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SPRAWOZDANIE
KOMISJI TURYSTYKI PIESZEJ
ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK
ZA OKRES 2013-2017
Od Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Pieszej, która odbyła się w listopadzie 2013 do
30 września 2017 r. Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK działała pod
przewodnictwem Stanisława Łucia. 30 września 2017 r. Kolega Stanisław Łuć złożył rezygnację i do
czasu Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Pieszej w listopadzie 2017 rolę pełniącego obowiązki
przewodniczącego objął Kolega Marcin Czerwiński.
W czasie Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Pieszej w listopadzie 2013 r. w Warszawie
i zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 27/XVIII/13 został zatwierdzony skład
Komisji:
-Stanisław Łuć – przewodniczący,
-Elżbieta Nowak – wiceprzewodnicząca ds. przodowników i szkolenia,
-Marcin Czerwiński – wiceprzewodniczący,
-Mieczysław Żochowski – sekretarz,
-Henryk Adamski – członek,
-Roman Jaskulski – członek,
-Bartosz Leoniak – członek,
-Konrad Majewski – członek,
-Daniel Nazaruk – członek.
Wobec

dużej

ilości

zadań

stojących

przed

Komisją

powołano

aż

dziewięciu

współpracowników, w tym dwóch Honorowych Przewodniczących KTP– kol. Władysława
Gwardysa oraz kol. Włodzimierza Majdewicza. Pozostali stali współpracownicy to: Henryk
Antkowiak, Ryszard Bałabuch, Konrad Bielecki, Romuald Cholewa, Zdzisław Gostomski, Leszek
Warowny, Szymon Wołkowicz. W marcu 2014 r. powołano jeszcze dwóch współpracowników dla
wzmocnienia zespołu ds. młodzieży – Marcina Klemenskiego i Marcina Kruszczyńskiego.
1 stycznia 2017 r. zmarł Honorowy Przewodniczący KTP kol. Władysław Gwardys.
Członkowie i współpracownicy Komisji otrzymali zadania do realizacji w ramach
powołanych sześciu zespołów tematycznych:
-zespół ds. przodowników,
- zespół ds. szlaków i znakarzy,
-zespół ds. imprez ogólnopolskich,
-zespół ds. weryfikacji OTP,
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-zespół ds. informacji,
-zespół ds. młodzieży i klubów TP.
Komisja przyjęła zasadę pięciu zebrań plenarnych w roku, co wynika z możliwości
finansowych, ale jest wysoce niewystarczające dla sprawnego i odpowiednio szybkiego działania.
Spotkania te miały miejsce w Warszawie oraz w terenie – przy okazji OWRP i Ogólnopolskiego
Zlotu PTP, a także na zaproszenie oddziałów.
Wzorem lat ubiegłych prowadzono cotygodniowe, piątkowe dyżury (informacja o nich
podana jest do wiadomości oddziałów terenowych i aktywu pieszego), członkowie Komisji
odpowiadali na zapytania telefoniczne, udzielali informacji interesantom, a także prowadzili bieżącą
korespondencję. Odpowiadano także na bieżąco na zapytania zadane drogą elektroniczną. Stałe
wsparcie ma w tym względzie Komisja w osobie pracownika biura ZG – Karoliny Rukat.
Dobrze układała się współpraca z innymi Komisjami. W październiku 2017 odbyło się
posiedzenie Komisji Turystyki Górskiej, w którym wzięło udział dwóch członków Komisji Turystyki
Pieszej, kol. Konrad Majewski i kol. Marcin Czerwiński.
Członkowie Komisji brali udział w regionalnych zlotach turystów pieszych, egzaminach,
spotkaniach jubileuszowych, sesjach naukowych i szkoleniowych.
W maju 2017 w kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie, przy ul.
Conrada 7 odbyła się uroczysta msza św. z poświęceniem tablicy ku czci zmarłego 1 stycznia 2017
Honorowego Przewodniczącego KTP ZG PTTK kol. Władysława Gwardysa, w której brali
przedstawiciele Komisji.

W ramach działalności programowej kontynuowano popularyzację imprez pieszych
nawiązujących do ważnych wydarzeń historycznych.
Wiodącym zadaniem w roku 2014 była realizacja podjętej akcji rocznicowej „W 150.
rocznicę Powstania Styczniowego”; trwała ona od stycznia 2013 do końca sierpnia 2014 roku (po
przedłużeniu). 6 grudnia 2014 r. Komisja

wraz ze współorganizatorem – Oddziałem PTTK

„Mazowsze” z Warszawy zorganizowała podsumowanie całej akcji i wiodącej imprezy jaką był
Ogólnopolski Indywidualny Rajd „W 150. Rocznicę Powstania Styczniowego”. Zwycięzcy punktacji
rajdowej otrzymali cenne nagrody książkowe i dyplomy oraz pamiątkowe znaczki. Organizatorzy
imprez rocznicowych zostali również wyróżnieni przez Komisję dyplomami. Wszyscy uczestnicy
podsumowania otrzymali pamiątkowe monety NBP emitowane w rocznicę Powstania Styczniowego.
Należy wspomnieć, że cykl wycieczek organizowanych w ramach tej akcji przez Oddział
„Mazowsze” otrzymał wyróżnienie od Prezydenta Rzeczypospolitej.
W roku 2014 podjęto akcję rocznicową w setną rocznicę pierwszych walk Legionów Polskich
pod hasłem „Początki Drogi ku Niepodległości”. Jesienią tego roku Komisja ustanowiła
okolicznościową, rocznicową odznakę pod tą samą nazwą „Początki Drogi ku Niepodległości” dla
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turystów biorących udział w akcji. Dystrybucję odznaki prowadził Oddział PTTK w Zielonej Górze.
Akcję tę kontynuowano w roku 2015.
W roku 2016 naczelnym zadaniem było uczczenie 1050. Rocznicy Chrztu Polski. W tym
celu we współpracy z Oddziałem PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej stworzyliśmy jubileuszową
odznakę krajoznawczą, którą zdobyło 1645 osób. Jest to wynik, który znacznie przekroczył nasze
oczekiwania. 11-12 czerwca w Gnieźnie odbył się Ogólnopolski Zlot w 1050. rocznicę Chrztu
Polski z programem krajoznawczym i wędrówką wokół jeziora Lednickiego.
Pod patronatem Komisji został wykonany medal 65- lecia KTP ZG PTTK przez Oddział
Gdański im. dr. Jerzego Szukalskiego. Medal zaprojektował Kol. Włodzimierz Majdewicz. Medal
wybito w nakładzie 130 egz., w tym 30 medali zostało przekazanych do dyspozycji Komisji.
Wydano również okolicznościową Odznakę „65 lat OTP”, dystrybucję odznaki prowadzi Oddział
PTTK w Lublinie

