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Uchwala NrSalXYl?:OZl

1arządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

z dnia 18 marca 2O2L r.

w sprawie zatwierdzenia zadań na szczeblu centralnym Polskiego Towarzystwa Schronisk
Młodzieżowych oraz zalożeń do dziatalności oddziałów i schronisk PTSM w 2O2L r.

Na podstawie § 26 pkt 3 Statutu PTSM uchwala się, co następuje:

.::

1. Zatwierdza się zadania na szczeblu centralnym Polskiego Towarzystwa Schronisk

Młodzieżowych oraz założenia do działalności oddziałów i schronisk PTSM w 2O2L r.

zgodnie zzałącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura ZG PTSM.

3. Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.

Skirbnik ZG PTStvt1
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Zadania Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
oraz zalożenia do działalności Oddziałów PTSM,

SzkoInych Schronisk Młodzieżowych
oraz Schronisk Młodzieżowych PTSM

w 2021 roku

PTSM w żOTt r. w myśl uchwały sejmowej zwraca się z prośbą do swoich członków
o popularyzację najważniejszych rocznic. DIa uczczenia 230 rocznicy uchwalenia pierwszej
polskiej konstytucji rekomenduje swoim ogniwom: oddziałom SK PTSM, schroniskom
młodzieżowym, aby w organizowanych imprezach krajoznawczo turystycznych
upowszechniali wiedzę o tym wydarzeniu. Rok 2O21, to także 100 rocznica uchwalenia
konstytucji marcowej.
W roku 202]. obchodzimy ]-00 rocznicę wybuchu zwycięskiego lll Powstania Śląskiego,
w wyniku, którego znaczną część Górnego Śląska przyłączono do niepodległego państwa
polskiego.

Sejm RP ustanowił także 2021, rok Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała
Wyszyńskiego, który w bardzo trudnym okresie dziejów był prawdziwym mężem stanu,

a jego zawołaniem były słowa ,,Kocham Ojczyznę bardziej niż własne serce"
W 202I roku przypada 200 setna rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida wielkiego poety

- patrioty, który zmarł na emigracji. 100 lat temu urodził się we Lwowie Stanistaw Lem pisarz

- futurolog i filozof, który przestrzegał czytelników przed negatywnymi skutkami rozwoju
technicznego.
W 1921 roku urodził się poeta Tadeusz Różewicz, który w swojej twórczości odważnie
zareagował na okrucieństwa wojny. W bieżącym roku obchodzimy także 100 rocznicę
urodzin poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego najwybitniejszego przedstawiciela

,,pokolenia Kolumbów"
Przypomnienie wymienionych wyżej wydarzeń historycznych i biografii wielkich Polaków
będzie służyło pogłębieniu postaw patriotycznych i polskiego dziedzictwa narodowego
i kulturowego.
W 2021 roku przypada 95 rocznic-a powstania Polskiego Towarzystwa Schronisk
Młodzieżowych.
Chociaż obecny czas pandemii nie służy działalności programowej naszego Towarzystwa
zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich działaczy i członków naszej organizacji
o udział w realizacji przedsięwzięć programowych.

l. w zakresie działalności programowei:

].. Realizować zadania przyjęte przez Oddziafu PTSM a SK PTSM. W trudnej sytuacji
epidemicznej zwracamy się z prośbą, aby opiekunowie SK PTSM spotykali się z młodzieżą
należącą do naszego Towarzystwa za pośrednictwem łączy internetowych. W sytuacji

braku możliwości §potkań na żywo warto udostępnić on-line filmowe materiały
krajoznawcze, aby utrzymać więzi łączące młodzież w SK PTSM.

2. Organizować imprezy krajoznawczo - turystyczne promujące walory przyrodnicze,

historyczne i kulturowe regionu i kraju nawiązujące do wymienionych w preambule rocznic



wydarzeń i zasłużonych Polaków. W edukacji przyrodniczej zachęcamy do bliskiej

współpracy z parka mi na rodowymi, parkam i krajobrazowym i, nad leśn ictwa m i

i uczestnictwa naszych SK PTSM w licznych konkursach organizowanych przez te podmioty.

