Sprawozdanie Zarządu Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie za lata 2015-2017

Skład i tryb pracy Zarządu
Na XXXIX Zjeździe w dniu 23 kwietnia 2015 roku wybrano Zarząd OA PTTK, który
ukonstytuował się w następującym składzie: Michał Grabski – prezes, Agata Ciach –
wiceprezes, Piotr Kozyra - wiceprezes, Anna Kryszczak – wiceprezes, Ewelina Pańczyszyn –
skarbnik, Joanna Wylon – sekretarz, Aleksandra Gucwa, Paweł Miśkowiec, Aleksandra
Niezgoda, Przemysław Wróbel, Paweł Zieliński.
Ponadto w skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej weszli: Sebastian Wypych - prezes,
Natalia Figiel, Leszek Ogórek, Krystian Olczyk, Tomasz Olejarczuk, Michał Wajnchold,
Jarosław Wójcik.
W trakcie kadencji odbyło się 21 zebrań, przeciętnie, co cztery tygodnie, z wyjątkiem okresu
wakacji akademickich. Podczas dwuletniej kadencji, Zarząd OA PTTK w Krakowie podjął
91 uchwał.
Frekwencję na poszczególnych zebraniach przedstawia tabela. Na każdym spotkaniu zarządu
było quorum.

Zebrania Zarządu miały charakter otwarty. Oprócz członków Zarządu w większości zebrań
uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej, oraz goście: działacze kół i klubów,
prowadzący oraz opiekujący się bazami, uczestnicy projektów współorganizowanych przez
OA oraz inne osoby związane z Oddziałem.
Zebrania Zarządu dotyczyły spraw bieżących Oddziału, udziałów w spółkach PTTK,
funkcjonowania Gorczańskiej Chaty, studenckich baz namiotowych, Regionalnej Pracowni
Krajoznawczej, działalności kół i możliwości współpracy z nimi, imprez i projektów (także
międzynarodowych) organizowanych lub współorganizowanych przez Oddział, bilansów i
sprawozdań, jak również współpracy z organizacjami międzynarodowymi.
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Stan organizacyjny Oddziału
Od trzech kadencji systematycznie wzrasta liczba członków Oddziału. W minionej kadencji
do wzrostu liczebności Oddziału przyczyniło się zapewne powstanie 3 nowych klubów
wchodzących w jego skład, a także poszerzenie oferty kół skierowanej wyłącznie lub przede
wszystkim do osób legitymujących się członkostwem w OA (między innymi imprezy
organizowane przez koła na AWF i UEK). Dodatkowo znacznym ułatwieniem jest
możliwość opłacenia składki w różnych miejscach: u Natalii Figiel w COTG, w biurze
Oddziału, a także w siedzibie Koła nr 7 na Uniwersytecie Ekonomicznym.
Biuro Oddziału
Funkcjonowanie biura Oddziału opiera się, tak jak w latach poprzednich, na działalności
społecznej. Oddział nie zatrudniał żadnych pracowników, natomiast sprawy biurowe należały
do obowiązków członków zarządu (według rozdzielonych wcześniej funkcji). W trakcie
trwania kadencji Zarządu były prowadzone próby wcielenia w życie dyżurów członków
Zarządu. Niestety finalnie dyżury pełnione były jedynie raz w tygodniu przez Pawła
Miśkowca. Od 2014 roku Oddział zatrudnia na umowę zlecenie księgową – Małgorzatę
Polończyk, która służy zawsze pomocą i radami celem usprawnienia spraw finansowoksięgowych naszego Stowarzyszenia. Na szczególne podkreślenie zasługuje również wkład
pracy skarbnika – Eweliny Pańczyszyn, która efektywnie sprawowała pieczę nad finansami
Oddziału oraz Agaty Ciach, która była odpowiedzialna za inwentaryzację przeprowadzoną w
2016 roku.
Od 2007 r. siedziba oddziału i Regionalna Pracownia Krajoznawcza mieszczą się w tym
samym pomieszczeniu.

