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Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 209/XIX/2021 z dnia 26 marca 2021 r. 

 

Zasady używania i ochrony nazw i znaków będących własnością 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 

1. Przedmiotem ochrony są: 

1) Znak słowno-graficzny poprzednika prawnego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
– to jest znak Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, przez znak ten należy rozumieć znak 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego użytkowany przez to Towarzystwo w dniu 16 grudnia 1950 
roku, to jest w dniu podjęcia przez Zjazd Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego decyzji 
o zjednoczeniu z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim i nieprzerwanie użytkowany przez Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze od I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno- 
Krajoznawczego to jest dnia 17 grudnia 1950 roku oraz zgłoszony do Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polskiej, jako znak towarowy i zastrzeżony na rzecz Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego pod numerem R.099348 (wzór znaku przedstawiono w załączniku 
do Zasad pod poz. 1). 

2) Znak słowno-graficzny małej Górskiej Odznaki Turystycznej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego, przez znak ten należy rozumieć zmodyfikowany znak małej Górskiej Odznaki 
Turystycznej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (ustanowionej przez Polskie Towarzystwo 
Tatrzańskie w dniu 23 czerwca 1935 roku), przy czym modyfikacja polegała na dodaniu litery K jako 
czwartego członu nazwy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Znak małej Górskiej 
Odznaki Turystycznej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – nieprzerwanie 
użytkowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze od I Zjazdu Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego to jest dnia 17 grudnia 1950 roku oraz zgłoszony 
do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, jako znak towarowy i zastrzeżony na rzecz 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego pod numerem R.088363 (wzór znaku 
przedstawiono w załączniku do Zasad pod poz. 2). 

3) Znaki słowno-graficzne odznak przewodnika: tatrzańskiego, sudeckiego i beskidzkiego: 

a) przez znak słowno-graficzny odznaki przewodnika tatrzańskiego należy rozumieć znak 
użytkowany przez przewodników tatrzańskich Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego zgłoszony do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, jako znak 
towarowy i zastrzeżony na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
pod numerem R.088364 (wzór znaku przedstawiono w załączniku do Zasad pod poz. 3), 

b) przez znak słowno-graficzny odznaki przewodnika sudeckiego należy rozumieć znak 
użytkowany przez przewodników sudeckich Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego zgłoszony do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, jako znak 
towarowy i zastrzeżony na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
pod numerem R.088365 (wzór znaku przedstawiono w załączniku do Zasad pod poz. 4), 

c) przez znak słowno-graficzny odznaki przewodnika beskidzkiego należy rozumieć znak 
użytkowany przez przewodników beskidzkich Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego zgłoszony do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, jako znak 
towarowy i zastrzeżony na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
pod numerem R.088369 (wzór znaku przedstawiono w załączniku do Zasad pod poz. 5). 

4) Znaki słowno-graficzne odznak Przewodnik Turystyczny Zakładowy, Przewodnik Turystyczny Miejski. 

a) przez znak słowno-graficzny odznaki „Przewodnik Turystyczny Zakładowy” –należy rozumieć 
znak użytkowany przez przewodników turystycznych zakładowych, zgłoszony do Urzędu 
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, jako znak towarowy i zastrzeżony na rzecz Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pod numerem R.088366 (wzór znaku 
przedstawiono w załączniku do Zasad pod poz. 6), 
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b) przez znak słowno-graficzny odznaki „Przewodnik Turystyczny Miejski” – należy rozumieć znak 
użytkowany przez przewodników turystycznych miejskich, zgłoszony do Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polskiej, jako znak towarowy i zastrzeżony na rzecz Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego pod numerem R.88367 (wzór znaku przedstawiono w załączniku 
do Zasad pod poz. 7). 

5) Znak słowno-graficzny odznaki „Pilota Wycieczek PTTK”. 

a) przez znak słowno-graficzny odznaki Pilot Wycieczek PTTK należy rozumieć znak użytkowany 
przez pilotów wycieczek PTTK, zatwierdzony uchwałą ZG PTTK nr 124/XIX/2019 z 15 czerwca 
2019 roku (wzór znaku przedstawiono w załączniku do Zasad pod poz. 8). 

2. Zasady użytkowania nazw i znaków będących własnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego przez osoby fizyczne: 

1) Prawo używania małej Górskiej Odznaki Turystycznej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego, o której mowa w ust. 1. punkt 2), posiadają wszystkie osoby, które spełniły 
wymogi określone Regulaminem Górskiej Odznaki Turystycznej Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego, przewidziane dla odpowiednich stopni małej Górskiej Odznaki 
Turystycznej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 

2) Prawo używania odznak przewodnickich, o których mowa w ust. 1. punkt 3) i 4), posiadają 
wyłącznie członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego będący przewodnikami 
turystycznymi, spełniający jednocześnie wymagania określone właściwymi przepisami. 

3) Prawo używania odznaki Pilota Wycieczek PTTK, o której mowa w ust. 1. punkt 5), posiadają 
wyłącznie członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego będący pilotami 
wycieczek, spełniający jednocześnie wymagania określone właściwymi przepisami. 

3. Zasady użytkowania nazw i znaków będących własnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego przez oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 

1) Oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego posiadają prawo użytkowania znaku, 
o którym mowa w ust. 1. punkty 1 i 2), wyłącznie przy działalności programowej. 

2) Oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego posiadają prawo użytkowania 
znaków, o których mowa w ust. 1. punkt 3) i 4), wyłącznie w przypadku zrzeszania członków 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego będących przewodnikami po danym obszarze. 
Oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego posiadają prawo użytkowania wyżej 
wymienionych znaków wyłącznie do działalności programowej i własnej działalności gospodarczej, 
oddziały nie posiadają prawa dalszego dysponowania nazwą i znakami. 

4. Zasady użytkowania nazw i znaków będących własnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego przez jednostki regionalne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 

1) Jednostki regionalne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego posiadają prawo 
użytkowania znaku, o którym mowa w ust. 1. punkt 1), wyłącznie przy działalności programowej. 

5. Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne PTTK do nadzoru nad właściwym wykorzystywaniem 
znaków słowno-graficznych, określonych w ust. 1, na terenie swojego działania. Zauważone 
nieprawidłowości należy zgłaszać na adres e-mail: poczta@pttk.pl. 
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Załącznik do „Zasad używania i ochrony nazw i znaków będących własnością PTTK”. 

 

1. Znak słowno-graficzny Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. 

 
 

2. Znak słowno-graficzny małej Górskiej Odznaki Turystycznej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego. 

 
 

3. Znak słowno-graficzny odznaki przewodnika tatrzańskiego. 

 
 

4. Znak słowno-graficzny odznaki przewodnika sudeckiego. 

 
 

5. Znak słowno-graficzny odznaki przewodnika beskidzkiego. 
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6. Znak słowno-graficzny odznaki Przewodnik Turystyczny Zakładowy. 

 
 

7. Znak słowno-graficzny odznaki Przewodnik Turystyczny Miejski. 

 
 

8. Znak słowno-graficzny odznaki Pilot Wycieczek PTTK. 

 


