SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ODDZIAŁU AKADEMICKIEGO PTTK
W KRAKOWIE ZA LATA 2007 – 2009
PRZEDŁOŻONE NA XXXV ZJEŹDZIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYM
W DNIU 31 MARCA 2009
1. Skład i tryb pracy Zarządu
 Na XXXIV Zjeździe, który odbył się w dniu 30 marca 2007 roku wybrano jedenastoosobowy
Zarząd OA PTTK, który ukonstytuował się w następującym składzie:
Bernadetta Zawilińska – prezes,
Małgorzata Fedas – wiceprezes,
Małgorzata Bytom – skarbnik,
Barbara Święch – sekretarz,
Aleksandra Całka, Natalia Figiel, Krzysztof Kurlit, Paweł Miśkowiec, Dominika Lemler, Marta
Waldon, Przemysław Wiktor – członkowie.
 W trakcie kadencji odbyły się 42 zebrania, przeciętnie, co dwa tygodnie, z wyjątkiem okresu
wakacji akademickich. Podczas dwuletniej kadencji, Zarząd OA PTTK w Krakowie podjął 34
uchwały.
 Frekwencja na zebraniach przedstawiała się następująco:
Bernadetta Zawilińska – 40 (95%);
Małgorzata Fedas – 36 (86%);
Barbara Święch – 33 (79%);
Paweł Miśkowiec – 32 (76%);
Małgorzata Bytom – 29 (69%);
Natalia Figiel – 26 (62%);
Przemysław Wiktor – 24 (57%);.
Dominika Lemler – 22 (52%);
Marta Waldon – 17 (40%);
Aleksandra Całka – 16 (38%);
Krzysztof Kurlit – 11 (26%);
 Zebrania Zarządu miały charakter otwarty, a ich terminy były ogłaszane na oficjalnej stronie
Oddziału: http://oakrakow.pttk.pl. Oprócz członków Zarządu, w niemalże wszystkich zebraniach
uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej oraz goście z kół i klubów, a zwłaszcza
prowadzący oraz opiekujący się bazami i uczestnicy projektów współorganizowanych przez OA.
 Tematyka zebrań dotyczyła głównie spraw bieżących Oddziału, funkcjonowania Regionalnej
Pracowni Krajoznawczej, studenckich baz namiotowych oraz chatki, 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. W dalszej części sprawozdania najważniejsze zagadnienia
zostały omówione szerzej.
2. Stan organizacyjny Oddziału.
 W trakcie kadencji Zarządu Oddziału Akademickiego 2007-2009 nastąpił nieznaczny spadek
liczby członków. W 2006 r. składkę członkowską w Oddziale opłaciło ogółem 166 osób i liczba
ta utrzymała się w 2007 r. Niestety w kolejnym, 2008 roku, odnotowano spadek liczby członków
do 154 osób.
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 W 2008 r. 92 członków kół opłaciło składki ulgowe i 62 członków składki pełne.
 W poszczególnych kołach i klubach stan osobowy przedstawiał się w roku 2008 następująco
(w nawiasie – dla porównania – liczba członków na koniec roku 2007).
Nr 1 (SKPG): 59 (41)
Nr 2 (AGH – Hawiarska Koliba): 4 (12)
Nr 3 (AKPT): 7 (7)
Nr 6 (AWF): 22 (29)
Nr 7 (AE – UEK): 15 (21)
Nr 8 ( UJ – Rozdroże): 23 (25)
Nr 13 : 24 (26)
Nr 16 (UP): 0 (0)
 Należy ponadto dodać, że w kołach i klubach, które wprowadziły składkę członkowską, składkę
tą opłaciło w 2008 r. łącznie 220 osób. Oczywiście, cześć z nich mogło mieć opłacone składki w
innych oddziałach PTTK, lecz z doświadczenia wiadomo, że jest to nieznaczny odsetek członków
(są to głównie członkowie SKPG). Zważywszy na fakt, że składki klubowe wprowadzono jedynie
w czterech kołach, stwierdzić należy, że znaczna część osób identyfikuje się jedynie ze swoim
kołem czy klubem, nie opłacając jednocześnie składek PTTK.
3. Biuro Oddziału
 Funkcjonowanie biura Oddziału opiera się, tak jak w latach poprzednich, na działalności
społecznej. Oddział Akademicki nie zatrudniał żadnych pracowników, natomiast sprawy biurowe
należały do obowiązków członków Zarządu (według rozdzielonych funkcji).
 Na szczególne podkreślenie zasługuje wkład pracy kol. Krzysztofa Marcinkowskiego, który od
wielu lat prowadził kasę i księgi Oddziału, jak również zbierał składki członkowskie.
Finansowanie roli księgowego możliwe było jedynie w przypadku rozliczania projektów
międzynarodowych, gdyż zewnętrzne dofinansowanie przewidywało taką możliwość. Od
początku 2009 roku prowadzenie oddziałowej kasy i księgowości powierzono kol. Aleksandrze
Pawlik (z SKPG). Również w jej przypadku jest to funkcja społeczna. Wieloletniemu
księgowemu serdecznie dziękujemy za wkład pracy i zaangażowanie w sprawy Oddziału, zaś
koleżance Oli wytrwałości w działaniach, których się podjęła.
