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Załącznik nr 1 do uchwały ZG PTTK nr 208/XIX/2021 z dnia 26 marca 2021 r. 

 

Zasady używania i ochrony, nazwy i znaku organizacyjnego 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 

 

1. Przedmiotem ochrony jest nazwa, znak słowny i znak słowno-graficzny Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego (dalej PTTK). 

1) Przez nazwę Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego należy rozumieć nazwę: Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, zastrzeżoną prawnie z chwilą wpisania Towarzystwa 
do rejestru stowarzyszeń w dniu 30 grudnia 1950 roku przez Prezydium Rady Narodowej Miasta 
Stołecznego Warszawy (nr. rejestru: 13/42/50) i nieprzerwanie użytkowaną od I Zjazdu Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, to jest od dnia 17 grudnia 1950 roku. 

2) Przez znak słowny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego należy rozumieć znak: PTTK 
– nieprzerwanie użytkowany od I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego to jest 
dnia 17 grudnia 1950 roku oraz zgłoszony do Urzędu Patentowego, jako znak towarowy 
i zastrzeżony na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pod numerem 
R.101380. 

3) Przez znak słowno-graficzny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego należy rozumieć 
znak Towarzystwa – nieprzerwanie użytkowany od I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego to jest od dnia 17 grudnia 1950 roku oraz zgłoszony do Urzędu Patentowego, 
jako znak towarowy i zastrzeżony na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego 
pod numerem R.088368 i pod numerem R.260335. 

2. Uprawnieni do używania znaku słowno-graficznego PTTK zobowiązani są do stosowania wyłącznie 
znaku słowno-graficznego PTTK zawartego w plikach elektronicznych pobranych ze strony 
http://znak.pttk.pl 

3. Zasady używania nazwy i znaku Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przez osoby 
fizyczne. 

1) Prawo używania znaku PTTK (odznaki organizacyjnej) – wymienionego w ust. 1. punkt 3) – 
wynikające z art. 13 ust. 1 punkt 6) Statutu PTTK, posiadają członkowie Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego, wyłącznie w celu podkreślenia swojej przynależności do PTTK. 

2) Prawo używania nazwy i znaku wymienionych w ust. 1. punkt 3) w obrocie towarowym i usługach, 
osoby fizyczne uzyskują zgodnie z zasadami przewidzianymi dla innych osób prawnych ustalonymi 
w ust. 6. 

4. Zasady używania nazwy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz znaku Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przez oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego. 

1) Oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i ich jednostki organizacyjne, 
uzyskują prawo używania nazwy i znaku Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
z chwilą powstania, zgodnie z art. 50 Statutu PTTK. 

2) Oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego używają nazwy i znaku PTTK 
wymienionych w ust. 1 pkt. 2 i 3 wyłącznie razem z nazwą własną oddziału bądź nazwą siedziby. 
Zasady tworzenia nazwy własnej oddziału bądź nazwy siedziby uregulowane są Uchwałą 
nr 370/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 15 grudnia 2012 roku w sprawie nazewnictwa 
oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 

3) Oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego posiadają prawo używania nazwy 
i znaku PTTK wyłącznie do działalności programowej i własnej działalności gospodarczej, oddziały 
nie posiadają prawa dalszego dysponowania nazwą i znakiem PTTK. 
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4) Oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego posiadają prawo użyczenia nazwy 
i znaku PTTK innej osobie prawnej wyłącznie przy tworzeniu wspólnego przedsięwzięcia, 
przy zachowaniu następujących zasad: 

a) Umowa przedsięwzięcia może dotyczyć wyłącznie działalności zgodnej z art. 9 ust. 2 punkty: 
2) – 16) Statutu PTTK. 

b) Oddział PTTK zachowuje większość udziałów bądź akcji w tym przedsięwzięciu. 

c) Umowa przewiduje wygaśnięcie prawa użytkowania nazwy i znaku PTTK przez inną osobę 
prawną w przypadku gdy nie są spełnione zasady określone w lit. a) oraz b). 

d) Oddział PTTK powiadamia Zarząd Główny PTTK o treści umowy wspólnego przedsięwzięcia. 
Rejestr zgłoszonych umów prowadzi Sekretarz Generalny Zarządu Głównego PTTK. 

5) Oddział PTTK może udzielić zgody na użytkowanie nazwy i znaku PTTK przez użytkującego 
nieruchomości i ruchomości będące własnością oddziału, przy zachowaniu następujących zasad: 

a) Działalność gospodarcza użytkującego może dotyczyć wyłącznie działalności zgodnej z art.9 
ust. 2 punkty: 2 – 4, 11 – 13, 15 Statutu PTTK. 

b) Umowa zawarta między użytkującym a oddziałem przewiduje możliwość jej rozwiązania 
w przypadku prowadzenia działalności sprzecznej z interesami PTTK. 

6) Oddziały PTTK posiadają prawo oznaczenia nazwą i znakiem PTTK swojego majątku, nieruchomości 
własnych i użytkowanych przez siebie. 