Oddział Akademicki PTTK w Krakowie jako Organizacja Pożytku Publicznego
29 kwietnia 2010 roku po ponad roku starań i przygotowań nasz Oddział otrzymał status
Organizacji Pożytku Publicznego. W związku z tym również w latach 2015-2017
prowadzona była akcję informacyjna dot. przekazania 1% podatku na rzecz OA PTTK.
Został osiągnięty w tym temacie sukces – w 2016 roku z 1 % OA PTTK otrzymał ponad
10.000zł. Środki z 1% były przeznaczane m.in. na szeroko rozumianą poprawę infrastruktury
na naszych bazach namiotowych oraz szkolenia w tym szkolenie z pierwszej pomocy. Część
środków z 1% została przeznaczona na cele szczegółowe zaznaczone przez darczyńców w
zeznaniu podatkowym (działalność kół, baz etc.)
Korzystaliśmy również ze zwolnienia z podatku gruntowego na niezabudowanych działkach
w Ochotnicy Górnej.

Koła i kluby OA
Na chwilę obecną Oddział Akademicki składa się z 12 kół i klubów. Podczas kadencji 20152017 utworzone zostały trzy nowe kluby:
● Akademicki Klub Imprez na Orientację (AKInO),
● Akademicki Klub Organizatorów Turystyki (AKOT) oraz

Sprawozdanie Zarządu Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie za lata 2015-2017
Akademicki Klub Turystyczny przy Uniwersytecie Jana Pawła II “Pellegrino”.
Warto również podkreślić, że została wznowiona aktywność na Uniwersytecie
Pedagogicznym, jednak tamtejsze Koło wciąż nie reaktywowało swojej działalności w
ramach OA PTTK. Koło terenowe w Zabierzowie z uwagi na kilkuletni brak aktywności
zostało zamknięte.
●

W mijającej kadencji Zarząd kładł nacisk na utrzymywanie dobrych kontaktów z kołami oraz
wspieranie integracji pomiędzy nimi. Ważnym wydarzeniem było spotkanie przedstawicieli
wszystkich kół i klubów Oddziału - wzięło w nim udział około 50 osób. Każde z kół
przedstawiło wtedy krótko swoją działalność, była także okazja do rozmowy, a nawet
nawiązania współpracy międzykołowej. Do takiej współpracy miał również zachęcić
zorganizowany konkurs o dotację na imprezę oddziałową, w którym stawką była kwota 3500
zł wsparcia dla projektu przygotowywanego przez co najmniej dwa koła. Jednak konkurs
wbrew oczekiwaniom nie spotkał się z dużym zainteresowaniem. Poza wspólnym
spotkaniem, przedstawiciele zarządu spotkali się w czasie kadencji z niemal wszystkimi
kołami i klubami na dwustronnych rozmowach o ich działalności, pomysłach, problemach i
oczekiwaniach wobec władz Oddziału.
Koła i kluby były w miarę regularnie informowane poprzez e-maile o ciekawych
wydarzeniach organizowanych przez członków Oddziału, o spotkaniach Zarządu i ważnych
omawianych kwestiach. W wielu zebraniach Zarządu uczestniczyli przedstawiciele kół,
włączając się aktywnie w prowadzone dyskusje.
Niektóre z kół/ klubów Oddziału bardzo chętnie promowały Oddział poprzez swoje
wydarzenia. Warto tu wspomnieć m.in. o kilkunastu już edycjach KrakINO organizowanego
przez nowy klub oddziałowy AKINO, Integrowaniu przez Wspinanie koła na AWF-ie, które
po dwóch dotychczasowych edycjach cieszy się już ogromnym zainteresowaniem oraz
spacerach po Krakowie AKOT-u. Dodatkowym aspektem pozytywnym jest fakt, że kluby i
koła OA chętnie promują nawzajem swoje wydarzenia (szczególnie w mediach
społecznościowych), dzięki czemu informacje mają szansę dotrzeć do większej grupy
potencjalnych zainteresowanych.
Cieszy także fakt, że koła promują członkostwo w Oddziale Akademickim PTTK przez np.
zniżki na rajdy, udostępnianie zasobów koła jak ścianka wspinaczkowa czy wypożyczalnia
sprzętu górskiego.