 Od początku 2009 r. zmianie uległ również system zbierania składek członkowskich. Składki
przyjmowane są obecnie w czasie dyżurów w RPK oraz przez Natalię Figiel w siedzibie COTG.
Członkowie mają również możliwość opłacenia składek za pośrednictwem prezesów kół.
4. Finanse i majątek Oddziału.
Sprawozdania finansowe OA PTTK w Krakowie, tj. bilans i rachunek zysków i strat za okres
mijającej kadencji Zarządu OA wykazują co następuje:





Suma bilansowa aktywów i pasywów wyniosła na koniec 2007 r. 33.939,13 zł , a na koniec
2008 r. 25.170,90 zł.
o W roku 2007, w stosunku do roku 2006, wzrost sumy bilansowej wyniósł niemal
równe 13 tys. zł, by na koniec roku 2008 (w stosunku do roku 2007) spaść o ok. 8 tys.
zł, co było spowodowane spadkiem należności krótkoterminowych i spadkiem
środków pieniężnych.
Rzeczowy majątek trwały Oddziału jest od lat całkowicie umorzony (wyposażenie baz, chatka
w Ochotnicy, księgozbiór). Na stan finansowych aktywów trwałych Oddziału składają się
udziały w spółce EKO-Tourist w kwocie 7.350 zł.
Zobowiązania Oddziału wyniosły na koniec dwóch mijających lat kadencji odpowiednio
5.837,77 zł oraz 4.621,04 zł.
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Przychody ogółem wyniosły w roku 2007 28.107,79 zł, a w roku następnym 51. 341,35 zł.
Odpowiednio koszty ogółem ukształtowały się na poziomie 28.159,87 zł i 52.075,38 zł.
W rezultacie wynik finansowy zamknął się w roku 2007 nadwyżką kosztów nad przychodami
przychodami kwocie 52,08 zł. W roku 2008 znów zanotowano nadwyżkę kosztów nad
przychodami przychodami wysokości 734,03 zł (w poprzedniej kadencji Oddział notował
nadwyżki przychodów nad kosztami).
Straty za ostatnie dwa lata pomniejszają fundusz statutowy Oddziału, który na koniec 2007
roku wynosił 12.477,85 zł, a na koniec 2008 roku 11.743,82 zł.
Przychody z działalności statutowej wynosiły odpowiednio 25.205,33 zł oraz 46.171,35 zł,
w tym odpowiednio składki organizacyjne i wpisowe 3.891,00 zł oraz 3.943,00 zł.
Przychody ogółem za 2008 rok wzrosły znacząco w związku z wyższą zaksięgowaną kwotą
odpłatności uczestników szkoleń. Wpisowe i składki członkowskie wzrosły w 2007 roku,
w stosunku do roku 2006, o ok. 300 zł, a w roku 2008 wyniosły 3.943,00 zł. Następuje więc
z roku na rok systematyczny, choć powolny ich wzrost.
Koszty działalności statutowej wyniosły odpowiednio 24.960,66 zł i 48.470,29 zł, w tej
kwocie koszty składek na rzecz ZG PTTK wynosiły w obu latach odpowiednio 1.500,00zł
i 1.869,00 zł.
Zysk na działalności statutowej wyniósł w 2007 r. 244,67 zł, a w roku 2008 zamknął się stratą
2.298,81 zł. Strata za ostatni rok była spowodowana wysokimi, rozliczonymi księgowo
kosztami odpłatnych szkoleń.
Koszty administracyjne, które niemal w całości związane są z czynszami i opłatą za telefon
wyniosły odpowiednio 3.199,18 zł oraz 3.605,09 zł. Wzrost tych kosztów wynikał ze wzrostu
zużycia materiałów materiałów energii o ok. 500 zł.
Na pozostałe przychody operacyjne składają się w całości przychody z baz i chatki. Wynosiły
one odpowiednio 2.900,00 zł oraz 3.700,00 zł (w tym za 2008 r. 700 zł pochodzące
z prywatnej dotacji). W okresie mijającej kadencji nie wystąpiły pozostałe koszty operacyjne.
Dotacje na działalność statutową (wykazywane w przychodach z działalności statutowej
wynosiły odpowiednio 6.791,24 zł oraz 11.149,99 zł i były związane z dotacjami na obiekty
noclegowe Oddziału, doposażenie i księgozbiór - 5.500,- zł razem w obu latach , dotacja na
jubileusz Oddziału (3.000,- zł w roku 2007), oraz dotacja (3.000,- zł) na kurs inwentaryzacji
krajoznawczej w 2008 r.

WNIOSKI:
Ogólnie należy stwierdzić, że sytuacja finansowa OA PTTK w Krakowie jest ustabilizowana,
jednak Oddział w dwóch ostatnich latach zanotował stratę, która byłaby znacznie większa przy
zamknięciu rozliczeń na imprezach zleconych FRSE.