W zakresie przygotowania imprez centralnych Komisja TP kontynuowała organizację
Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego im. gen. Mikołaja Wisznickiego:
-rok 2014 – 55. OWRP na Pomorzu i Kaszubach (bezpośrednim organizatorem był Klub
Turystów Pieszych „Bąbelki” z Oddziału Gdańskiego PTTK) z udziałem 302 osób,
-rok 2015 – 56. OWRP na Podlasiu i Północnym Mazowszu (bezpośrednim organizatorem
był Oddział „Podlasie” PTTK w Siedlcach) z udziałem 231osób,
-rok 2016 – 57. OWRP na Roztoczu (bezpośrednim organizatorem był Oddział Zamojski
PTTK w Zamościu) z udziałem 215 osób,
-rok 2017 – 58. OWRP na Ziemi Łódzkiej (bezpośrednim organizatorem był Oddział
Łódzki PTTK im. Jana Czeraszkiewicza, w tym Klub Turystów Pieszych „Salamandra”) z
udziałem 210 osób.
Po długich przygotowaniach wdrożono odznakę „Miłośnika OWRP”, jako rodzaj
wyróżnienia dla wielokrotnych uczestników tego rajdu. Regulamin odznaki został zatwierdzony
uchwałą Prezydium ZG PTTK nr 103/XVIII/2016. Do końca października 2017 zweryfikowano
ponad sto tych odznak.
Drugą imprezą centralną jest tradycyjny Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej,
który odbywa się zawsze we wrześniu:
-rok 2014 – 57. w Gnieźnie, z udziałem 142 uczestników,
-rok 2015– 58. w Rzeszowie, z udziałem 184 uczestników,
-rok 2016 – 59. w Grudziądzu, z udziałem ok. 150 uczestników.
- rok 2017 – 60. w Koszalinie – Mielnie, z udziałem 120 uczestników.
Należy podkreślić, że uczestnicy zlotów przyjeżdżają z całej Polski, a większość z nich
stanowią Przodownicy Turystyki Pieszej. W ciągu trzech dni trwania zlotu przodownicy obradują
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nad sprawami organizacyjno-regulaminowymi, sprawami znakarskimi, tematyką historyczną w
imprezach pieszych oraz w innych zespołach powoływanych w miarę potrzeb. Spotkanie to jest
największym forum wymiany myśl i poglądów dla turystów pieszych. Zlot jest także dla większości
uczestników okazją do penetracji krajoznawczych i poszerzenia uprawnień przodownickich.

Główny Referat Weryfikacyjny Odznaki Turystyki Pieszej działał w miarę napływającej
dokumentacji. Do zadań programowych GRW OTP należy weryfikacja Dużych OTP oraz odznak
„Za Wytrwałość w Turystyce Pieszej”.
Przyznane Odznaki Turystyki Pieszej:

Rodzaj odznaki

Duża OTP

Za
wytrwałość

Stopień

w roku
2013

w roku
2014

w roku
2015

w roku
2016

Srebrna

9

10

13

13

Złota

4

8

5

2

I stopnia

21

14

13

13

7

12

9

13

7

7

15

6

II
stopnia
III
stopnia

GRW OTP współpracuje również z Klubem Przodowników TP im. Anieli Michalskiej w
zakresie przyznawania odznaki „Dla Najwytrwalszych”. Pracą referatu kieruje od wielu lat kol.
Szymon Wołkowicz.
Od

początku

kadencji

Komisja

nadała

uprawnienia

98

Terenowym

Referatom

Weryfikacyjnym OTP na lata 2013-2017 oraz nadała 44 uprawnienia Terenowym Referatom
Weryfikacyjnym OTP na lata 2017-2021.
Komisja pracowała także nad nowelizacją regulaminu OTP, który został zatwierdzony przez
Zarząd Główny PTTK w marcu 2017.

Jednym z głównych kierunków działalności Komisji jest szkolenie nowej kadry oraz
podnoszenie

kwalifikacji

osób

posiadających

uprawnienia

przodownickie.

W

okresie

sprawozdawczym kontynuowano przyjęty przed kilkunastu laty (wobec niedoboru środków na
szkolenia centralne) system samokształcenia. Ogólnopolskie Zloty Przodowników TP są
wykorzystywane jako miejsce kształcenia kadry, ale wobec krótkiego czasu ich trwania nie ma
możliwości przeprowadzenia pełnego szkolenia zgodnego z programem.
Egzaminy organizowane przez Komisję odbywają się na zakończenie Ogólnopolskiego
Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego, podczas Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki
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Pieszej, a także – przy współpracy Oddziału Stołecznego PTTK na wiosnę i jesienią w Warszawie.
Poza tym sprawdziany wiedzy organizowane są przez miejscowe oddziały PTTK w wielu miastach
Polski.

Rok

2014
2015
2016
2017
(do
listopada)
Razem

Ilość
egzaminów

Nowe
mianowania

Rozszerzenia
uprawnień

17
22
21

56
64
55

152
137
162

14

26

118

74

201

569

Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami w każdym egzaminie brali udział upoważnieni
przedstawiciele Komisji TP ZG. Sprawy szkolenia i egzaminów koordynuje wiceprzewodnicząca
Komisji – Elżbieta Nowak.
W roku 2012 wprowadzono program (opracowany przez kol. Czerwińskiego) do losowego
tworzenia testów, który jest z powodzeniem stosowany. Komisja pracuje nieustannie nad
doskonaleniem systemu egzaminów testowych oraz poszerzaniem bazy pytań egzaminacyjnych.
Ponadto Komisja mianowała 72 Honorowych Przodowników Turystyki Pieszej. 74 osoby
zostały wyróżnione Dyplomem „Zasłużony dla Turystyki Pieszej”.
W roku 2012 Komisja rozpoczęła tworzenie elektronicznej bazy przodowników turystyki
pieszej. W tym celu rozprowadzana jest ankieta zawierająca podstawowe dane przodownika; w miarę
ich napływu wprowadzane są one do internetowej bazy umieszczonej na stronie Komisji. Na listopad
roku 2017 znajdowało się w niej 1420 przodowników. Na stronie Komisji jest także prowadzona
statystyka oparta na wprowadzonych ankietach. Z elektronicznej bazy są na bieżąco usuwani
Przodownicy, którzy zmarli lub zostali wykreśleni z członków PTTK.
Od początku działalności komisji (tj. od roku 1952) nadano uprawnienia Przodownika TP
11.000 osobom.
Komisja sporządziła i opublikowała wykaz aktualnie działających oddziałowych KTP na
stronie internetowej (wraz z ich składami osobowymi). Na kadencję 2013-2017 zgłoszono powołanie
i działanie 90 oddziałowych KTP. Komisja na kadencję 2017-2021 na bieżąco uzupełnia i umieszcza
na stronie Komisji wykaz Oddziałowych KTP.
Należy zaznaczyć, że ilość czynnych przodowników TP, działających oddziałowych Komisji
Turystyki Pieszej oraz Terenowych Referatów OTP jest niezgodna z wykazywaną w sprawozdaniach
statystycznych TKO przesyłanych do Zarządu Głównego.
Komisja w 2017 roku pracowała nad nowym regulamin Przodownika Turystyki Pieszej.
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Komisja podjęła ogólnopolską akcję weryfikacji szlaków w związku z zachodzącymi w kraju
zmianami (asfaltowanie dróg, kasowanie połączeń kolejowych i autobusowych, większe
zapotrzebowanie na szlaki typu „pętelka” wiodące od parkingu). Akcja taka była prowadzona w
kilku województwach – niestety, nie zawsze z udziałem PTTK. W latach 2015-2016 zorganizowano
16 spotkań wojewódzkich, w których przedstawiciele Komisji spotkali się ze znakarzami,
przedstawicielami Grup Znakarskich oraz oddziałów mających pod opieką nizinne szlaki piesze. Na
spotkaniach tych wybrano wojewódzkich koordynatorów, których rolą będzie czuwanie nad
aktualnym stanem szlaków i ich zgodnością z ewidencją, wnioskowanie o prace interwencyjne,
zmianę przebiegu szlaków, ewentualnie ich kasowanie, oczywiście w ścisłej łączności z Komisją.
Należy rozważyć wpisanie funkcji koordynatora do regulaminu znakarza i Instrukcji
Znakarskiej.
W ramach działalności zespołu ds. szlaków i znakarzy organizowano obrady zespołu ds.
znakarzy podczas zlotów PTP, podczas których informowano znakarzy o aktualnych problemach.
Corocznie organizowane są Centralne Kursy Znakarzy Nizinnych Szlaków Pieszych. Poza
tym organizowane są kursy na prośby oddziałów w ich środowiskach.

