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Informacja Zarządu Głównego PTTK
w sprawie przygotowań do przeprowadzenia kampanii

sprawozdawczo-wyborczej
przed XX Walnym Zjazdem PTTK

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

Delegaci na XIX Walny Zjazd PTTK,

Członkowie Władz Kół i Klubów PTTK,

Członkowie Władz Oddziałów PTTK,

Członkowie Władz Jednostek Regionalnych PTTK

W ramach przygotowania kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XX Walnym Zjazdem

PTTK, w marcu i kwietniu br. zostały przeprowadzone spotkania konsultacyjne z oddziałami PTTK,

w których wzięło udział 221 przedstawicieli oddziałów. Większość uczestników spotkań opowiedziała się

za odłożeniem rozpoczęcia kampanii do czasu zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia

epidemicznego, wskazując na występujące zagrożenia oraz ograniczenia uniemożliwiające bezpieczne

przeprowadzenie zebrań kół, klubów oraz zjazdów oddziałów. Zwrócono również uwagę na możliwość

rozpoczęcia kampanii w sytuacji, gdy będzie to możliwe i bezpieczne a stan epidemii lub zagrożenia

epidemicznego nie zostanie zniesiony i będzie trwał przez czas bliżej nieokreślony.

Inicjując działania organizacyjne związane z przygotowaniem Walnego Zjazdu Zarząd Główny

PTTK podjął uchwały w sprawie powołania Komitetu Programowo-Organizacyjnego XX Walnego

Zjazdu PTTK oraz zatwierdzenia składów zespołów wspierających działalność Komitetu.

Pomimo poprawiającej się sytuacji epidemicznej w kraju oraz zwiększającej się liczbie osób

zaszczepionych, w dalszym ciągu obowiązują ograniczenia, zakazy i nakazy, które uniemożliwiają

w chwili obecnej przeprowadzenie bezpiecznej i zgodnej z obowiązującymi przepisami kampanii

sprawozdawczo-wyborczej w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Na bieżąco

monitorowane jest wprowadzanie przepisów ustanawiających ograniczenia, nakazy i zakazy, wydawane

na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845).
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W stosunku do niektórych, przepisów nieuwzględniających działalności organizacji

pozarządowych, zwrócono się o interpretacje do Ministerstwa Zdrowia - Głównego Inspektoratu

Sanitarnego (odpowiedź GIS w załączeniu). Wszystkie te działania powodowane są troską o zapewnienie

bezpieczeństwa członków PTTK a także organizatorów poszczególnych etapów kampanii

sprawozdawczo-wyborczej.

Zarząd Główny PTTK przygotował projekt uchwały dotyczącej rozpoczęcia kampanii

sprawozdawczo-wyborczej przed XX Walnym Zjazdem PTTK zakładający zniesienia ograniczeń,

uniemożliwiających przeprowadzenie zebrań i zjazdów. Projekt przewiduje rozpoczęcie kampanii

nie wcześniej niż od połowy września 2021 r. oraz zawiera zapisy umożliwiające zawieszenie kampanii

spowodowane ewentualnym pogorszeniem się sytuacji epidemicznej. Termin podjęcia uchwały

i terminarz poszczególnych etapów kampanii zależne są od rozwoju sytuacji epidemicznej i możliwego

jej pogorszenia, które może nastąpić jesienią.

Przypominamy, że kadencja władz PTTK wszystkich szczebli podlega przedłużeniu zgodnie

z art. 10 ust. lfustawy prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) "Jeżeli kadencja władz

stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia

epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega

ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej

niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii".
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PR.OP.77.149.2021 Warszawa,dnia 21 czerwca 2021 r.

Pan
Adam Jędras
Sekretarz Generalny
Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa
Tu rystyczno-Krajoznawczego

ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 16.06.2021 r., znak I.dz.SG.260/6/2021/W,

w sprawie interpretacji przepisu § 26 ust. 15 pkt 1 Rady Ministrów z dnia 6 maja
2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późnozm.) tj. czy w stanie
prawnym obowiązującym od dnia 12 czerwca 2021 r. dopuszczalne jest organizowanie
zebrań członków jednostek organizacyjnych stowarzyszenia jako prawnie dozwolonych
"spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych" wymienionych we wskazanym przepisie,
Główny InspektoratSanitarny uprzejmiewyjaśnia, co następuje.

Zakaz organizowania i udziału w zgromadzeniach, w tym imprezach, spotkaniach
i zebraniach niezależnieod ich rodzaju, o którym mowa w wyżej wymienionym przepisie ma
charakter ogólnej zasady, która jest wyłączona jedynie w enumeratywnie wskazanych
w rozporządzeniuprzypadkach.Wyjątki te muszą być rozumianeściśle.

Zgodnie ze słownikiem PWN termin "służbowy" oznacza «dotyczący pracy w jakiejś

instytucji, w wojsku itp.», a "zawodowy" - «związany z jakimś zawodem». W ocenie
Głównego InspektoratuSanitarnegozebrania członków stowarzyszeniaPolskieTowarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze takiego charakteru nie posiadają, więc nie uprawniają do
skorzystaniaz wyjątku, o którym mowa w § 26 ust. 15 pkt 1 rozporządzenia,
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Nadmieniam, że Główny Inspektor Sanitarny nie jest uprawniony do dokonywania

powszechnie obowiązującej wykładni przepisów prawa, a poglądy prawne wyrażone przez

Główny Inspektorat Sanitarny nie są wiążące dla sądów i organów kontroli stosowania

prawa.

Z poważaniem

Izabela Kucharska

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

Idokument podpisany elektroniczniel
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