Nie są jeszcze doprowadzone do końca rozliczenia związane z dotacją na bazy w roku 2008.
Księgi rachunkowe, prowadzone wzorowo przez kol. Krzysztofa Marcinkowskiego, wykazują
zapisy zgodne z wymaganiami ustawy o rachunkowości.
Sprawozdania finansowe przedstawiają rzetelny i wierny obraz sytuacji finansowej Oddziału.
5. Realizacja wniosków przyjętych przez XXXIV Zjazd Oddziału:
 Małgorzata Fedas zwróciła uwagę na konieczność szerszego rozpropagowania prowadzonej
przez Oddział biblioteki i zaapelowała o pomoc przy porządkowaniu i katalogowaniu
zbiorów – W ciagu ostatnich dwóch lat dał się zaobserwować wzrost zainteresowania pracownią
i jej zbiorami. Podjeto zarowno działania promocyjne (www, ulotki, informacje z periodykach
kolowych, logo RPK), jak i zadbano o udostępnienie zbiorow – regularne dyżury prowadza
społecznie członkowie Oddziału. Siłami społecznymi odświeżono pomieszczenie, w którym
znajduje się biblioteka i prowadzona jest tez inwentaryzacja i katalogowanie zbiorow. A ze wiele
jeszcze zostało do zrobienia, zapraszamy do pomocy!
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 Uczestnicy Zjazdu podjęli dyskusję dotyczącą możliwości zwiększenia liczby płaconych
składek w Oddziale. Zachęcanie członków do opłacania składek powinno odbywać się
głównie poprzez propagowanie działalności Oddziału, a także poprzez wprowadzanie ulg
dla członków z opłaconą składką
Zarząd podjął starania mające na celu propagowanie działalności Oddziału oraz PTTK.
Wszystkie istotne informacje umieszczane były by stronie internetowej i rozsyłane drogą
mailową do członków Oddziału (wpisanych na listę mailingową). Ważniejsze informacje
wysyłano drogą mailową bezpośrednio do władz kół. Ponadto zorganizowano spotkania
informacyjne, dotyczące działalności Oddziału, w SKPG, na kursach prowadzonych przez SKPG
oraz otwarte spotkanie informacyjne w kawiarni „Massolit”. Wprowadzono również ulgi w
opłatach za rajd oraz bal Oddziału dla członków z opłaconymi składkami.
Niestety pomimo podejmowanych starań, nie udało się zwiększyć liczby osób opłacających
składki, co więcej można odnieść wrażenie, że starania Zarządu odniosły skutek przeciwny, gdyż
liczba składek w 2008 r. spadła.
 Zjazd poddał pod dyskusję możliwość powołania w Zarządzie grup roboczych zajmujących
się poszczególnymi dziedzinami działalności Oddziału. Celowość utworzenia takich grup
została pozostawiona do rozważenia przez Zarząd.
Zarząd dostrzegł potrzebę powołania grup roboczych i utworzone zostały: Rada ds. chatki
i Rada ds. baz namiotowych oraz Zespół ds. Pracowni Krajoznawczej i Zespół ds. współpracy
międzynarodowej.
 Jerzy Wiąckowski przedstawił wniosek zobowiązania Zarządu do zainicjowania prac
dotyczących badania historii Oddziału.
Prace zostały podjęte przez samego wnioskodawcę oraz kolegów Pawła Miśkowca
i Jarosława Wójcika. Jerzy Wiąckowski przygotował obszerne opracowanie pt.” Organizacja
i działalność Oddziału Akademickiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego
w Krakowie”, Paweł Miśkowiec napisał Historię RPK, a Jarosław Wójcik zebrał historię koła
PTTK przy Uniwersytecie Jagiellońskim.
 Jerzy Wiąckowski przedstawił propozycję złożenia przez Zarząd OA wniosku do Zarządu
Głównego PTTK o nadanie Januszowi Satorze tytułu członka honorowego PTTK
Wniosek został zrealizowany. W wniosek o nadanie godności Członka Honorowego PTTK
Kol. Januszowi Satorze został skierowany do XVII Walnego Zjazdu PTTK za pośrednictwem ZG
PTTK.
6. Studenckie Bazy Namiotowe i schronisko studenckie „Hawiarska Koliba”
 W ostatnich dwóch latach tradycyjnie funkcjonowały trzy nasze bazy namiotowe: na Gorcu,
Lubaniu i w Radocynie oraz chatka studencka w Ochotnicy Jamnem. Okres sprawozdawczy był
czasem wielu dużych zmian zarówno na bazach, jak i w chacie.
 W sezonie 2007 bazy działały na dotychczasowych zasadach: Gorcem zajmowała się Marta
Motyka, Lubaniem Leszek Ogórek, a Radocyną prężna ekipa z SKPG pod dowództwem Magdy
Słobody. Był to również sezon jubileuszowy dla baz na Lubaniu i w Radocynie, odbyły się
w związku z tym na bazach duże imprezy.