Rok

2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2017
Razem

Miejsce

Ukończyło kurs

Uprawnienia uzyskało

Łagów

20

4

Łódź
Pomiechówek
Starachowice
Ostrowiec Św.
Gdańsk
Łódź
Węgierska Górka

10
18
27
10
16
25
11
137

7
11
25
9
16
24
7
103

Osoby, które ze względu braków formalnych nie uzyskały uprawnień na koniec kursu, po
usunięciu tych braków również zostają znakarzami.
Dotychczas uprawnienia znakarza nadano 1.169 osobom. Sprawozdania złożyło i przedłużyło
ważność legitymacji 318 osoby. Znakarze są zrzeszeni w 79 Grupach Znakarskich.
Na koniec 2016 r. w ewidencji było 1.067 znakowanych pieszych nizinnych szlaków
turystycznych o łącznej długości 36.860,2 km.
Sprawy znakarzy powierzone zostały pod opiekę kol. Bartosza Leoniaka, sprawy ewidencji
szlaków i podziału środków na prace znakarskie – Danielowi Nazarukowi.

Wzorem lat ubiegłych, Komisja popularyzowała dorobek kadry turystyki pieszej za
pośrednictwem własnego biuletynu „Piechur” wydawanego pięć razy w roku, którego redaktorem
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jest kol. Stanisław Łuć. Niestety, przez pewien czas ze względu na ograniczenia możliwości
drukowania biuletynu nie był on rozsyłany do oddziałów. Należy jednak zauważyć, że ilość
pobieranych biuletynów z witryny internetowej Komisji wahała się (w zależności od numeru) w
granicach od stu do ponad pięciuset.
Najwygodniejszą formą przekazywania wszelkich komunikatów i informacji jest witryna
internetowa Komisji http://ktpzg.pttk.pl, gdzie można znaleźć wszelkie aktualności, regulaminy,
druki oraz zaproszenia i relacje z imprez. Stronę prowadzi od szeregu lat wiceprzewodniczący
Komisji kolega Marcin Czerwiński – dzięki niemu oraz gronu współpracowników osiągnęła ona
wysoki poziom. Jest na bieżąco aktualizowana (często kilka razy dziennie), dzięki czemu licznie
odwiedzają ją zarówno przodownicy, turyści, jak i przypadkowe osoby, co oznacza, że strona pełni
ważną rolę popularyzatorską. Strona cieszy się coraz większym zainteresowaniem o czym świadczy
liczba wejść:

Odwiedzin strony
http://ktpzg.pttk.pl
w latach:

2017

2016

2015

Ilość wyświetleń

27935

34379

25665 22477

2014

Na stronie między innymi prowadzony jest dział Nasze Muzeum, w którym prezentowane są
różne materiały archiwalne dotyczące Komisji oraz turystyki pieszej.
Utworzono również profil Komisji na Facebooku, który w obecnych czasach stał się jednym z
miejsc informacyjnych o działaniach Komisji. Profil jest polubiony przez ponad 1000 osób, a
niektóre wiadomości tam umieszczane mają ponad 2000 wyświetleń.

KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ
ZG PTTK
Warszawa 25 listopada 2017 r.
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REGULAMIN
ODZNAK TURYSTYKI PIESZEJ PTTK
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Odznaka Turystyki Pieszej (zwana w skrócie OTP) jest odznaką ustanowioną i nadawaną przez
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) w celu zachęcania społeczeństwa do
uprawiania turystyki pieszej nizinnej, poznawania kraju ojczystego, jego przeszłości,
współczesnego dorobku, kultury, piękna krajobrazu i przyrody.
2. OTP można zdobywać jedynie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. OTP przyznaje Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK (KTP) bezpośrednio bądź za
pośrednictwem Terenowych Referatów Weryfikacyjnych (TRW OTP) i Głównego Referatu
Weryfikacyjnego OTP (GRW OTP). Szczegółowe zasady działania TRW OTP określa KTP.
4. Wskazane jest, aby przyznane odznaki były wręczane w sposób uroczysty podczas zlotów, rajdów
bądź innych spotkań turystycznych.
5. O OTP może ubiegać się każdy, kto ukończył 6 lat (wyjątek stanowi OTP „Siedmiomilowe Buty”)
i spełnił warunki przewidziane niniejszym regulaminem.
6. OTP jest ustanowiona w sześciu kategoriach i może być zdobywana tylko w kolejności
wymienionych kategorii i stopni:
- „Siedmiomilowe Buty” w stopniach: srebrnym i złotym (dotyczy wyłącznie osób w wieku
poniżej 10 lat),
- popularna OTP (bez stopni),
- mała OTP w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym,
- duża OTP w stopniach: srebrnym i złotym,
- OTP „Za Wytrwałość w Turystyce Pieszej” w stopniach: I, II i III,
- OTP „Dla Najwytrwalszych” w stopniach: I, II i III.
Osoby rozpoczynające zdobywanie OTP w wieku powyżej 10 lat pomijają zdobywanie
„Siedmiomilowych Butów”.
7. Na OTP zalicza się wycieczki piesze (1 km = 1 punkt) odbywane na terenach nizinnych i
wymienionych terenach wyżynnych kraju: Góry Świętokrzyskie, Masyw Ślęży, Pogórze
Karpackie i Sudeckie, Góry Stołowe, Opawskie i Kaczawskie oraz na terenach kotlin:
Jeleniogórskiej, Kłodzkiej, Żywieckiej, Nowotarskiej i Sądeckiej.
8. Powtórzenie trasy lub jej odcinka (przejście tym samym fragmentem szlaku lub dokładnie tą samą
drogą), niezależnie od kierunku, nie jest zaliczane przy ubieganiu się o ten sam stopień OTP.
9. Na OTP zalicza się również punkty za zwiedzanie miejscowości i miejsc według punktacji podanej
w załączniku nr 1, pod warunkiem wpisania do Książeczki Wycieczek Pieszych obiektów
zwiedzanych w danej miejscowości. Wymagane jest zwiedzenie przynajmniej najważniejszych
obiektów.
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10. Przodownik Turystyki Pieszej w czasie weryfikacji może obniżyć liczbę punktów za zwiedzanie w
zależności od stwierdzonego stopnia poznania miejscowości.
11. Zwiedzenie tej samej miejscowości może być zaliczone tylko raz, niezależnie od stopnia OTP. Nie
zalicza się punktów za zwiedzanie miejsca zamieszkania.
12. Wycieczki dwudniowe i dłuższe można dzielić, ale tylko odcinkami dziennymi, w celu zaliczenia
ich na dwa stopnie odznaki. Wymagane jest jednak podanie długości tras dziennych.
13. Wycieczki wielodniowe powinny mieć zachowaną ciągłość wędrowania – to znaczy, że miejsce
zakończenia wędrówki danego dnia musi być miejscem rozpoczęcia wędrówki dnia następnego,
przy codziennej zmianie miejsca noclegu (z zastrzeżeniem wynikającym z punktu 35).
14. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień odznaki. Wyjątek stanowi
zdobycie popularnej oraz małej brązowej OTP. Przez „zdobycie odznaki” przyjmuje się spełnienie
warunków jej zdobycia niezależnie od daty weryfikacji.
15.

Przy zdobywaniu Siedmiomilowych Butów, popularnej i małych OTP, nadwyżkę punktów
zdobytych w stosunku do wymaganych na dany stopień w danym roku kalendarzowym można
uwzględnić w wymaganiach na kolejny stopień, ale nie więcej niż 50% wymaganej liczby
punktów.