Działalność szkoleniowa
W ostatnich latach działalność szkoleniowa prowadzona jest głównie przez Koła
Przewodnickie wchodzące w skład oddziału oraz przez przewodników zrzeszonych w wyżej
wymienionych Kołach.
SKPG prowadzi jednocześnie 2 kursy przewodników beskidzkich (kursy są dwuletnie,
rozpoczynają się co rok), w 2015 r. państwowe uprawnienia przewodnickie uzyskało i
dołączyło do grona członków SKPG 18 osób, a w 2016 roku 12 osób. SKPG prowadzi
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regularnie szkolenia wewnętrzne dla członków koła, m.in. przy współpracy z Parkami
Narodowymi na terenie uprawnień, bądź organizując wyjazdy integracyjno-szkoleniowe,
także poza terenem uprawnień. Oznacza to więc dbałość nie tylko o poszerzanie grona
przewodników poprzez umożliwianie zdobycia uprawnień państwowych kolejnym
pokoleniom, ale także o dalszy rozwój i samokształcenie osób, które ukończyły już kurs
przewodnicki. Umożliwia to członkom SKPG m.in. zdobywanie bądź odnawianie licencji
Parków Narodowych na terenie uprawnień, a nawet poza nim - w 2017 roku zorganizowane
zostało szkolenie w Ojcowskim Parku Narodowym, umożliwiające uczestnikom zdobycie
licencji OPN.
AKPT nie prowadziło kursów w ciągu ostatnich 2 lat, natomiast w 2015 roku 3 osoby, które
ukończyły poprzedni kurs przewodników tatrzańskich, zdały pomyślnie egzaminy
państwowe uzyskując licencje przewodnickie (2 osoby w kwietniu 2015, 1 osoba w sierpniu
2015). AKPT ma w planach rozpocząć kolejny kurs przewodnicki w ciągu najbliższych 2 lat.
Dokładny termin rozpoczęcia uzależniony jest od tego, kiedy rozpocznie się szkolenie w SPT
im. K. Bachledy. AKPT jest po SPT następnym w kolejności klubem, który będzie
rozpoczynał kurs przewodników tatrzańskich.
Od 2015 roku prowadzone są w Oddziale Kursy Organizatora Turystyki PTTK. Wykłady i
wyjazdy przygotowują przewodnicy z SKPG. W roku 2016 spośród 65 osób
rozpoczynających szkolenie do egzaminów końcowych dopuszczonych zostało 51 osób.
Wszyscy, którzy podeszli do egzaminu, zdali. Wiosną 2017 roku rozpoczęła się trzecia
edycja Kursu Organizatora Turystyki PTTK. W tym roku mamy 46 kursantów. Egzaminy
końcowe będą zdawać już po ustąpieniu obecnego zarządu. Do egzaminu dopuszczone
zostanie najprawdopodobniej 40 osób. Warto wspomnieć, iż absolwenci Kursu OT 2016
założyli w ubiegłym roku Akademicki Klub Organizatorów Turystyki (AKOT), w ramach
którego samodzielnie, ze wsparciem szkolących ich niegdyś przewodników, rozwijają dalej
swoją wiedzę i zainteresowania turystyczno-krajoznawcze.
W 2016 roku odbył się Kurs Pierwszej Pomocy. Uczestniczyło w nim 50 osób. Szkolenie
było częściowo sfinansowane ze środków w ramach wsparcia organizacji pożytku
publicznego (tzw. 1%).
W 2017 roku miał miejsce Kurs Organizatorów INO, zorganizowany przez powstały w
zeszłym roku Akademicki Klub Organizatorów Imprez na Orientację. W szkoleniu
uczestniczyło 6 osób, z czego 5 podeszło do egzaminu końcowego i zdało.
Studenckie Bazy Namiotowe i „Gorczańska Chata” w latach 2015-2017
Oddział prowadzi w okresie letnim trzy studenckie bazy namiotowe: na Gorcu i Lubaniu w
Gorcach oraz w Radocynie w Beskidzie Niskim. Jest także właścicielem Gorczańskiej Chaty
w Gorcach, czynnej przez cały rok, która w 2015 roku została wydzierżawiona
Stowarzyszeniu Turystyczno-Krajoznawczemu GUG. W ramach wieloletniej umowy
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dzierżawca zobowiązał się do gruntownych remontów Chaty, których już w pewnej części
dokonano.
