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Szanowne Koleżanki i Koledzy. 

 

 W związku z rozwijającą się w niekorzystnym dla PTTK kierunku sytuacją związaną z rozsze-

rzaniem się strefy oddziaływania koronawirusa pragnę Was poinformować o podjętych przez Prezy-

dium ZG PTTK działaniach. Należy dodać, że procedujemy w trybie łączności elektronicznej w orga-

nizowanych w ostatnich dniach videokonferencjach. 

W najbliższym czasie, spodziewamy się bardzo poważnego, być może całkowitego zaniku 

wpłat z działalności gospodarczej. Trudno też przewidzieć jak długo będzie trwała recesja i w jakim 

czasie życie gospodarcze, w tym ruch turystyczny, wróci do normy. Generuje to zapaść w finansowa-

niu działalności Towarzystwa. Zobowiązałem nasze podmioty gospodarcze do rozpoznania możliwo-

ści płatniczych partnerów dzierżawiących obiekty PTTK. Główny zadaniem jest określenie nie tylko 

możliwości płacenia czynszu, w tym choćby w części odpowiadającej podatkowi VAT, ale i zwrotu 

wydatków ponoszonych przez PTTK w tym kosztów wieczystego użytkowania, podatków i opłat. 

Oczekujemy na decyzję rządu RP, którego przedstawiciele w licznych enuncjacjach informują o przy-

gotowanych pakietach uchwał mających wspierać działalność gospodarczą i przedsiębiorców. Sądzi-

my, że będzie ona skierowana w pierwszej kolejności do małych i średnich przedsiębiorców, a więc 

PTTK będzie miało ograniczone możliwości korzystania z zawartych w nich ulg.  

Działania Prezydium ZG PTTK skoncentrowały się na przyjęciu rozwiązań i kierunków dzia-

łań, które pozwolą nam na zachowanie naszego potencjału intelektualnego, kadrowego i majątku. Pod-

jęte ustalenia zawiera treść Uchwały Prezydium ZG PTTK Nr 91/XIX/2020 z dnia 15 marca 2020 r. w 

sprawie działań podejmowanych w celu przeciwdziałania skutkom obniżenia wpływów z działalności 

gospodarczej oraz utrzymania płynności finansowej Towarzystwa (w załączeniu).  

Rozważamy także możliwości wsparcia naszych oddziałów. Te z nich, które funkcjonują w 

oparciu o dochody z działalności biur turystycznych lub usług hotelarskich mogą mieć bardzo duże 

problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Przyspieszymy zatem prace mające na celu uchwale-

nie zasad funkcjonowania Funduszu Wsparcia Działalności Oddziałów PTTK. Podejmiemy także 

działania wspierające o charakterze informacyjnym i instruktażowym. 

Ponieważ radykalnie i w nieznanej wielkości obniżą się przychody Towarzystwa nie podej-

mowaliśmy dyskusji nt. budżetu. Mamy jednak przekonanie, że nie będzie nas stać w 2020 roku na 

ponoszenie znaczących wydatków na wspieranie działalności programowej, w tym na pokrycie kosz-

tów Kongresu Krajoznawstwa w oczekiwanym wymiarze. Do końca kwietnia 2020 r. będziemy funk-

cjonować w oparciu o zasady wydatkowania środków finansowych jakie uchwaliliśmy mając na uwa-

dze brak uchwały budżetowej na 2020 rok. Prezydium ZG PTTK zobowiązało Sekretarza Generalnego 

oraz dyrektorów jednostek PTTK do minimalizacji kosztów funkcjonowania oraz nie podejmowania 

jakichkolwiek nowych zobowiązań. W tej materii czekają nas bardzo poważne decyzje, w tym o cha-
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rakterze kadrowym przed którymi stoi Biuro ZG PTTK. Dużym problemem jawi się generowanie 

finansowych środków własnych na realizację zadań w wyniku ewentualnej realizacji rozmaitych kon-

kursów dotacyjnych. Poziom potrzeb w naszych aplikacjach przyjętych do realizacji przez Minister-