16. Podstawą przyznania odznaki „Siedmiomilowe Buty”, popularnej i małych OTP oraz zaliczenia
norm na odznaki „Za Wytrwałość w Turystyce Pieszej” i OTP „Dla Najwytrwalszych” jest
Książeczka Wycieczek Pieszych według wzoru ustalonego przez KTP. (Patrz załącznik nr 3).
17. Wraz z danymi zdobywającego odznakę należy podać numer telefonu lub adres e-mail w celu
ułatwienia kontaktu z weryfikatorem.
18. Trasa wycieczki (rajdu) powinna być szczegółowo wpisana do Książeczki Wycieczek Pieszych z
podziałem na odcinki dzienne i poświadczona przez Przodownika Turystyki Pieszej PTTK (jeśli
był obecny na wycieczce, jeśli nie – tylko wtedy gdy ma uprawnienia na dane województwo). W
innych przypadkach należy uzyskać potwierdzenie pieczątkami z trasy (np. z urzędów, muzeów,
kościołów, sklepów) lub załączyć zdjęcia z trasy, bilety wstępu, cegiełki na renowację obiektu,
wydruki z GPS. W przypadku braku potwierdzeń można załączyć szczegółowy opis przebytej
trasy.
19. Poświadczenie pisemne wydane przez organizatora imprezy należy wkleić do Książeczki
Wycieczek Pieszych – nie zwalnia to od szczegółowego wpisania trasy z podziałem na odcinki
dzienne.
20. Jako górną granicę zdobytych jednego dnia punktów przyjmuje się:
dla dzieci i młodzieży do lat 15 – 20 punktów,
dla pozostałych – 30 punktów.
Wyjątek stanowi OTP „Siedmiomilowe Buty” (patrz punkt 28).
21. Przodownicy Turystyki Pieszej są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń i opisów, o
których mowa w punkcie 18.

II. WERYFIKACJA OTP
22. „Siedmiomilowe Buty”, popularną oraz małe OTP przyznają TRW OTP przy Oddziałowych
Komisjach Turystyki Pieszej, kołach, klubach i innych jednostkach organizacyjnych PTTK. Duże
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OTP oraz OTP „Za Wytrwałość w Turystyce Pieszej” przyznaje GRW OTP. OTP „Dla
Najwytrwalszych” przyznaje Klub Przodowników TP im. Anieli Michalskiej w Warszawie w
porozumieniu z KTP.
23. Przy weryfikacji kolejnych stopni odznaki należy przedłożyć Książeczkę Wycieczek Pieszych z
ostatnią przyznaną OTP.
24. W przypadku wątpliwości związanych z przedłożoną dokumentacją Przodownik Turystyki Pieszej
lub TRW OTP może poddać ubiegającego się o odznakę sprawdzianowi, celem stwierdzenia, czy
rzeczywiście przebył podaną trasę.
25. W razie odmowy przyznania OTP należy to odnotować w Książeczce Wycieczek Pieszych z
podaniem przyczyn.

III. „SIEDMIOMILOWE BUTY”
26. Punkty na OTP „Siedmiomilowe Buty” zdobywa się wyłącznie za przejścia piesze.
27. OTP „Siedmiomilowe Buty” mogą zdobywać dzieci w wieku do 10 lat włącznie (do końca roku
kalendarzowego, w którym kończą dziesięć lat).
28. OTP „Siedmiomilowe Buty” jest ustanowiona w dwóch stopniach:
- I stopień (Srebrne Buty) – za zdobycie 30 punktów, z tym że dzienna wędrówka nie może
przekraczać 8 km,
- II stopień (Złote Buty) – dla posiadaczy odznaki I stopnia za zdobycie 50 punktów, z tym że
dzienna wędrówka nie może przekraczać 12 km.
29. OTP „Siedmiomilowe Buty” zdobywa się pod opieką dorosłych.

IV. POPULARNA OTP
30. Popularną OTP zdobywa się po ukończeniu 6 lat. Przyznaje się ją za uzyskanie w dowolnym
czasie 60 punktów podczas wycieczek pieszych, w tym za zwiedzanie miejscowości i miejsc z
załącznika nr 1 – najwyżej 15 punktów.

V. MAŁA OTP
31. Małą OTP przyznaje się za zdobycie określonej liczby punktów w dowolnym czasie:

Stopień odznaki

brązowy
srebrny
złoty

Ogółem punktów

Punkty za zwiedzanie – najwyżej
do

100
250
500

20
50
100

32. Małą OTP w stopniu srebrnym zdobywa się co najmniej na terenie dwóch województw. W
każdym z nich należy uzyskać co najmniej 50 punktów, w tym co najmniej 40 punktów za
przejścia piesze. Obowiązuje odbycie jednej wycieczki trzydniowej.
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33. Małą OTP w stopniu złotym zdobywa się co najmniej na terenie trzech województw. W każdym z
nich należy uzyskać co najmniej 50 punktów, w tym co najmniej 40 punktów za przejścia piesze.
Obowiązuje odbycie jednej wycieczki pięciodniowej lub dwóch trzydniowych.

VI. DUŻA OTP
34. Duże OTP są odznakami potwierdzającymi najwyższe kwalifikacje w zakresie turystyki pieszej i
są przeznaczone dla piechurów potrafiących wykazać się wszechstronnymi umiejętnościami oraz
wiedzą krajoznawczą.
35. Duże OTP zdobywa się poprzez opracowanie i przebycie tras o określonej długości. Każda z tras
powinna być przebyta w czasie jednej nieprzerwanej wędrówki, przy czym dopuszcza się
dwukrotnie podczas każdej z wędrówek dwa kolejne noclegi w tym samym miejscu. Trasy mogą
przebiegać w części lub w całości szlakami znakowanymi. Każda z tras na duże OTP musi
przebiegać przez inne województwo.
36. Każdy ze stopni dużej OTP można zdobywać w dowolnym czasie.
37. Ubiegający się o dużą OTP w stopniu srebrnym musi posiadać małą OTP w stopniu złotym oraz
przebyć dwie opracowane samodzielnie trasy o długości co najmniej 150 km każda. Duża OTP w
stopniu srebrnym może być zdobywana również na trasach Ogólnopolskiego
Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego.
38. Ubiegający się o dużą OTP w stopniu złotym musi posiadać dużą OTP w stopniu srebrnym i
przebyć opracowane samodzielnie dwie trasy o długości co najmniej 200 km każda.
39. Duże OTP przyznaje tylko GRW OTP działający przy KTP. Ubiegający się o przyznanie odznaki
przesyła do KTP (adres: 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11) wypełniony wniosek o przyznanie
dużej OTP (wzór – załącznik nr 2) z załączeniem:
a) przy zdobywaniu dużej OTP w stopniu srebrnym – Książeczki Wycieczek Pieszych, w której była
przyznana mała złota OTP, a przy zdobywaniu dużej OTP w stopniu złotym – numeru legitymacji
stwierdzającej przyznanie dużej OTP w stopniu srebrnym.
b) dokumentacji przebytych tras z podaniem dziennych odcinków, liczby kilometrów, zwiedzanych
obszarów i miejscowości, a szczególnie informacji nie uwzględnionych w przewodnikach po danym
terenie itp. Pożądane jest dołączenie zdjęć lub szkiców. „Dokumentację” należy rozumieć jako kronikę
marszu – materiał krajoznawczy mający dokumentować zdobytą wiedzę krajoznawczą ubiegającego się o
odznakę. Może być wykonany w dowolnej formie: opisu słownego, kroniki, fotokroniki, nagrania audio
lub wideo, prezentacji multimedialnej itd.