 Był to też moment kiedy na Gorcu i Lubaniu rozpoczął się czas dużej rewolucji. Dotychczasowi,
wieloletni bazowi postanowili zrezygnować z opieki nad tymi bazami. Zostały podjęte działania
w celu znalezienia nowych opiekunów tych baz. W efekcie czego bazowymi Gorca zostali
Natalia Figiel i Sławomir Suwaj, a Lubania Izabela Jędrzejek. Bazy w sezonie 2008 ruszyły na
zupełnie nowych zasadach, a ich funkcjonowanie nie byłoby możliwe gdyby nie zaangażowanie
wielu osób, głównie przewodników i kursantów z SKPG. Podczas GorcStoku 2008 uroczyście
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podziękowano Marcie Motyce oraz Leszkowi Ogórkowi za niesamowity wkład w istnienie obu
baz.
Dziękujemy raz jeszcze!
 Wszystkie bazy szczęśliwie przetrwały, bazowi dalej są entuzjastycznie nastawieni do
zagadnienia i wołają o pomoc w nadchodzącym sezonie 2009.
 W 2009 r. przy Zarządzie Oddziału została utworzona Rada d.s. baz namiotowych w składzie:
Anna Baran, Izabela Jędrzejek, Natalia Figiel, Magdalena Słoboda, Sławomir Suwaj, Przemysław
Wróbel, Bernadetta Zawilińska.
 W ostatnich dwóch latach bazy udzieliły następującej ilości noclegów (w namiotach bazowych
i własnych namiotach nocujących):
Radocyna – 1179 noclegów
Gorc – 1574 noclegów
Lubań – 1335 noclegów
 Dotacje ZG PTTK dla poszczególnych baz na rok w latach 2007 i 2008 wyniosły:
 Radocyna
4.540 zł
 Gorc
1.600 zł
 Lubań
1.440 zł
 GOCHA
0 zł
Baza w Radocynie uzyskała ponadto znaczne wsparcie finansowe od COTG PTTK w ramach
zawartej umowy barterowej między OA a COTG.
 Trzeba zwrócić uwagę, ze firma Woda Góry Las, w której były robione zakupy namiotów typu
NS na bazy nie wywiązała się z umowy i nastręczyła wiele problemów z realizacją zamówienia.
Do tej pory nie zwróciła części należnych pieniędzy.
 Ostatni rok był również okresem znacznych zmian w naszej chatce. W 2007 r. „Hawiarska
Koliba” funkcjonowała na dotychczasowych zasadach, dzierżawiona przez Mariusza
Schabikowskiego i w zasadzie nic nie zapowiadało nadchodzącej rewolucji. Wiosną 2008 Klub
Hawiarska Koliba wystąpił do Zarządu OA z prośbą o zniesienie nazwy z chatki oraz zrzekł się
dotychczasowej opieki nad chatą motywując swoją prośbę złymi stosunkami z dzierżawcą oraz
złym wpływem na dobre imię Klubu sytuacji w chatce. Zarząd OA przychylił się do tej prośby.
We wrześniu 2008 nazwa została zniesiona, a 1. 12. 2008 r., po rozstrzygnięciu ogłoszonego
konkursu nadano chatce nowa nazwę: Gorczańsko-Ochotnicka Chatka Akademicka, czyli
GOCHA. Równocześnie opiekę nad chatą powierzono SKPG.
 Po burzliwych wydarzeniach w chacie w okolicach Sylwestra i bardzo nieodpowiednim
zachowaniu dzierżawcy Zarząd OA w styczniu 2009 zdecydował o rozwiązaniu umowy
dzierżawnej z Mariuszem Schabikowskim.
 Pełna opiekę nad GOCHĄ SKPG przejęło 22 II 2009 r. Zmieniły się zasady funkcjonowania
chaty. Obecnie trwają prace nad uporządkowaniem chaty oraz przygotowaniem jej do
najpilniejszych remontów. Trwają poszukiwania funduszy na ten cel. Wszelkie pomysły mile
widziane! W 30 marca br. SKPG wystąpiło z ponowna prośba o zmianę nazwy chatki. W efekcie
GOCHA została Gorczańską Chatą, czyli też GOCHĄ.
 Pieczę nad chatką sprawuje powołana w 2009 r. Rada Chatki w składzie:
Leszek Janiszewski – przewodniczący oraz Piotr Mazurkiewicz, Karolina Rapacz, Magdalena
Słoboda, Sławomir Suwaj, Przemysław Wróbel, Bernadetta Zawilińska – członkowie.
 Ze względu na zmianę statusu chatki została ona z powrotem włączona do SBNu na ostatnim
spotkaniu Komisji Akademickiej ZG PTTK, co oznacza, że w przyszłym sezonie 2010 będzie
miała szanse na dotacje z ZG.
 W latach 2007 – 2008 w chatce udzielono 4520 osobonoclegów.
