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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Przewodniczący Komisji, Rad i Zespołów ZG PTTK

Przewodniczący jednostek regionalnych PTTK

Nadchodzi, a w zasadzie już jest, trudny czas dla naszego Towarzystwa, dla Oddziałów, kół i klubów

PTTK, instytucji, spółek PTTK. Dla nas wszystkich. Zagrożenie epidemiologiczne jest nie tylko pasmem

osobistych niepokojów i zmartwień, ale coraz bardziej oddziałuje na to co się dzieje wokół nas. Bezsprzecznie

najważniejszą sprawą jest bezpieczeństwo i dbałość o zdrowie swoje, najbliższych i tych którzy tworzą nasze

społeczne otoczenie. Ale słusznie wprowadzane ograniczenia w sposób pośredni i bezpośredni wpływają

na całe Towarzystwo, na naszą działalność programową, organizacyjną, a przede wszystkim finanse.

Zaistniała sytuacja stanowi bardzo duże zagrożenie dla całości Towarzystwa. Priorytetem jest utrzymanie

naszej płynności finansowej, w tym również oddziałów PTTK. Temu celowi podporządkowane są teraz

działania Prezydium ZG PTTK.

Prezydium ZG PTTK na swoim posiedzeniu odbytym (w trybie wideokonferencji) w dniu

17.03.2020r. podjęło decyzję o wstrzymaniu do odwołania dofinansowania przez ZG PTTK wszelkiej

działalności programowej prowadzonej przez Komisje, Rady i Zespoły.

W szczególności wstrzymuje się finansowanie:

1. Wydatków organizacyjnych Komisji, Rad i KSPT.

2. Wydatków na zadania programowe Komisji i Rad (imprezy komisyjne).

3. Konkursów programowych dla Oddziałów.

4. Działalność Regionalnych Pracowni Krajoznawczych.

5. Działalność Muzeów Regionalnych w tym szkoleń muzealników.

6. Działalność ośrodków turystyki górskiej w tym baz namiotowych.

7. Centralnych zadań programowych (OMTTK, Poznajemy Ojcowiznę, konkursy krasomówcze).

8. Wojewódzkich struktur międzyoddziałowych.

Decyzja Prezydium ZG PTTK wynika z faktu, że 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 finansowaniu działalności Towarzystwa.

00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11; tel. (sekretariat) +4822875 1000
http://www.pttk.pU,e-mail: poczta@pttk.pl PTTK



Prace Prezydium ZG PTTK skoncentrowały się na przyjęciu rozwiązań i kierunków działań,

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

Prezydium ZG PTTK podjęło szereg działań w celu przeciwdziałania skutkom obniżenia wpływów

z działalności gospodarczej oraz utrzymania płynności finansowej Towarzystwa.

Pragniemy również poinformować, że Prezydium ZG PTTK zobowiązało Sekretarza Generalnego

ZG PTTK oraz dyrektorów jednostek centralnych PTTK do minimalizacji kosztów funkcjonowania

oraz niepodejmowania jakichkolwiek nowych zobowiązań.

W szczególności zawieszono:

l. Działalność Centralnej Biblioteki PTTK.

2. Działalność promocyjną Biura ZG PTTK.

3. Organizację VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego.

4. Działalność wydawniczą.

5. Organizację centralnych obchodów 70-lecia PTTK.

Doceniając wkład Koleżanek i Kolegów w życie Towarzystwa sugerujemy kontakty z Waszymi

środowiskami drogą e- mailową, telefoniczną bądź w formie wideokonferencji. Jednocześnie apelujemy

do Was o monitorowanie sytuacji w Waszych środowiskach oraz informowanie na bieżąco o sytuacjach

i zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na Towarzystwo, szczególnie na naszą kondycję finansową.

Prezydium ZG PTTK

I-I Adam Jędras

Prezes ZG PTTKSekretarz Generalny ZG PTTK
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