stwo Rozwoju (renowacja szlaków turystycznych i projekt związany z edukacją nt. bezpiecznej tury-

styki na wodzie i w górach) to ponad 250 000 zł, a są też i inne projekty. O ile Ministerstwo Rozwoju 

podtrzyma wolę podpisania umów dotacyjnych (co wydaje się zagrożone) musimy podjąć decyzję, czy 

będziemy mieli możliwości ich realizacji bez zmian zasad finansowania poprzez rezygnację przez 

donatora z konieczności wydatkowania przez beneficjenta wkładu własnego finansowego. Zamierza-

my o podjęcie takiej decyzji wystąpić. 

Szereg działań podjęliśmy także w relacjach właścicielskich z naszymi spółkami. Znajdą one 

odzwierciedlenia w przygotowywanych przez ZM PTTK, pod nadzorem Skarbnika Towarzystwa tre-

ściach pełnomocnictw na walne zgromadzenia spółek. Przyjęliśmy zasadę podejmowania uchwał o 

przekazaniu pełnej wysokości środków wynikających z działalności spółek w roku 2019 na działal-

ność Towarzystwa przed ich opodatkowaniem  

Sądzimy, że doprowadzimy do przeprowadzenia walnych zgromadzeń naszych spółek ograni-

czonych do podjęcia uchwał dotyczących zatwierdzenia wyników działalności w roku 2019 r., zgodnie 

z obowiązującymi przepisami do końca marca 2020 r., poprzez głosowanie elektroniczne. Również 

wprowadzimy propozycje uchwał mających na celu zobowiązanie zarządów spółek do przerwania 

realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na zasadach obowiązujących w PTTK oraz nie po-

dejmowaniu nowych do odwołania. Będziemy także chcieli doprowadzić do ustalenia składu władz w 

spółce jeleniogórskiej ze względu na zakończenie ich kadencji także w tym trybie.  

Prezydium ZG PTTK podjęło decyzję o odwołaniu spotkania Zarządu Głównego w Wiśle, 

które miało odbyć się w dniach 4 i 5 kwietnia 2020 r. Termin najbliższego zebrania określimy w miarę 

rozwijającej sytuacji. W razie konieczności podejmowania decyzji przez ZG PTTK będziemy zwracać 

się do Was o podejmowanie ich w trybie głosowania elektronicznego.  

Jednocześnie apeluję do Koleżanek i Kolegów o monitorowanie sytuacji w Waszych środowi-

skach oraz informowanie na bieżąco o sytuacjach i zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na funkcjo-

nowanie Towarzystwa, szczególnie na naszą kondycję finansową oraz kondycję finansową naszych 

oddziałów. 

Koleżanki i Koledzy. 

Nadchodzi bardzo trudny okres w funkcjonowaniu naszego Towarzystwa. Członkowie Prezy-

dium ZG PTTK są ze sobą w stałym kontakcie. Powołany zgodnie z treścią zapisu § 11 uchwały nr 91 

Prezydium ZG PTTK zespół działający pod nadzorem Skarbnika PTTK będzie na bieżąco analizował 

sytuację i proponował kierunki rozwiązań, także wspierających nasze oddziały.  

Aktywnie w pracach Prezydium ZG PTTK uczestniczy Kol. Ryszard Wulicz – wiceprezes 

Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK.  

Wszystkim im, także pracownikom PTTK oraz spółek z kapitałem PTTK uczestniczącym w 

pracach Prezydium ZG PTTK lub biorącym udział w przygotowywaniu oczekiwanych materiałów, za 

okazane zaangażowanie należą się wyrazy uznania i podziękowania.  

Działamy z głęboką troską i w poczuciu odpowiedzialności za Polskie Towarzystwo Tury-

styczno-Krajoznawcze, także za nasze oddziały i spółki zarządzające majątkiem.  

Jestem przekonany, że pokonamy te pojawiające się trudności w życiu naszego stowarzysze-

nia.  

Pozdrawiam  

Jerzy Kapłon  

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 