40. Zdobywca odznaki „Miłośnik OWRP” w stopniu starszym brązowym (uczestnik osiemnastu
OWRP) może ubiegać się o dużą OTP w stopniu srebrnym podając dodatkowo we wniosku numer
weryfikacji odznaki „Miłośnika OWRP”. W tym przypadku nie obowiązuje wymaganie punktu
39b.
41. Punkty za zwiedzanie miejscowości nie są zaliczane przy zdobywaniu dużych OTP.
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VII. OTP „ZA WYTRWAŁOŚĆ W TURYSTYCE PIESZEJ”
42. OTP „Za Wytrwałość w Turystyce Pieszej” mogą zdobywać
posiadacze dużych OTP bądź małej OTP w stopniu złotym.
43. Odznakę zdobywa się przez wielokrotne powtórzenie normy przewidzianej dla małej OTP w
stopniu brązowym.
44. Odznaka jest wykonana w trzech kolorach: pierwszy stopień – w otoku ciemnozielonym, drugi – w
otoku granatowym, trzeci – w otoku czerwonym.
45. W ciągu roku kalendarzowego (tj. od 1 stycznia do 31 grudnia) można zaliczyć wykonanie tylko
jednej normy. Normę można zdobywać w dowolnym czasie. Następnych wycieczek odbytych w
danym roku kalendarzowym nie można zaliczyć na poczet normy dla następnego roku. Pierwszą
normę zdobywa się w roku następnym po zdobyciu OTP w stopniu upoważniającym do ubiegania
się o OTP „Za Wytrwałość w Turystyce Pieszej”.
46. Przy zdobywaniu I stopnia odznaki (zielonej) posiadacz dużej OTP w stopniu złotym zdobywa
odznakę za potwierdzone wykonanie pięciu norm, posiadacz dużej OTP w stopniu srebrnym – za
wykonanie 7 norm, a posiadacz małej OTP w stopniu złotym – za wykonanie 9 norm. Zaliczenie
pierwszej normy zobowiązuje do uzyskania odpowiedniej liczby norm, niezależnie od
późniejszego zdobycia wyższych stopni odznaki.
Przy zdobywaniu następnych stopni odznaki (granatowej i czerwonej) obowiązuje już każdego
zdobywającego odznakę wykonanie tylko pięciu norm dla każdego jej stopnia, niezależnie od
jakiej OTP zaczął zdobywanie I stopnia (zielonego).
47. Normy na odznakę można zdobywać równocześnie z przebyciem tras przewidzianych na dużą
OTP. W tym przypadku norma na odznakę musi być uzyskana w innych województwach, niż
przebiegała trasa na dużą OTP.
48. Po uzyskaniu każdorazowej normy, Książeczkę Wycieczek
Pieszych należy złożyć celem zweryfikowania w TRW OTP.
49. Po uzyskaniu ostatniej normy (piątej, siódmej lub dziewiątej) całość dokumentacji należy
dostarczyć do GRW OTP, celem przyznania odznaki.
W przypadku zdobywania odznaki przez posiadacza małej OTP w stopniu złotym oprócz
Książeczek Wycieczek Pieszych zawierających zweryfikowane normy należy nadesłać
Książeczkę Wycieczek Pieszych, w której zweryfikowano małą OTP w stopniu złotym.
W przypadku zdobywania odznaki przez posiadacza dużej OTP należy podać numer jej
legitymacji.
50. Dla zdobywania odznaki nie jest wymagana kalendarzowa ciągłość uzyskiwania norm; przerwa
roczna lub dłuższa nie przekreśla uprzednio zdobytych i zweryfikowanych norm.

VIII. OTP „DLA NAJWYTRWALSZYCH”
51. OTP „Dla Najwytrwalszych” mogą zdobywać tylko posiadacze najwyższego, III stopnia OTP „Za
Wytrwałość w Turystyce Pieszej”.
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52. OTP „Dla Najwytrwalszych” posiada trzy stopnie: I stopień – brązowy, II stopień – srebrny i III
stopień złoty.
53. Każdy ze stopni odznaki zdobywa się przez pięciokrotne powtórzenie normy przewidzianej dla
małej OTP w stopniu brązowym (bez punktów za zwiedzanie miejscowości i miejsc).
54. Prawo zaliczania norm mają wszystkie TRW OTP.
55. Po uzyskaniu ostatniej (piątej) normy, ostatnią Książeczkę Wycieczek Pieszych wraz z numerem
legitymacji stwierdzającej przyznanie odznaki „Za Wytrwałość w Turystyce Pieszej” III stopnia
należy przesłać do Klubu Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej za
pośrednictwem KTP na adres: 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11. Po dokonaniu weryfikacji
nadesłana dokumentacja wraz z odznaką (o ile została uiszczona opłata za odznakę) odesłana
zostanie na wskazany adres.
56. Ostateczna interpretacja VIII rozdziału regulaminu OTP należy do Klubu Przodowników Turystyki
Pieszej im. Anieli Michalskiej i KTP.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
57. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK (z
zastrzeżeniem zapisu punktu 56 niniejszego Regulaminu).
58. Regulamin niniejszy został opracowany przez Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK i zatwierdzony
przez Zarząd Główny PTTK uchwałą nr 120/XVIII/2017 z 6 marca 2017 roku. Obowiązuje od
dnia zatwierdzenia.
59. Traci moc regulamin Odznak Turystyki Pieszej, uchwalony przez ZG PTTK uchwałą nr
423/XVI/2009 z dnia 27.06.2009 roku.

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK

Warszawa, 3 grudnia 2016 r.
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REGULAMIN
PRZODOWNIKA TURYSTYKI PIESZEJ PTTK
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Przodownik Turystyki Pieszej PTTK (zwany dalej Przodownikiem TP) jest członkiem społecznej
kadry programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), inicjatorem
rozwoju i popularyzatorem turystyki pieszej i krajoznawstwa.

2.

Przodowników TP mianuje oraz rozszerza ich uprawnienia Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
(KTP ZG PTTK) - na wniosek Oddziałowej, bądź Regionalnej Komisji Turystyki Pieszej
(Komisji TP) lub z własnej inicjatywy.

3.

KTP ZG PTTK mianuje Przodowników TP oraz rozszerza ich uprawnienia w ciągu jednego
miesiąca od daty złożenia protokółu przez komisję egzaminacyjną. Za datę rozszerzenia
uprawnień uważa się datę egzaminu.
Ustala się następujące stopnie Przodowników TP:

4.
o

Młodzieżowy Przodownik TP,

o

Przodownik TP III stopnia,

o

Przodownik TP II stopnia,

o

Przodownik TP I stopnia.

II. MŁODZIEŻOWY PRZODOWNIK TP
5.

Młodzieżowym Przodownikiem TP może zostać kandydat, który łącznie spełnił następujące
warunki:
a.

jest członkiem PTTK od co najmniej jednego roku,

b.

ukończył 15 lat i nie przekroczył 18. roku życia,

c.

prowadzi działalność turystyczną w PTTK,

d.

zdobył Odznakę Turystyki Pieszej (OTP) co najmniej w stopniu małym brązowym,

e.

ukończył kurs szkolenia ogólnego potwierdzony stosownym zaświadczeniem,

f.

poddany został sprawdzeniu wymaganych wiadomości zgodnie z punktem 6. niniejszego
regulaminu i otrzymał ocenę pozytywną.

6.

Kandydata na Młodzieżowego Przodownika TP poddaje się sprawdzeniu wymaganych
wiadomości z zakresu:
a.

znajomości regulaminu Przodownika TP i regulaminu OTP,

b.

umiejętności organizowania i prowadzenia wycieczek,

c.

zasad orientacji w terenie,

d.

znajomości krajoznawczej regionu, na który uzyskuje uprawnienia,

e.

zagadnień ochrony przyrody i zabytków, geografii i historii regionu,
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f.
7.

umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej.
Młodzieżowy Przodownik TP posiada uprawnienia na region swojej działalności (swojego
środowiska), w skład którego wchodzą trzy wybrane powiaty.

8.

Młodzieżowy Przodownik TP ma obowiązek inicjowania i organizowania działalności w zakresie
turystyki pieszej, a w szczególności:
a.

organizowania i prowadzenia wycieczek pod nadzorem osoby pełnoletniej posiadającej
uprawnienia kadry PTTK, nauczyciela lub instruktora harcerskiego,

9.

b.

popularyzacji OTP,

c.

propagowania zasad krajoznawstwa, ochrony przyrody i zabytków,

d.

uczestniczenia w życiu organizacyjnym PTTK, zwłaszcza w środowisku szkolnym,

e.

pełnienia powierzonych mu funkcji w imprezach turystycznych,

f.

poszerzania wiedzy krajoznawczej i doskonalenia umiejętności turystycznych.

Młodzieżowy Przodownik TP ma prawo do:
a.

noszenia odznaki Młodzieżowego Przodownika TP w kolorze zielonym,

b.

używania pieczątki Młodzieżowego Przodownika TP z numerem uprawnień,

c.

udziału w zlotach i innych spotkaniach Przodowników TP,

d.

potwierdzania uczestnictwa w wycieczkach, w których sam bierze udział,

e.

sprawdzania poprawności wpisów w książeczkach wycieczek pieszych oraz weryfikacji
punktów do OTP w stopniu małym brązowym,

f.

pierwszeństwa w przyjmowaniu na kursy organizowane przez PTTK,

g.

korzystania z uprawnień przewidzianych dla kadry PTTK.