Bazy należące do Oddziału prowadzone są przez grupę zaangażowanych osób, a opiekę nad
nimi sprawuje Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie. Dofinansowanie na
ich remonty i zakup nowego wyposażenia pochodzi głównie ze środków własnych oraz z
funduszy ZG PTTK. Dotacja corocznie przyznawana jest za pośrednictwem Komisji
Akademickiej przy ZG PTTK.
Dotacje ZG PTTK dla poszczególnych baz na rok 2015 wyniosły:
- Radocyna 1 350 PLN
- Lubań 1 350 PLN
- Gorc 1 350 PLN
Dotacje ZG PTTK dla poszczególnych baz na rok 2016 wyniosły:
- Radocyna 1 200 PLN
- Lubań 1 200 PLN
- Gorc 1 200 PLN
Fundusze pochodzące z prowadzenia baz namiotowych jak i czynsz za dzierżawę
Gorczańskiej Chaty są ważnym składnikiem w rocznym budżecie Oddziału Akademickiego
PTTK w Krakowie.
Na bazach z roku na rok zauważalny jest nieznaczny wzrost frekwencji turystów. Wszystkie
3 są rozpoznawalnymi miejscami na letniej mapie Karpat, choć każda z baz ma swoją własną
specyfikę i klimat.
Z okazji 60-lecia przewodnictwa studenckiego w Polsce, z inicjatywy Oddziału
Akademickiego PTTK w Krakowie powstała w 2015 r. Bazowa Odznaka Turystyczna. W
2016 r. ustanowiono dodatkowo odznakę "Dziecięcą" BOT. Aktualnie odznaka posiada 4
stopnie: "Dziecięca"(projekt: Natalia Figiel), Mała, Duża oraz Korona Baz (projekt: Janusz
Trzebiatowski).
Regionalna Pracownia Krajoznawcza
RPK udostępnia wszystkim zainteresowanym bogate zbiory z dziedziny turystyki (głównie
górskiej), krajoznawstwa, ekologii, ochrony środowiska i innych. Dyżury prowadzone są
społecznie przez członków Oddziału. Pełniąca obowiązki Kierownika RPK jest Anna
Dobranowska-Filipczuk.
Wciąż trwa inwentaryzacja księgozbioru (w omawianym okresie udało się wprowadzić ok.
1000 rekordów) oraz prace zmierzające do uporządkowania zbiorów pracowni. W bibliotece
RPK corocznie przybywają nowe pozycje książkowe i prenumeraty czasopism o profilu
krajoznawczo-turystycznym (zakupy z dotacji celowej ZG PTTK). Osoby związane z
Pracownią corocznie uczestniczą w Szkoleniu Kierowników RPK organizowanych w:
- 2015 w Białymstoku,
- 2016 w Bukowcu k. Jeleniej Góry,
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- 2017 w Olszytnie (szkolenie odbędzie się już po złożeniu niniejszego sprawozdania).
Pracownia rokrocznie składa ankiety ze swej działalności do komisji Krajoznawczej ZG
PTTK.
Na doposażenie księgozbioru pozyskiwane są głównie fundusze z Komisji Krajoznawczej
ZG PTTK. Od 2016 r. istnieje możliwość pozyskiwania środków również na rozwój kadry
programowej działania programowe Pracowni. W 2015 r. pozyskano 1500 PLN na zbiory, w
roku 2016: 1500 PLN na zbiory, 1600 PLN na rozwój kadry (kursy językowe) oraz 1500
PLN na działalność programowa, którą to kwotę wydatkowano na odnowienie i tłumaczenie
na język angielski strony Pracowni. Ponadto na zakup książek wydatkowane są środki
otrzymane z 1% odpisu podatku.
W 2015 r. ruszyła strona biblioteki http://biblioteka.oakrakow.pttk.pl/ ze wszystkimi
dostępnymi katalogami. Od 2016 r. systematycznie rozbudowujemy jej wersje angielską.