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 Fundusze, pochodzące z dzierżawy 3 baz namiotowych jak i chatki, są ważnym składnikiem
w rocznym budżecie Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie. Dzierżawcy poszczególnych
obiektów wpłacili do kasy Oddziału następujące kwoty czynszu dzierżawnego:
W 2007 roku:
o Radocyna – 200 zł
o Gorc – 600 zł
o Lubań – 600 zł
o Hawiarska Koliba - 1200
o Razem – 2 600 zł
W 2008 roku:
o Radocyna – 600 zł
o Gorc – 600 zł
o Lubań – 600 zł
o Hawiarska Koliba – 1200 zł
o Razem – 3 000 zł
 W ostatnich dwóch latach na bazach i w chacie bardzo dużo się zmieniło. Mamy na dzieję, że
będą one funkcjonowały dalej w jak najlepszy sposób, ale by tak było konieczne jest
zaangażowanie wielu osób, dlatego zapraszamy do pracy!
7. Współpraca międzynarodowa.
Od kilku lat Oddział prowadzi bardzo ożywiona współpracę międzynarodową, będąc członkiem trzech
międzynarodowych organizacji młodzieżowych skupiających swą działalność wokół turystyki
i ochrony przyrody. W latach 2007-2009 r. należy odnotować:
- uczestnictwo w projektach realizowanych w ramach „Programu Młodzież”;
- uczestnictwo w seminariach i spotkaniach „Youth and Environment Europe” (YEE);
- działalność prowadzona w ramach „International Youth Nature Friends” (IYNF) spotkania, seminaria, obozy, organizacja spotkania statutowego IYNF w Warszawie
w grudniu 2007 r.;
- współpraca z „Nature Friends International” (NFI)
- uczestnictwo Oddziału w działaniach i projektach sieci CEEWEB (Central & East
European Working Group for the Enhancement of Biodiversity).
Szczegóły dot. współpracy z poszczególnymi organizacjami międzynarodowymi, umieszczono
w załączniku.
8. Działalność szkoleniowa.
 W ostatnich latach działalność szkoleniowa prowadzona jest głównie przez koła przewodnickie
wchodzące w skład oddziału SKPG prowadzi jednocześnie 2 kursy przewodników beskidzkich
(kursy są dwuletnie, rozpoczynają się co rok, w 2007 r. państwowe uprawnienia przewodnickie
uzyskało 23 osoby, w roku 2008 tychże osób było 22), AKPT prowadził kurs przewodników
tatrzańskich.
 Oddział w miarę możliwości współorganizuje sympozja i konferencje naukowe o tematyce
związanej z turystyką bądź ochroną przyrody. W 2007 r. odbyło się już trzecie, międzynarodowe
seminarium dotyczące turystyki na terenach górskich - III International Seminar on Mountain
Tourism - Sustainable Tourism in the Montane Protected Areas. Building Partnership between
NGOs' and Managers of Protected Areas (25-28 października 2007 r. w Suchej Beskidzkiej).
Seminaria te organizowane są we współpracy z NFI oraz AWF w Krakowie. Ze strony Oddziału
ich głównym organizatorem jest Piotr Dąbrowski.
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 W dniach 24-26 października 2008 r. Oddział Akademicki organizował Kurs Inwentaryzacji
Krajoznawczej, który odbył się w Lanckoronie. Kurs dotowany był ze środków ZG PTTK
i współorganizowany z Komisją Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK). Ze strony Oddziału
główną organizatorką była Małgorzata Fedas.
 Dla celów szkoleniowych udostępniane są ponadto zbiory działającej przy Oddziale Regionalnej
Pracowni Krajoznawczej.
9. Regionalna Pracownia Krajoznawcza:
Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Krakowie jest jedną z 26 tego typu placówek
działających obecnie w Polsce. Jako niedochodowa forma działalności Oddziału
(w przeciwieństwie do baz i chatki, nie ma na czym zarabiać), utrzymuje się dzięki dotacjom
z ZG i społecznej pracy członków OA. W przeciągu ostatnich kilku lat główną formą
działalności RPK jest udostępnianie wszystkim zainteresowanym bogatych zbiorów z dziedziny
turystyki (głównie górskiej), krajoznawstwa, ekologii, ochrony środowiska i innych.
Od 2005 r. trwa systematyczna inwentaryzacja i porządkowanie zbiorów biblioteki RPK. W 2008 r.
uporządkowano podstawowe sprawy związane z dokumentacją biblioteki. Odnalezione księgi
inwentarzowe zbiorów zostały uzupełnione o pozycje zakupione z dotacji ZG, pozostałe –
nieskatalogowane dotychczas zbiory – są systematyczne wpisywane do inwentarza. Jednocześnie trwa
tworzenie internetowego katalogu książek, map, czasopism, slajdów, filmów wideo, płyt CD i DVD.