10. Po uzyskaniu pełnoletniości Młodzieżowy Przodownik TP może uzyskać uprawnienia
Przodownika

TP

III

stopnia

spełniając

konieczne

warunki

zgodnie

z punktem 13.
11. W razie niespełnienia warunków traci uprawnienia po ukończeniu 19 lat.
12. Uprawnienia Młodzieżowego Przodownika Turystyki Pieszej przedłużane są corocznie przez
Komisję TP.

III. PRZODOWNIK TP III STOPNIA
13. Przodownikiem TP III stopnia może zostać kandydat, który łącznie spełnił następujące warunki:
a.

jest członkiem PTTK od co najmniej dwóch lat,

b.

ukończył 18 lat,

c.

uprawia turystykę pieszą i zdobył OTP co najmniej w stopniu małym srebrnym,

d.

ukończył kurs szkolenia ogólnego potwierdzony stosownym zaświadczeniem,

e.

poddany został sprawdzeniu wymaganych wiadomości zgodnie z punktem 14 niniejszego
regulaminu i otrzymał ocenę pozytywną.
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14. Kandydata na Przodownika TP III stopnia poddaje się sprawdzeniu wymaganych wiadomości, w
tym dotyczących wybranego województwa:
a.

znajomości historii i statutu PTTK,

b.

znajomości regulaminu Przodownika TP i regulaminu OTP,

c.

umiejętności organizowania i prowadzenia zbiorowych wycieczek pieszych,

d.

zasad orientacji w terenie,

e.

zagadnień ochrony zabytków i przyrody,

f.

zagadnień geografii, etnografii i historii,

g.

zagadnień związanych z zagospodarowaniem turystycznym,

h.

umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej,

i.

zasad weryfikacji punktów na OTP.

15. Przodownik III stopnia posiada uprawnienia tylko na jedno województwo.

IV. PRZODOWNIK TP II STOPNIA
16. Przodownikiem TP II stopnia może zostać Przodownik TP III stopnia, który łącznie spełnił
następujące warunki:
a.

przez okres co najmniej dwóch lat był czynnym Przodownikiem TP III stopnia,

b.

posiada OTP co najmniej w stopniu małym złotym,

c.

rozszerzył uprawnienia o jedno województwo.

17. Do egzaminów na rozszerzenie uprawnień stosuje się wymogi określone w punkcie 14 niniejszego
regulaminu. Do egzaminu na rozszerzenie uprawnień można przystąpić po zdobyciu OTP w
stopniu małym złotym i upływie dwóch lat od mianowania na III stopień.
18. W ciągu jednego roku można rozszerzyć uprawnienia najwyżej na dwa województwa, ale w
dwóch oddzielnych terminach.

V. PRZODOWNIK TP I STOPNIA
19. Przodownikiem TP I stopnia może zostać Przodownik TP II stopnia, który łącznie spełnił
następujące warunki:
a.

rozszerzył uprawnienia na wszystkie województwa,

b.

działał czynnie jako Przodownik TP II stopnia przez co najmniej 7 lat,

c.

posiada dużą OTP w stopniu srebrnym.

20. Do egzaminu na rozszerzenie uprawnień na szesnaste województwo można przystąpić dopiero po
zdobyciu OTP w stopniu dużym srebrnym.
21. Przodownik TP I stopnia otrzymuje stosowną adnotację w legitymacji Przodownika TP.

19

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZODOWNIKÓW TP III, II i
I STOPNIA
22. Przodownik TP ma obowiązek realizowania celów i uchwał PTTK przez inicjowanie i
organizowanie działalności w zakresie turystyki pieszej, a w szczególności:
a.

organizowanie i prowadzenie wycieczek pieszych,

b.

popularyzację zdobywania OTP,

c.

propagowanie zasad krajoznawstwa, ochrony przyrody i zabytków,

d.

uczestniczenie w życiu organizacyjnym PTTK, zwłaszcza w swoim środowisku (macierzystej
Komisji TP, Kole lub Klubie),

e.

pełnienie powierzonych mu funkcji w imprezach turystyki pieszej,

f.

udział w akcjach szkoleniowych oraz udzielanie pomocy w ich organizacji i
przeprowadzaniu,

g.

przestrzegania właściwego stosowania przez turystów zasad uprawiania turystyki i
zdobywania OTP,

23. Przodownik TP ma prawo do:
a.

udziału w zlotach i innych spotkaniach Przodowników TP,

b.

noszenia właściwej odznaki Przodownika TP:
Przodownik TP III stopnia - niebieskiej,
Przodownik TP II stopnia - żółtej,
Przodownik TP I stopnia - białej,

c.

używania pieczątki Przodownika TP z numerem uprawnień,

d.

potwierdzania odbytych wycieczek na OTP w książeczce wycieczek pieszych,

e.

weryfikowania punktów na OTP, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,

f.

pierwszeństwa w przyjmowaniu na kursy organizowane przez PTTK,

g.

korzystania z uprawnień kadry PTTK zgodnie z obowiązującymi przepisami.

24. W przypadku, gdy w Oddziale PTTK nie funkcjonuje Komisja Turystyki Pieszej, jej uprawnienia
wymienione w niniejszym regulaminie przysługują Zarządowi Oddziału PTTK.
25. Sprawdzenia wiadomości w celu uzyskania uprawnień Przodownika TP III stopnia i rozszerzenia
uprawnień dokonuje komisja egzaminacyjna powołana przez KTP ZG PTTK zgodnie z
następującymi zasadami:
a.

data egzaminu i dokumentacja dotycząca kandydatów (wypełnione i poświadczone wnioski)
musi być dostarczona przez Komisję TP do KTP ZG PTTK na cztery tygodnie przed jego
terminem.

b.

w egzaminie uczestniczy wyznaczony przez KTP ZG PTTK jej przedstawiciel lub osoba
przez nią upoważniona.

20

c.

podczas egzaminu kandydat musi przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie
warunków wymienionych w punkcie 13 a-d.

Warunki powyższe nie dotyczą kandydatów na Młodzieżowych PTP.
26. Przodownik TP jest zwolniony z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń przy odbywaniu wycieczek
na OTP.
27. Uprawnienia Przodownika TP III i II stopnia są ważne przez okres trzech lat, a Przodownika TP I
stopnia przez okres pięciu lat. Przedłużenia uprawnień dokonują Komisje TP. Honorowi
Przodownicy TP są zwolnieni z obowiązku przedłużania nadanych uprawnień.
28. Przodownikowi TP, który nie spełnia należycie obowiązków (zgodnie z punktem 22 niniejszego
regulaminu) Komisja TP może przedłużyć uprawnienia na jeden rok. Dalszy brak aktywności
może być podstawą do złożenia przez Komisję TP wniosku do KTP ZG PTTK o skreślenie z listy
Przodowników TP.
29. Przodownik TP obowiązany jest powiadomić Komisję TP i KTP ZG PTTK o zmianie miejsca
zamieszkania lub nazwiska. Niedopełnienie tego obowiązku może stanowić podstawę do
skreślenia z listy Przodowników TP.
30. W uzasadnionych przypadkach Komisja TP może zwolnić Przodownika TP na pewien okres od
wykonywania obowiązków przodownickich.
31. Przodownik TP w przypadkach rażącego lekceważenia lub długotrwałego niespełniania funkcji
przodownickich, naruszania zasad kultury turystycznej lub ochrony środowiska, działania na
szkodę PTTK, względnie utraty praw obywatelskich lub honorowych może zostać wezwany przez
KTP ZG PTTK do złożenia wyjaśnień. W przypadku braku złożenia wyjaśnień lub uznania ich
przez KTP ZG PTTK za niesatysfakcjonujące może zostać pozbawiony uprawnień
przodownickich decyzją KTP ZG PTTK. Od decyzji KTP ZG PTTK przysługuje prawo
odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK w terminie 14 dni od daty otrzymania
pisemnej decyzji w tej sprawie.
32. Przodownik TP, jako członek kadry PTTK traci uprawnienia w przypadku utraty bądź rezygnacji
z członkostwa PTTK. W razie przywrócenia członkostwa KTP ZG PTTK może na wniosek
Komisji TP przywrócić uprawnienia Przodownika TP.