W pracowni weryfikowane są również odznaki. Obecnie weryfikujemy odznaki (w nawiasie
liczba zweryfikowanych odznak w 2015/2016):
- Górska Odznaka Turystyczna oraz odznaka „W góry”,(33/5)
- Turysta Przyrodnik,(7/0)
- Tropiciel Przyrody,(0/0)
- Regionalna Odznaka Krajoznawcza, (3/0)
- Dziecięca Odznaka Turystyczna, (10/7)
- Szlakami zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO,(21/3)
- Bazowa Odznaka Turystyczna,(10/5)
- Dziecięca Bazowa Odznaka Turystyczna (0/89).
Ponadto w Oddziale można nabyć większość zatwierdzonych przez komisje Zarządu
Głównego PTTK książeczki do zdobywania odznak.
O ile przy pracowni działa grono przewodników oraz przodowników turystyki górskiej, o
tyle nadal daje się odczuć niedostatek osób z innymi uprawnieniami kadry PTTK (jak np.
instruktor krajoznawstwa regionu, czy instruktor ochrony przyrody), wskazane byłoby więc
zachęcanie członków OA PTTK do dokształcania się w priorytetowych zarówno dla RPK jak
i Oddziału kierunkach.
Pracownia boryka się z coraz większymi problemami kadrowymi. Przez większość 2016 r.
regularny dyżur pełniony był jedynie przez jedną osobę. Od 2017 regularne dyżury pełnią
Paweł Miśkowiec oraz Sebastian Wypych.
Działalność wydawnicza
W listopadzie 2015 r. SKPG poprzez Oddział Akademicki wydało kolejny, dwunasty nr
Watry oraz kolejny tom historii SKPG: Z historii SKPG i AKPT (2011-2015).
SKPG i AKPT corocznie wydają kalendarze dla swoich członków i sympatyków.
Działalność Gospodarcza
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Oddział Akademicki jest Współudziałowcem w trzech spółkach PTTK zarządzających
obiektami turystycznymi na terenie Beskidów i Sudetów. Całkowita ilość posiadanych
udziałów wynosi 60 i przedstawia się następująco:
Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” Sp. z o.o. (20 udziałów po 500zł)
Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp. z o.o. (20 udziałów po 100,00 zł.)
Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Sp. z o.o. (20 udziałów po 100 zł)
W ciągu dwuletniej kadencji całkowita dywidenda ze spółek wyniosła 25 869,00 zł.
Reprezentanci upoważnieni przez Zarząd Oddziału brali udział w Walnych Zgromadzeniach
Spółek, odbywających się co najmniej raz do roku.
W marcu 2016 odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki Sudeckie Hotele i
Schroniska PTTK, na którym postanowiono włączyć przedstawicieli wszystkich wspólników
do Rady Nadzorczej. Na kadencję w roku 2016 Rada Nadzorcza Spółki SHiS PTTK liczyła
7 osób. Oddział w Radzie Nadzorczej był reprezentowany przez wiceprezesa OA Piotra
Kozyrę.
Współpraca międzynarodowa
Od kilku lat Oddział prowadzi współpracę międzynarodową. Głównymi organizacjami, z
którymi współpracujemy są: YEE, IYNF oraz CEEWEB.
CEEweb for Biodiversity - Przez ostatnie dwa lata Oddział Akademicki PTTK w Krakowie
kontynuował współpracę z organizacją CEEweb for Biodiversity. W ramach współpracy
Oddział korzystał z możliwości śledzenia prac nad Konwencją Karpacką oraz innymi
inicjatywami i opracowaniami ważnymi dla rozwoju turystyki zrównoważonej w Europie.
Oddział był reprezentowany na dwóch spotkaniach statutowych w Budapeszcie tzw. CEEweb
Academy & Annual Meeting w dniach 06-09.10.2015 oraz 18-20.10.2016 przez Joannę
Wylon. Na zjazdach tych dokonano wyboru nowego zarządu CEEweb oraz została opłacona
składka członkowska.
