List XVIII Walnego Zjazdu
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
do władz państwowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest spadkobiercą i kontynuatorem
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) oraz Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego (1906 r.). Zrzesza blisko 70 tysięcy członków, których pasją jest poznawanie
kraju ojczystego. Od ponad 60 lat działa na rzecz tworzenia warunków do uprawiania
turystyki i krajoznawstwa, szkoli i rozwija kadry turystyczne oraz współtworzy lokalne,
regionalne i ogólnopolskie programy adresowane nie tylko do turystów, ale także do ludzi
zainteresowanych historią, geografią i edukacją, w tym młodzieży. Przede wszystkim jednak
PTTK łączy ludzi nieobojętnych na los Kraju, który poznają podczas swoich wędrówek.
Dlatego mając na względzie troskę o rozwój społecznych form turystyki i krajoznawstwa
w Polsce, przedstawiamy nasze oczekiwania.
W dobie postępującej globalizacji należy wzmocnić rolę edukacji krajoznawczej
społeczeństwa, szczególnie zaś młodzieży, gdyż edukacja ta wciąż pozostaje niedocenianą
metodą patriotycznego wychowania kolejnych pokoleń Polaków. Stąd też konieczność ciągłej
aktualizacji programów nauczania oraz podkreślenia roli nauczycieli jako gwarantów
realizacji tych procesów
Wsparcia wymaga działalność społeczna (trzeci sektor) jako wartość sama w sobie,
a nie tylko jako realizacja zadań uznanych przez władze państwowe i samorządowe za ważne.
Mnogość biurokratycznych obciążeń nakładanych na organizacje społeczne oraz częste
ujmowanie ich w przepisach w ten sam sposób co przedsiębiorców powoduje zniechęcenie
do społecznej aktywności oraz zanikanie tej ważnej formy uczestnictwa społeczeństwa
w funkcjonowaniu Kraju.
Uważamy, że potrzebne są zdecydowane zmiany w zakresie zagospodarowania,
udostępniania i ochrony obszarów turystycznych, w tym szlaków turystycznych,
ze szczególnym uwzględnieniem zasad ich zrównoważonego rozwoju oraz dbałością o skarby
ojczystej przyrody, pamiątki polskiej historii, kultury i tradycji.
Konieczne jest nowatorskie podejście do zawodowych i społecznych kadr turystyki.
Należy traktować je jako twórców i realizatorów różnorodnych form spędzania czasu
i poznawania kraju oraz swoistych ambasadorów polskości.
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oczekuje od władz Rzeczypospolitej
Polskiej podjęcia kroków legislacyjnych prowadzących do zmiany przepisów związanych
z zagospodarowaniem przestrzennym, w tym ochrony i stabilności szlaków turystycznych,
sytuacji prawnej schronisk turystycznych, które powinny być traktowane inaczej niż inne
obiekty świadczące usługi hotelarskie, edukacją i nauczaniem oraz działalnością
stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego. Uważamy za konieczne zwolnienie
organizacji społecznych
nieprowadzących działalności gospodarczej z opłat
administracyjnych (np. w Krajowym Rejestrze Sądowym). Postulujemy dokonanie zmian
w ustawie o organizacjach pożytku publicznego prowadzących do ustanowienia w praktyce
instytucji partnerstwa publiczno-społecznego.
Deklarujemy gotowość do współtworzenia konkretnych rozwiązań i liczymy
na współpracę.
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