VII. HONOROWY PRZODOWNIK TP
33. Przodownikowi TP za długoletnią działalność i wybitne zasługi dla rozwoju turystyki pieszej,
KTP ZG PTTK może na wniosek Komisji TP lub z własnej inicjatywy nadać tytuł Honorowego
Przodownika TP.
34. Kandydat na Honorowego Przodownika TP winien mieć ukończone 50 lat i być czynnym
Przodownikiem TP dowolnego stopnia przez co najmniej 20 lat.
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35. Tytuł Honorowego Przodownika TP nadawany jest raz w roku z okazji Ogólnopolskiego Zlotu
Przodowników TP. Wnioski przyjmowane są do 31 maja.
36. Honorowy Przodownik TP jest zwolniony z obowiązku przedłużania uprawnień.
37. Honorowi Przodownicy TP mają prawo noszenia odznaki Honorowego Przodownika TP w
kolorze czerwonym.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
38. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do KTP ZG PTTK.
39. Regulamin niniejszy obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.
40. Tracą moc wszystkie wcześniej wydane regulaminy Przodownika TP PTTK.
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Najważniejsze zmiany
w najnowszym Regulaminie Odznak Turystyki Pieszej
(uchwała 120/XVIII/2017 z 6 marca 2017 r.) w odniesieniu
do uprzedniego obowiązującego Regulaminu OTP
1. OTP przyznaje KTP ZG PTTK za pośrednictwem referatów weryfikacyjnych a nie oddziałowych
KTP (pkt 3).
2. Obniżono wiek zdobywających OTP (od popularnej) do 6 lat (pkt 5).
3. Określona została definicja ciągłości wędrowania (która powinna być zachowana przy
wycieczkach wielodniowych) w następujący sposób: miejsce zakończenia wędrówki danego dnia
musi być miejscem rozpoczęcia wędrówki dnia następnego, przy codziennej zmianie miejsca
noclegu (pkt 13).
4. Wprowadzono wyjątek od określonej powyżej zasady ciągłości wędrowania dla tras na duże OTP
– tam dopuszczone zostały dwa kolejne noclegi w tym samym miejscu dwukrotnie podczas każdej
z tras (pkt 35).
5.

Wyrażono zgodę na zaliczenie nadwyżki punktów zdobywanych na Siedmiomilowe buty,
popularną i małe OTP na kolejny stopień odznaki lecz nie więcej niż 50 % (pkt 15).

6. Wprowadzono wymóg podania danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail) osoby
zdobywającej odznakę (pkt 17).
7. Szczegółowy opis trasy zastępujący poświadczenie PTP, pieczątki z trasy, nie musi już być
potwierdzany przez PTP z uprawnieniami na dany teren (pkt 18 in fine).
8. Dopuszczono jako potwierdzenia przebycia trasy: zdjęcia z trasy, bilety wstępu, cegiełki na
renowację obiektu, wydruki GPS (pkt 18).
9. Z rozdziału II dotyczącego weryfikacji usunięto punkty nie dotyczące weryfikacji OTP a
weryfikatu jako takiego (skład i powoływanie TRW).
10. Z rozdziału III usunięto preambułę dotyczącą Siedmiomilowych Butów, będącą pozostałością po
czasie gdy zdobywanie Siedmiomilowych Butów było określone w odrębnym regulaminie.
11. W punkcie 27 dookreślono, że Siedmiomilowe Buty mogą być zdobywane do 31 grudnia roku w
którym dziecko kończy 10 lat.
12. W rozdziale VI dodano preambułę dotyczącą szczególnego charakteru dużych OTP (pkt 34).
13. Zrezygnowano z obowiązku opiniowania tras (dawniej nazywanych szlakami) przez PTP z
uprawnieniami na dany rejon (pkt 35).
14. Wykreślono obowiązek dołączania znaczków na przesyłkę zwrotną przy weryfikacji dużych OTP
i Za wytrwałość w TP (pkt 39 i 49).
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15. Zrezygnowano z obowiązku opiniowania opisów szlaków (obecnie dokumentacji tras) przez PTP
z uprawnieniami na dany rejon (pkt 35).
16. Dodano możliwość zdobycia dużej srebrnej OTP zdobywcom Miłośnika OWRP w stopniu
starszym brązowym (18 ukończonych OWRP) bez konieczności tworzenia dokumentacji
przebytych tras (pkt 40).

Zmiany w wykazie miejsc i miejscowości punktowanych na OTP.

1. Dolnośląskie - 5 pkt. dodano: Chojnów, Grodziec, Kamieniec Ząbkowicki, Przemków;
2. Lubelskie – 10 pkt. Włodawa przeniesiona z 5 pkt., 5 pkt. dodano: Bełżec, Kozłówka;
3. Lubuskie – 5 pkt. dodano: Kostrzyn, Łęknica;
4. Łódzkie – 5 pkt. dodano: Inowłódz, Przedbórz;
5. Małopolskie – Ojców i Pieskowa Skała zostały rozdzielone i zakwalifikowane do 5 pkt.;
6. Mazowieckie – 10 pkt. Warka i Węgrów awansowały z 5 pkt., 5 pkt. dodano Korczew i
Wyszogród, Czersk i Góra Kalwaria zostały rozdzielone;
7. Opolskie – 15 pkt. Prudnik awansował z 5 pkt., 5 pkt. dodano Krasiejów;
8. Podkarpackie – 20 pkt. Przemyśl awansował z 15 pkt., 15 pkt. Krosno awans z 10 pkt., 5 pkt.
Radruż i Horyniec-Zdrój zostały rozdzielone;
9. Śląskie – 10 pkt. Zabrze z 5 pkt., 5 pkt. dodano Rudy Śląskie, Koniaków i Istebną rozdzielono;
10. Warmińsko-Mazurskie – 10 pkt. Kętrzyn awans z 5 pkt., 5 pkt. dodano Gierłoż, Gołdap, Górowo
Iławeckie, Krosno, Olecko, Grunwald spadł z 10 pkt.;
11. Zachodniopomorskie – 5 pkt. dodano Kołbacz.
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Najważniejsze zmiany
w najnowszym Regulaminie Przodowników Turystyki
Pieszej w odniesieniu do uprzedniego obowiązującego
Regulaminu PTP
1. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy medycznej została zamieniona na umiejętność
udzielania pomocy przedmedycznej – pkt 6 f i 14 h.
2. W uprawnieniach MPTP zmieniono wstępną weryfikację punktów do OTP w stopniu małym
brązowym na weryfikację punktów do OTP w stopniu małym brązowym – pkt 9 e.
3. Do zagadnień egzaminacyjnych dla kandydatów na PTP dopisano sprawdzenie zasad weryfikacji
punktów na OTP – pkt 14 i.
4. Przy PTP III stopnia dopisano expressis verbis, że posiada on uprawnienia tylko na 1
województwo – pkt 15.
5. Z kolei przy PTP II stopnia wprowadzono nową zasadę, że do egzaminu na rozszerzenie
uprawnień można przystąpić po zdobyciu małej złotej i upływie dwóch lat od mianowania na
PTP III stopnia – pkt 17 in fine.
6. Analogiczną zasadę wprowadzono przy PTP I stopnia: do egzaminu na rozszerzenie na 16
województwo można przystąpić dopiero po zdobyciu dużej srebrnej – pkt 20.
7. W uprawnieniach PTP zmieniono weryfikowanie punktów na małą OTP na weryfikowanie
punktów na OTP – pkt 23 e.
8. Z uprawnień PTP usunięto, jako konsekwencję przyjętych zmian w Regulaminie OTP,
opiniowanie projektów i opisów tras na duże OTP – był w pkt. 23 pomiędzy e i f.
9. Wskazano, że w sytuacji gdy w oddziale PTTK nie funkcjonuje OKTP, jej uprawnienia
wskazane w Regulaminie PTP przysługują Zarządowi Oddziału – pkt 24.
10. Z punktu 25 usunięto wnioskujących o powołanie komisji egzaminacyjnej – „na wniosek komisji
TP lub własny”.
11. Zmieniony został zapis pkt. 25 a z „data egzaminu i dokumentacja dotycząca kandydatów musi
być zgłoszona” na „data egzaminu i dokumentacja dotycząca kandydatów musi być
dostarczona”.
12. Z pkt. 26 konsekwentnie jak w pkt. 23 usunięto zwolnienie PTP z obowiązku uzyskania opinii
dotyczących projektów i opisów tras na duże OTP.
13. Przeformułowano zapis dotyczący HPTP z „HPTP zachowuje bezterminowo uprawnienia, jakie
miał przed nadaniem mu tego tytułu” na „HPTP jest zwolniony z obowiązku przedłużania
uprawnień”.
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Wnioski
zgłoszone podczas Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki
Pieszej w dniu 23.11.2013 r.
I.