Istniejący niegdyś katalog kartkowy rzeczowy i alfabetyczno-autorski nie jest kontynuowany,
istniejący katalog elektroniczny (baza danych) został przekonwertowany do pliku Excela i na jego
bazie tworzony jest obecny katalog elektroniczny. Od kilku lat obserwujemy systematyczny wzrost
zainteresowania Pracownią, jej zbiorami i działaniami. W celu dotarcia z informacją o ofercie
Pracowni do szerszej grupy odbiorców opracowana została wydzielona część strony internetowej
Oddziału, poświęcona RPK i jej bibliotece i zawierająca aktualne informacje nt. działalności,
wydarzeń oraz katalog zbiorów. Ponadto Pracownia posiada swój e-mail, numer Gadu-Gadu i Skype,
ogłasza się w studenckich periodykach i newsletterach oddziałowych i kołowych, identyfikacji
wizualnej służy też logotyp RPK, opracowany przez Natalię Figiel.
Na dzień 25 marca 2009 r. inwentarz biblioteki RPK liczył 9050 pozycji. Od 1 kwietnia 2007 r.
zinwentaryzowano więc 1890 woluminów. Prace te prowadzone są społecznie przez członków SKPG
Kraków, w połączeniu z dyżurami, w trakcie których zbiory biblioteki udostępniane są
zainteresowanym. W omawianym okresie funkcję opiekuna/kierownika Pracowni pełniła nadal
Małgorzata Fedas; regularnych dyżurów w bibliotece RPK podjęli się: Anna Dobranowska, Jarosław
Wójcik (2007), Magdalena Rawłów (od 2008), Paweł Miskowiec i Małgorzata Fedas. Z uwagi na
ograniczona ilość czasu, jaką mogą na nie poświęcić, porządkowanie katalogu wciąż nie zostało
zakończone i wymaga jeszcze wiele pracy. W pracach na rzecz RPK brało także udział wiele innych
osób – głównie członków SKPG Kraków. W styczniu 2009 r. powołany został Zespół RPK
w składzie: Anna Dobranowska, Magdalena Rawłów, Paweł Miśkowiec i Małgorzata Fedas –
kierownik RPK.
Po zakończeniu prac inwentaryzacyjnych i porządkowych możliwe będzie sporządzenie protokółu
przejęcia zbiorów biblioteki; kolejnym krokiem będzie pozyskanie profesjonalnego programu do
obsługi biblioteki oraz tematyczne uporządkowanie zbiorów oraz akcja promocyjna w środowiskach
potencjalnych czytelników.
W 2007 r. przeprowadzone zostały prace porządkowe – dokumentacja Oddziału została oddzielona od
księgozbioru i dokumentacji RPK oraz przeniesiona do pokoju Prezesa. Zbiory wstępnie
uporządkowano - książki oddzielono od map i czasopism i poukładano wg numerów inwentarza,
czasopisma ułożone zostały tytułami. Latem 2008 r. drzwi od szaf bibliotecznych zostały odkręcone
i wyniesione do piwnicy, pozwoliło to na przestawienie szaf bliżej siebie i uzyskanie miejsca na
biurka i kącik socjalny w wykuszu. Jesienią 2008 r., przy ogromnym nakładzie sił i energii członków
OA udało się odświeżyć pomieszczenie, w którym mieści się Pracownia i zbiory biblioteczne.
Odmalowano ściany i drzwi, położono nowa wykładzinę. Sfinansowanie materiałów remontowych
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było dużym wydatkiem dla Oddziału (ok. 1 tys. zł). Z braku środków wstrzymane zostały dalsze,
drobniejsze prace wykończeniowe (położenie listew podłogowych, zakup i zamontowanie żaluzji na
oknach, montaż nowego zamka w drzwiach do lokalu, etc.). W sferze dalekich planów pozostaje
wciąż wymiana szaf i domeblowanie pomieszczenia umożliwiające właściwe i funkcjonalne
przechowywanie i korzystanie ze zbiorów pracowni. Ponadto, dużym wydatkiem finansowym dla
Oddziału było pomieszczenia, w którym mieści się Pracownia i jej zbiory (na kwotę ponad 1 000 zł).
W omawianym okresie dwukrotnie przeprowadzono też akcje sprzątania biblioteki. Po remoncie
dużym problemem okazało się sprzątanie pomieszczenia, utrzymanie czystości jest niezbędne dla
zapewnienia dobrej kondycji księgozbioru. Po wielu latach palenia w węglowym piecu, trzymania
zbiorów w zamkniętych szafach, bez odpowiedniej wentylacji, w niesprzątanym pomieszczeniu,
książki są pokryte kurzem i sadzą.
W 2008 r. zbiory i wyposażenie RPK zostały ubezpieczone (sprawę prowadził Piotr Dąbrowski).
Przedstawiciele RPK (Małgorzata Fedas i Paweł Miśkowiec) biorą corocznie udział
w organizowanych przez KK ZG PTTK szkoleniach kierowników Regionalnych Pracowni
Krajoznawczych. W 2007 r. szkolenie odbyło się w Elblągu i miało bogaty program krajoznawczy.
W 2008 r. na szkoleniu w Warszawie położono bardzo duży nacisk na prawidłowe przygotowywanie
rozliczenia otrzymywanych z ZG dotacji oraz na sposób prowadzenia dokumentacji bibliotek RPK.