IYNF - W ostatnich dwóch latach OA PTTK aktywnie brał udział w działaniach
realizowanych przez IYNF poprzez wysłanie uczestników na projekty, jak również będąc
partnerem i wspierając różnego rodzaju przedsięwzięcia tej organizacji. W latach 2014-2016
Joanna Wylon pełniła funkcję wiceprezesa IYNF co było dodatkowym bodźcem do
zacieśnienia współpracy partnerskiej między obiema organizacjami. Warto zaznaczyć, że
jedno ze spotkań zarządu IYNF odbyło się w Krakowie w dniach 05-08 listopada 2015 a w
jego trakcie członkowie zarządu wywodzący się z kilku krajów europejskich mieli okazję
odwiedzić siedziby OA i COTG i zapoznać się z ich działalnością.
YEE - regularnie przysyłała propozycje dołączenia do projektów i wymian młodzieżowych, z
kilku z nich członkowie OA skorzystali w latach 2015-2017. Na Annual Meeting w lipcu
2015 w Pradze OA reprezentowała Aleksandra Niezgoda.
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Wolontariat Europejski - Od stycznia 2011 OA PTTK posiada status organizacji wysyłającej
w programie Europejskiego Wolontariatu Społecznego (EVS), akredytacja została
przedłużona w 2013r, a w styczniu 2017 roku ponownie złożono wniosek o jej przedłużenie.
Na stronie OA PTTK funkcjonuje specjalna zakładka z informacjami dla potencjalnych
wolontariuszy EVS.
Sprawy różne
- Michał Grabski oraz Mateusz Tomczyk od 2014 r. reprezentują Oddział w Komisji
Akademickiej ZG PTTK;
- W grudniu 2015 roku wydzierżawiono obiekt “Gorczańskiej Chaty” Stowarzyszeniu
“GUG” (STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE GUG KRS:
0000552562, NIP: 6751516500, REGON: 361240240) podpisując 15 letnią umowę. Przy
podpisywaniu umowy jako prawnik Oddział reprezentowała Anna Kliczewska, która
znacząco przyczyniła się do zawarcia umowy chroniącej interesy Oddziału.
- Stronę internetową, działającą pod adresem www.oakrakow.pttk.pl prowadzi Paweł
Miśkowiec oraz Piotr Kozyra, który ponadto ją modernizuje przenosząc do serwisu
wordpress. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą edytować stronę, choć z
przykrością trzeba zaznaczyć, iż w większości z tej możliwości nie korzystają.
- Anna Dobranowska-Filipczuk jest p.o. kierownika Regionalnej Pracowni Krajoznawczej;
- Działa lista mailingowa władz Oddziału. Informacje do kół rozsyłane są przez osoby
odpowiedzialne za kontakt z kołami tj. Aleksandrę Gucwę i Aleksandrę Niezgodę.
- Paweł Miśkowiec jest nadal członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK;
- Jerzy Wiąckowski cały czas służy pomocą dawnym pracownikom OA w uzyskaniu
zaświadczeń do ZUS;
- Kondrad Łyś społecznie nadzoruje, na miejscu, prowadzone przez dzierżawcę prace w
Gorczańskiej Chacie na mocy porozumienia o współpracy podpisanego przez strony w lipcu
2016 roku.
- w Gorczańskiej Chacie zarówno w 2014 jak i 2015 odbyły się wyjazdy integracyjno informacyjne specjalnie dla zarządów i aktywnych członków kół i klubów Oddziału
Akademickiego. Wiosną 2016 roku z uwagi na stosunkowo małe zainteresowanie kół
wyjazdowym spotkaniem integracyjno-informacyjnym Zarząd zorganizował spotkanie w
Krakowie. Dzięki pracy odpowiedzialnych za wydarzenie Aleksandry Gucwy i Aleksandry
Niezgody spotkanie zakończyło się sukcesem, gdyż pojawili się na nim reprezentanci
WSZYSTKICH istniejących kół i klubów jak również osoby, które chciały otworzyć lub
reaktywować koła na swoich uczelniach (Pellegrino, UP). Podobne spotkania poprzedzone
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dobrym ich planowaniem powinny stać się stałym elementem współpracy z kołami częściej
niż raz do roku;
- Oddział starał się w 2016 i 2017 roku o dotacje ZG PTTK na imprezy programowe.
Wsparcie otrzymał, jak co roku, rajd Majowy UEKu.
