
Uchwała nr 208/XIX/2021 
Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 marca 2021 r. 

 
w sprawie zasad używania i ochrony nazwy i znaku organizacyjnego 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 12) Statutu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego, uznając nazwę Towarzystwa, określoną w art. 1 ust. 1 Statutu, 
znak Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, określony w art. 5 ust. 1 Statutu, 
za podlegające szczególnej ochronie, Zarząd Główny PTTK: 
 

§ 1. 
1. Uchwala „Zasady używania i ochrony, nazwy i znaku organizacyjnego Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego” stanowiące załącznik nr 1 do uchwały. 
2. Zatwierdza Elektroniczną Księgę Znaku PTTK (EKZ PTTK) wersja ver. 01.20.08 pl, 

zawierającą: elektroniczne pliki znaku słowno-graficznego PTTK; reguły i wytyczne 
techniczne do stosowania elektronicznych plików znaku słowno-graficznego PTTK, 
zaprezentowaną w dokumencie „PTTK Identity Manual”, której skrócona wersja 
zamieszczona jest na stronie http://znak.pttk.pl. Elektroniczne pliki znaku słowno-
graficznego PTTK zwizualizowane są w załączniku nr 2 do uchwały. 

3. Zobowiązuje Sekretarza Generalnego ZG PTTK do: 
1) zamieszczenia na stronie internetowej PTTK http://znak.pttk.pl skróconej wersji 

Elektronicznej Księgi Znaku PTTK, o której mowa w ust. 2, 
2) zaktualizowania dokumentacji świadectw ochronnych na znaki towarowe 

zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerami 
R.088368 i R.260335, 

3) upowszechnienia uchwały i nadzoru nad jej realizacją. 
 

§ 2. 
1. Zobowiązuje wszystkich uprawnionych do korzystania ze znaku słowno-graficznego PTTK 

do stosowania w obiegu wyłącznie znaku słowno-graficznego PTTK zawartego w plikach 
elektronicznych pobranych ze strony http://znak.pttk.pl, dotyczy to również tworzenia 
wszelkich projektów graficznych. 

2. Uznaje, że wszelkie emblematy odznak krajoznawczych i turystycznych, a w szczególności 
sztandary oddziałów PTTK, materiały graficzne, tablice informacyjne, itp., wykonane 
przed wejściem w życie niniejszej uchwały zachowują swoją ważność. 

3. Zezwala na 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. 

4. Uznaje, że udzielone zgody i zezwolenia na korzystanie ze znaku PTTK 
wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują swoją ważność, 
o ile nie są sprzeczne z zasadami ustalonymi niniejszą uchwałą. 

§ 3. 
1. Tracą moc uchwały: 

1) nr 292/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 stycznia 2012 w sprawie: 
znaku Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 

http://znak.pttk.pl/
http://znak.pttk.pl/


2) nr 58/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z dnia 30 stycznia 2010 w sprawie 
ochrony: nazwy i znaku Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
oraz innych nazw i znaków będących własnością Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Zarząd Główny PTTK 
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