KK ZG PTTK ograniczyło możliwość przyznania dotacji ze swoich środków tylko do tych RPK, które
posiadają kompletne księgi inwentarzowe i prawidłowo rozliczą dotacje. Było to bezpośrednim
impulsem do uporządkowania tych spraw w krakowskiej RPK. Udział w spotkaniach daje możliwość
wymiany informacji i przedstawienia planów i potrzeb Pracowni na najbliższy rok, co ma duże
znaczenie podczas przydzielania dotacji. Oddział sfinansował koszty uczestnictwa (w 2007 r. 315 zł,
w 2008 r. 538 zł).
Dzięki środkom pozyskanym z Komisji Krajoznawczej ZG PTTK udało się wyposażyć Pracownię
w nowoczesny sprzęt komputerowy: w grudniu 2006 r. zakupiono komputer, w styczniu 2007 r.
dokupiono system i uzyskano od Microsfotu bezpłatne oprogramowanie OpenOffice. Jesienią tego
samego roku zakupiono monitor LCD, drukarkę i skaner, w 2008 r. wyposażenie to uzupełniono
o rzutnik multimedialny i router. Łącznie wydano na ten cel kwotę 5074,63 zł. Dodatkowo ze środków
z ZG zakupiono też zestaw krzeseł i energooszczędny grzejnik olejowy (599,87 zł). Wiosną
wyposażenie lokalu współdzielonego przez Oddział, Pracownie i jej bibliotekę wzbogaciło się o drugi
komputer, użyczony przez Małgorzatę Fedas na potrzeby Oddziału, w tym prowadzenia księgowości
i mający w przyszłości mieścić katalog biblioteki.
Bibliotece RPK corocznie przybywają nowe pozycje książkowe i prenumeraty czasopism o profilu
krajoznawczo-turystycznym. W 2007 r. z dotacji celowej KK ZG PTTK sfinansowano zakup kilku
nowości wydawniczych i prenumeraty czasopism na kwotę 889,46 zł; w 2008 r. ZG przyznało tylko
dotacje na doposażenie pracowni w wysokości 2500 zł (w 2007 r. łączna kwota dotacji na rozbudowę
księgozbioru i doposażenie RPK wyniosła 3000 zł).
W 2009 r. RPK zawnioskowała do ZG o przyznanie dotacji o łącznej wartości 3 000 zł, w tym: 2000
zł na uzupełnianie zbiorów i kontynuację prenumerat oraz 1 000 zł na doposażenie lokalu pracowni
(wymiana uszkodzonego zamka w drzwiach na antywłamaniowy, zakup rolet na okna, poprawa
estetyki pomieszczenia).
Część zbiorów biblioteki pozyskiwana jest przy okazji szkoleń i konferencji. Warto odnotować, iż
bardzo częstym przypadkiem są darowizny zarówno członków Oddziału, jak i osób z zewnątrz. Pod
koniec 2007 r. Pracownia otrzymała ok. 200 cennych pozycji książkowych od Urszuli Dyner z SKPG.
Końcem 2008 r. Tadeusz Syryjczyk przekazał Pracowni swoje zbiory turystyczno-krajoznawcze.
Niestety, z braku miejsca i czasu, nie zostały do chwili obecnej zinwentaryzowane.
Ponadto regularnie zwracamy się do wydawnictw z prośbą o nieodpłatne przekazanie nowości na
rynku wydawniczym do zbiorów Pracowni.
Uzyskany w 2007 r. dostęp do Internetu umożliwia efektywniejszą inwentaryzację zbiorów i ułatwia
prowadzenie biura Oddziału; dzięki wyposażeniu Pracowni w router, w bibliotece możliwy jest
bezprzewodowy dostęp do Internetu.
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W październiku 2008 r. Pracownia, na zlecenie KK ZG PTTK, zorganizowała kurs inwentaryzacji
krajoznawczej. Kurs odbył się w Lanckoronie, w dn. 24-26 X 2008 r., wzięło w nim udział 40 os.
z centralnej i południowej części Polski, a zainteresowanie tą tematyką przerosło nasze najśmielsze
oczekiwania. Być może Pracownia rozszerzy swoją działalność o inwentaryzację krajoznawczą,
korzystając tu zarówno z doświadczeń PTTK, jak i prowadzonej przez Oddział współpracy
międzynarodowej w obszarze turystyki przyrodniczej i zrównoważonego rozwoju. Liczymy też na
kontynuację współpracy nawiązanej przy okazji organizacji kursu z Gminą Lanckorona
i Towarzystwem Przyjaciół Lanckorony.
Jesienią 2008 r., w oparciu o zaplecze RPK, reaktywowano działalność Terenowego Referatu
Weryfikacyjnego GOT przy Oddziale. Działająca przy Oddziale Komisja Ochrony Przyrody planuje
powołanie Weryfikatu odznaki Turysta Przyrodnik, a w planach samej RPK znajduje się powołanie
weryfikatu Odznaki Krajoznawczej (przy okazji organizowanego w Krakowie CZAK-u można
wyszkolić instruktorów krajoznawstwa).