3. W związku z ogłoszonym przez Kuratoria Oświaty konkursem ofert na realizację zadania

publicznego dotyczącego organizacjiwypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży,

zachęcamy nasze Oddziały i SK PTSM do wzięcia udziału w konkursie, a tym samym do

organizacji kolonii i obozów, w tym na trasach typowych PTSM, z uwzględnieniem bazy

schronisk młodzieżowych PTSM i SSM.

4.Zorganizować Ogólnopolski Konkurs Plastyczny w związku z 95 rocznicą powstania PTSM.

5. Promować wycieczki szkolne w oparciu o bazę SM PTSM (jeśli sytuacja covidowa pozwoli

na ich organizację).
6. Jeśli sytuacja zdrowotna pozwoli organizować oddziałowe zloty, rajdy i inne formy

krajoznawczo - tu rystyczne.

7.lachęcać w szczególności uczniów i rodziców do turystyki rodzinnej z wykorzystaniem

bazy SSM.
8. Popularyzować wśród uczestników imprez krajoznawczo - turystycznych odznakę

,,Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych"

ll. w zakresie rozwoiu schronisk

1. Podnosić systematycznie jakość wyposażenia i usług świadczonych turystom

w schroniskach młodzieżowych PTSM poprzez m.in.
- tworzenie strony www. w każdym schronisku
- budować sieć Wi- Fi

- tworzyć programy krajoznawczo - turystyczne dostosowane do walorów krajoznawczych

i zainteresowań turystów
2. Kontynuować współpracę pomiędzy Oddziałami PTSM a SSM iSM PTSM.

3. Kontynuować dobrą współpracę z PTSM z MEIN, kuratoriami oświaty, władzami

samorządowymiw utrzymaniu taniej bazy noclegowej SM PTSM iSSM, organizacjami

harcerskimi, PTTK, organizacjami emer|tów.

lll. W zakresie działalności informacyino - szkoleniowei:

L.Zorganizować zebranie informacyjno - szkoleniowe dla prezesów Oddziałów PTSM

w związku z upływającą kadencją i zbliżającym się Zjazdem Walnym PTSM w 2O2ż r.

2. Zorganizować spot ka n ie sz kolen iowe d la dyrektorów SSM.

3. Organizować w miarę możliwości poszczególnych Oddziałów PTSM szkolenie opiekunów

sK PTSM, kierowników placówek wypoczynku i młodzieżowej kadry turystycznej PTSM.

lv. w zakresie działalności promocvinei i wvdawniczei:

1. Kontynuować w miarę możliwościfinansowych Towarzystwa wydawanie materiałów
promocyjnych w tym informatora PTSM

2. Wykorzystywać targiturystyczne i edukacyjne do promocji schronisk mtodzieżowych iSM



PTSM.

3. Systematycznie uaktualniać stronę www.ptsm.org.pl oraz strony internetowe
poszczególnych Oddziałów.

4, Popularyzować działalność PTSM w środowisku lokalnym i regionalnych mediach.

V. W zakresie działalności orqanizacviĘei:

t. Czynić starania o zahamowanie spadku liczby członków i likwidacji Oddziałów terenowych
Towarzystwa.

2.Tworzyć nowe ogniwa PTSM: szkolne iśrodowiskowe koła PTSM.
3. Przedłożyć wnioski dla zespoiu statutowego celem zabezpieczenia zgodnie z zasadami

prawnymi i ekonomicznymi działalności Schronisk PTSM.

vl. w zakresie współpracv miedzvnarodowei:

1. Jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli kontynuować współpracę międzynarodową
prowadzonąprzez Oddział Zachodniopomorski PTSM, Oddział Łużycki PTSM oraz Oddział
Małopolski PTSM. .,. , ,.

2. Kontynuować współpracę z MFSM i Europejską Federacją Schronisk Młodzieżowych oraz
zagran icznymi stowa rzyszen ia m i Schronisk Młodzieżowych.

3. Dążyć do systematycznego opłacania składkiczłonkowskiej na rzecz MFSM.

V|I. W zakresie działalności ekonomiczno -finansowei:

1. Zabezpieczyć środki na druk znaczków członkowskich PTSM.
2. Kontynuować działania mające na celu racjonalne i oszczędne gospodarowanie finansami

i majątkiem Towarzystwa.
4. Promować sprzedaż legitymacji członkowskich celem zwiększenia dochodów ze sprzedaźy

znaczków członkowskich i wpisowego.
5. Odstąpić od pobierania zaległej składkj członkowskiĄ za żO2O r. od juniorów.