Wnioski zgłoszone na piśmie do Komisji Uchwał i Wniosków

Nr Treść wniosku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

16

17

Znieść ograniczenia czasowe w zdobywaniu OTP
Bezwzględnie realizować wnioski przegłosowane
przez KKATP
Znieść obowiązek opisów na duże OTP
Umożliwić zaliczenie trasy przebytej na OWRP na
dużą złotą OTP
Umieścić na stronie internetowej KTP składy
osobowe TRW OTP
Zrezygnować z pisemnej formy sprawozdań PTP i
OKTP (na rzecz elektronicznej)
Przeprowadzić inwentaryzację i przełożyć szlaki
przecięte przez nowe trasy komunikacyjne
Uprościć dokumenty sprawozdawcze, wprowadzić
formularze ułatwiające sprawozdania
Dopuścić nieciągłość wędrówki w miejscach
zurbanizowanych (przedmieścia)
Stopniowo dostosowywać regulaminy do
obecnych warunków uprawiania turystyki pieszej

Autor
wniosku
A. Stróżecki
A. Stróżecki
A. Stróżecki

H. Adamski
R. Wilk

Zrealizowane

R. Wilk

W realizacji

R. Wilk

Zrealizowane

R. Wilk

Zmiana w regulaminie
OTP
Zrealizowane.
Znowelizowano
regulamin OTP
Brak chętnych do takiej
podkomisji.

A. Stróżecki

R. Wilk

D. Cierpisz
J. Lewicki
K. Majewski

Ustanowić odznakę-wyróżnienie dla członków
KTP ZG PTTK (odznaka PTP z dopiskiem
„Komisja TP ZG PTTK”)
Zadbać, by przynajmniej na imprezach
ogólnopolskich obiekty były dostosowane do
możliwości osób niepełnosprawnych
Uzupełnić regulamin OTP, jednoznacznie
określając, że w miejscowościach punktowanych
za zwiedzanie nie zalicza się punktów za przejście
Zwiększyć atrakcyjność imprez ogólnopolskich
(Zloty PTP, OWRP) dla młodzieży i młodych PTP

A. Berczyński
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Zniesione od 27.06.2009
Odrzucone przez ZG
Zmiana w regulaminie
OTP
Odrzucone przez
Komisję
Zrealizowane

Przeanalizować możliwości współpracy z Nordic
Walking
Powołać podkomisję ds. Nordic Walking w
ramach KTP ZG PTTK
Skreślać z listy PTP, którzy nie opłacają składek
członkowskich (nawet Honorowych PTP)

Poszerzyć program ww. imprez o elementy
szkoleniowe, np. pierwszą pomoc, aspekty prawne

Sposób realizacji

S. Hanc

D. Paderewska

D. Paderewska

M. Klemenski

M. Klemenski

Zrealizowane w
Elektronicznej Ewidencji
PTP
Nie zrealizowane

Przekazywane w
uwagach do
organizatorów imprez.
Nie zrealizowano

Przekazywane w
uwagach do
organizatorów imprez.
Przekazywane w
uwagach do

18

19

20

21

22

23

24

25
26
27

28

Zgłosić do ZG PTTK chęć reprezentowania w
międzynarodowych organizacjach uprawiających
turystykę pieszą
Rozpropagować (np. w „Piechurze” i na stronie
internetowej KTP) udzielanie zniżki przez
schroniska w Europie Zachodniej na podstawie
legitymacji członkowskiej PTTK
Zrezygnować z egzaminów testowych lub
ograniczyć dla kandydatów na PTP i na
rozszerzenie, promować umiejętności
organizacyjne, topograficzne
Wprowadzić zasadę „opiekuna” kandydata na
PTP, którego zadaniem byłaby praktyczna nauka
zasad zachowania i postępowania przy
organizowaniu imprez turystycznych
Uzupełnić w „Instrukcji znakowania szlaków
turystyki pieszej” w zakresie „początek i koniec”
szlaków dojściowych
Rozważyć możliwość wprowadzenia
wyróżnienia/tytułu „Instruktor Znakarz” i
opracować zasady przyznawania
Zrezygnować z przedłużania uprawnień
znakarskich przez KTP ZG PTTK w związku z
kosztami finansowymi oddziałów
Odbiurokratyzować regulamin zdobywania dużej
OTP – opisy (wg wzoru dużej GOT)
Utrzymać przyjęte i stosowane do tej pory opisy
szlaków na duże OTP
Utrzymać i stosować egzaminy testowe dla
kandydatów na PTP oraz na rozszerzenia
uprawnień
Obniżyć do 6 lat wiek, od którego można
zdobywać odznakę „Siedmiomilowe Buty”

J. Lewicki

J. Lewicki

Informacja na stronie
głównej PTTK

Z. Rydz

Odrzucone przez
Komisję

Z. Rydz

Odrzucone przez
Komisję

Z. Rydz

Nie zrealizowane

Z. Rydz

W realizacji.

Z. Rydz

Odrzucone przez
Komisję

Z. Rydz

Sposób realizacji w
punkcie 2
Sposób realizacji w
punkcie 2
Zrealizowane

J. Szymszon
J. Szymszon

J. Chudzyński
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Znakować szlaki piesze wspólne z Nordic Walking D. Cierpisz
Dodać na szlakach pieszych znaki „Nordic
M. Lis
Walking”

II.

Wnioski zgłoszone podczas wystąpień w dyskusji

30

31

32

Zwrócić większą uwagę
na aktualizację
internetowej listy PTP
oraz sprawozdawczość
TRW i OKTP
KTP nie powinna
zajmować się Nordic
Walking ponieważ to jest
rekreacja fizyczna a nie
turystyka
Lista miejscowości

H.
Miłoszewski

Zrealizowane.

K. Hałas

Zrealizowane.

B.

Zrealizowane.
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organizatorów imprez.
Zgłoszone

Zrealizowane.
Znowelizowany
regulamin OTP
Odrzucone przez
Komisję

33

punktowanych w
Wiśniewski
regulaminie OTP wymaga
uzupełnień (np. o
Kołbacz)
Zmniejszyć w testach
M. Lis
egzaminacyjnych na PTP
ilość szczegółowych pytań
z zakresu wiedzy ogólnej
a zwiększyć ilość pytań ze
szczegółowej znajomości
terenu przyszłych
uprawnień

Zrealizowane.
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Przygotowano na Krajową
Krajow Konferencję Aktywu Turystyki Pieszej

w dniu 25 listopada 2017 roku
w Warszawie
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