- W dniach 23-24 kwietnia 2016, Koło PTTK przy AWF w Krakowie z pomocą Oddziału
zorganizowało wydarzenie “Integrowanie przez wspinanie” – imprezę, która spotkała się z
bardzo dobrym odbiorem. Głównym pomysłodawcą i organizatorem był członek zarządu
Oddziału Paweł Zieliński. W 2017 roku Oddział wsparł finansowo kolejną edycję
“Integrowania”. Impreza rozrosła się do znacznych rozmiarów i cieszy się wsparciem
uczelni, licznych sponsorów, a także mediów.
- Zarząd Oddziału starał się dyscyplinować koła co do sprawozdawczości i opłacania składek
PTTK przez członków;
- Oddział wspierał finansowo i był formalnym współorganizatorem 4 i 5 edycji
“Przewodników Spotkań z Umiejętnościami”, organizowanych przez Macieja Florysa
(AKPT).
- W 2015 Zarząd Oddziału zachęcony przez ZG PTTK nabył udziały trzech spółek PTTK
„Karpaty”, „Bieszczady” oraz „Sudety”. Dzięki powyższym inwestycjom Oddział uzyskuje
stały dochód z dywidend, a poza tym jest informowany, jako udziałowiec, o działalności ww.
spółek, będących właścicielami większości schronisk w Polskich Górach.
Wyróżnienia
Zarząd doceniając wysiłki osób zaangażowanych w sprawy Oddziału wyraża szczególne
uznanie i wdzięczność dla działań następujących osób w upływającej kadencji
● Anna Kliczewska za nieocenioną pomoc prawną oraz rzetelne przygotowywanie
umów.
● Ewelina Pańczyszyn za pomoc w prowadzeniu księgowości Oddziału
● Sebastian Wypych za działania na rzecz promocji Oddziału i nadzór przy wdrażaniu
nowych odznak.
● Paweł Zieliński za Promocję Oddziału w materii wspinaczkowej oraz koordynowanie
imprez m.in. „Integrowania przez Wspinanie”
● Anna Kryszczak za prowadzenie kursu Organizatora Turystyki
● Mateusz Tomaszczyk za prowadzenie kursu Organizatora Turystyki
● Anna Dobranowska-Filipczuk za pracę na rzecz biblioteki RPK w Krakowie
● Grzegorz Ryguła za pracę na rzecz biblioteki RPK w Krakowie
● Anna Warzecha za pracę na rzecz biblioteki RPK w Krakowie
● Leszek Ogórek za niezłomną działalność wydawniczą
● Adam Stalka za promocję Oddziału w Imprezach na Orientację
● Maciej Urbaniak za promocję Oddziału w Imprezach na Orientację
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● Natalia Figiel za opiekę nad bazą namiotową na Gorcu, promocję Oddziału w
Imprezach na Orientację oraz niestrudzone zwiększanie poczetu nowych członków
Oddziału
● Sławomir Suwaj za opiekę nad bazą namiotową na Gorcu
● Agata Ciach za opiekę nad bazą namiotową na Lubaniu
● Szymon Wilkowski za opiekę nad bazą namiotową w Radocynie
● Maciej Rachwalski za opiekę nad bazą namiotową w Radocynie
● Małgorzata Wczelik za opiekę nad bazą namiotową w Radocynie
Podsumowanie
Okres ostatnich 2 lat był czasem skutecznej finalizacji działań podjętych jeszcze przez
poprzedni zarząd. Za sukces obecnej kadencji należy uznać nie tylko trwanie Oddziału od
strony formalnej przy gasnących siłach społecznej pracy jego członków, ale przede
wszystkim dokończenie i kontynuowanie istotnych zadań:
● umowy dzierżawy Gorczańskiej Chaty
● zakupu udziałów w spółkach
● przeprowadzenia kursu OT w kolejnych latach
● reorganizowania spraw formalno-księgowych
Przed zarządem nowej kadencji stoi zadanie nadzorowania wyżej wymienionych działań, ale
również
● reorganizacja pracy samego zarządu uwzględniająca możliwości jego członków
● ściślejsza współpraca z zarządami kół/klubów i włączenie ich w działania Zarządu
Oddziału
● podjęcie kwestii administrowania i ochrony danych osobowych

