prowizorium budżetowym PTTK 
na rok 2020 oraz mających charakter stałych zobowiązań.  

3. ZM PTTK, OZGT PTTK oraz CFK PTTK w trybie pilnym wystąpią do odpowiednich 
instytucji z wnioskami o przesunięcie (bez dodatkowych kosztów) terminu 
płatności podatków oraz opłat za wieczyste użytkowanie; a Biuro ZG PTTK o 
zaniechanie poboru podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności 
środków trwałych o wysokości > 10 000 000 zł/brutto trwale oddanych w najem. 

4. ZM PTTK, OZGT PTTK, biuro ZG PTTK oraz Zarządy Spółek PTTK zobowiązane są do 
bieżącego monitorowania pojawiających się elementów pakietu pomocy 
kierowanego przez Państwo do przedsiębiorców. 

 
W ramach szerokiego wsparcia polskiej turystyki w trudnym czasie kryzysu, związanego z 
pandemią koronawirusa, Prezes PTTK Jerzy Kapłon prezentując stanowisko Prezydium ZG 
PTTK uczestniczył w konsultacjach branżowych organizowanych przez Departament Turystki 
Ministerstwa Rozwoju. Jedną z form owych konsultacji były spotkania realizowane poprzez 
telekonferencje  z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju - Andrzejem Gut -

Mostowym i z ekspertami z branży hotelarsko – turystycznej. 
 
Fragmenty dyskusji z dn.  24 marca br. dostępne: 
https://pttk.pl/ks3/dok/k19_upzg091_20200315.pdf 
Prezydium ZGPTTK, spotykając się w trybie wideokonferencji co dwa dni, nieustannie 
monitoruje zmieniającą się sytuację dopasowując działania swoje i jednostek PTTK do ciągle 
nowych uwarunkowań.  