5. Zasady użytkowania nazwy i znaku PTTK przez jednostki regionalne PTTK. 

1) Jednostki regionalne PTTK, o których mowa w art. 82 Statutu PTTK uzyskują prawo używania nazwy 
i znaku Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z chwilą zatwierdzenia ich 
regulaminów przez Zarząd Główny PTTK. 

2) Jednostki regionalne PTTK używają nazwy i znaku PTTK wymienionych w ust. 1. pkt 2 i 3 wyłącznie 
razem z nazwą własną jednostki bądź nazwą siedziby. 

a) Jednostki regionalne PTTK posiadają prawo użytkowania nazwy i znaku PTTK wyłącznie 
do działalności programowej i nie posiadają prawa do dalszego dysponowania nimi. 

b) Jednostki regionalne PTTK posiadają prawo oznaczenia nazwą i znakiem PTTK nieruchomości 
użytkowanych przez siebie.  

6. Zasady używania nazwy i znaku PTTK przez inne osoby prawne. 

1) Wszystkie inne osoby prawne mogą uzyskać prawo używania nazwy i znaku Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego w drodze indywidualnej zgody Prezydium Zarządu Głównego PTTK. 
Umowa zawarta w tej sprawie musi określać, między innymi, warunki, okres użyczenia oraz zakres 
działalności i nie może obejmować dalszego dysponowania nazwą i znakiem PTTK. 

2) Rejestr zawartych umów prowadzi Sekretarz Generalny Zarządu Głównego PTTK. 

3) Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PTTK do okresowego informowania 
Zarządu Głównego PTTK o wydanych zgodach na użytkowanie nazwy i znaku PTTK. 

7. Zasady używania nazwy i znaku PTTK przy użytkowaniu majątku będącego własnością bądź 
w użytkowaniu PTTK oraz spółek prawa handlowego ze 100% udziałem PTTK (PTTK i oddziałów PTTK): 

1) Zarządzający tak określonym majątkiem PTTK mają obowiązek oznakowania go trwale, w sposób 
widoczny na zewnątrz obiektu, znakiem słowno-graficznym PTTK. 

8. Zasady używania nazwy i znaku PTTK przy prowadzeniu działalności hotelarskiej przez PTTK, jednostki 
regionalne PTTK i oddziały PTTK oraz spółki prawa handlowego ze 100% udziałem PTTK 
(PTTK i oddziałów PTTK). Prowadzący działalność hotelarską ma obowiązek: 
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1) Wprowadzenia do nazwy obiektu hotelarskiego – wynikającej z przepisów właściwej ustawy – znaku 
słownego PTTK. 

2) Wprowadzenia do nazwy obiektu hotelarskiego – nazwy zwyczajowej obiektu, to jest: bacówka, 
stanica wodna, dom turysty oraz określenia „górskie” dla schronisk górskich. 

3) Używania nazwy, znaku słownego oraz znaku słowno-graficznego PTTK w obrocie handlowym 
odbywającym się w oparciu o obiekt turystyczny PTTK. Obowiązek ten dotyczy w szczególności 
materiałów reklamowych, papierów firmowych, stron WWW oraz pieczęci i pieczątek ozdobnych. 

9. Zasady użytkowania nazwy i znaku PTTK przez centralne jednostki specjalistyczne i gospodarcze PTTK. 

1) Jednostki specjalistyczne i gospodarcze PTTK, o których mowa w art. 6 Statutu PTTK, uzyskują 
prawo używania nazwy i znaku Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z chwilą 
zatwierdzenia ich regulaminów przez Zarząd Główny PTTK. 

2) Jednostki specjalistyczne i gospodarcze PTTK używają nazwy i znaku PTTK wymienionych w ust. 1 
pkt. 2 i 3 wyłącznie razem z nazwą własną. Dodatkowo mogą używać własnego logo. 

3) Jednostki specjalistyczne i gospodarcze PTTK posiadają prawo używania nazwy i znaku PTTK 
wyłącznie do własnej działalności, nie posiadają prawa dalszego dysponowania nazwą i znakiem 
PTTK. 

4) Jednostki specjalistyczne i gospodarcze PTTK posiadają prawo oznaczenia nazwą i znakiem PTTK 
swojego majątku, nieruchomości własnych i użytkowanych przez siebie. 

10. Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne PTTK do nadzoru nad właściwym wykorzystywaniem 
nazwy i znaku PTTK, określonych w ust. 1, na terenie swojego działania. Zauważone nieprawidłowości 
należy zgłaszać na adres e-mail: poczta@pttk.pl. 

11. Postanowienia końcowe. 

1) Dopuszcza się używanie materiałów z wcześniej obowiązującą wersją znaku słowno-graficznego 
PTTK do czasu ich naturalnego zużycia, o ile nie ma możliwości zastąpienia znaku słowno-
graficznego PTTK aktualnie obowiązującym. 

2) Zaleca się każdorazowe pobieranie aktualnych plików znaku słowno-graficznego PTTK ze strony 
http://znak.pttk.pl, a nie przechowywanie plików na lokalnych jednostkach pamięci. 

3) Pytania i uwagi dotyczące stosowania plików elektronicznych znaku słowno-graficznego PTTK należy 
kierować na adres e-mail: znak@pttk.pl.  

 

 

http://znak.pttk.pl/