W grudniu 2007 r. KK ZG PTTK przesłał do Pracowni pismo z prośbą o przygotowanie historii
krakowskiej RPK. Wyzwania tego podjął się Paweł Miśkowiec – po pracowitym przewertowaniu
oddziałowych i pracowniowych archiwów udało się w lutym 2009 r. przekazać gotowy tekst do kol.
Anny Becker-Kulińskiej z KK ZG PTTK.
W chwili obecnej Pracownia to odmalowane, czyste, zadbane pomieszczanie, gdzie znajduje dla siebie
miejsce Zarząd OA, jak i każdy czytelnik chcący skorzystać z jej zbiorów. Pracownia jest oficjalnie
udostępniona przynajmniej dwa dni w tygodniu podczas dyżurów oraz dodatkowo co drugi tydzień na
spotkaniach Zarządu. Osoby związane z Pracownią można jednak w niej spotkać znacznie częściej.
Trwają bowiem cały czas prace inwentaryzacyjne i porządkowe. Pracownia „żyje”, choć nie da się
ukryć, że na jej działalności kładzie się cieniem kilka problemów, a co za tym idzie, także kilka
potrzeb:
 potrzeba pozyskania nowych źródeł finansowania, w tym na prace zlecone (projekty);
 potrzeba odseparowania księgozbioru od czytelni i miejsca spotkań (drugie pomieszczenie);
 dokończenie katalogowania i inwentaryzacji księgozbioru potrzeba sfinansowania tych prac;
 umieszczenie katalogu w profesjonalnym programie bibliotecznym, włączenie się do sieci
bibliotek;
 poszukiwanie kierunku dalszego rozwoju pracowni, ponowne sformułowanie grupy docelowej
użytkowników oraz dostosowanie prac RPK do ich potrzeb i oczekiwań.
10. Sprawy różne
-

-

-

-

Natalia Figiel reprezentuje Oddział w Komisji Akademickiej ZG PTTK
W listopadzie 2007 roku została powołana Komisja Ochrony Przyrody, która działa przy
Oddziale (sprawozdanie z działalności KOP znajduje się w załączniku)
Oddział podjął starania (jak np. zmiana statutu) w celu uzyskania statusu Organizacji
Pożytku Publicznego. Umożliwi to członkom i sympatykom Oddziału przekazywanie 1%
podatku na wybraną działalność Oddziału (np. bazy, chatke RPK, koła i kluby)
Stroną internetową, działającą pod adresem http://oakrakow.pttk.pl prowadzi Kol.
Przemek Wiktor (AKPT) i – jesieni 2008 r. – Marek Wieczorek; strona od niedawna
przybrała nową formę, dzięki czemu redagować mogą ją wszyscy członkowie OA.
Kol. Małgorzata Bytom pełni funkcję „Ambasadora IYNF” (osobę reprezentującą
międzynarodową organizację IYNF w Polskim Towarzystwie TurystycznoKrajoznawczym)
Kol. Małgorzata Fedas zajmuje się współpracą Oddziału z organizacją Yoth and
Environment Europe, w ramach której nasi członkowie maja okazje brac udziałw
ciekawych projektach miedzynarodowych
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-

-

-

działa lista mailingowa władz Oddziału oraz lista mailingowa członków Oddziału –
oficjalny kanał informacyjny NT. działalności i bieżących spraw Oddziału (ok. 200
użytkowników)
w 2007 r. obchodziliśmy Jubileusz 50-lecia powstania Oddziału Akademickiego PTTK
w Krakowie; z tej okazji zorganizowany został szereg imprez, w tym m.in.: „Bal Pokoleń”
(10.02.2007), Jubileuszowy Zjazd Oddziału (30.03.2007), podczas którego
zaprezentowano Odznakę Jubileuszową, zaprojektowaną przez Janusza JutrzenkęTrzebiatowskiego (znanego polskiego grafika i zarazem pierwszego prezesa Oddziału),
Rajd 50-lecia Oddziału w Gorcach (9-11.11.2007) i Koncert Piosenki Turystycznej
w wykonaniu artystów związanych z Oddziałem (14.12.2007).
w listopadzie 2008 odbył się „1 Pojubileuszowy Rajd Oddziału: Rajd Zmiany Nazwy”,
który przewidywał nocleg między innymi w chatce „Hawiarska Koliba” (której nazwa
wkrótce została zmieniona na GOCHA)

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bilanse i rachunki wyników za lata 2007 i 2008
Sprawozdanie z działalności Regionalnej Pracowni Krajoznawczej
Historia regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Krakowie, luty 2009 r.
Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Przyrody
Sprawozdanie z działalności zagranicznej
Sprawozdania z działalności kół i klubów Oddziału złożone przez ich zarządy

Sprawozdanie niniejsze zatwierdzono na zebraniu Zarządu OA PTTK w dniu 30 .03.2009 (Uchwała nr
35/2009).
Dziękujemy Członkom i Sympatykom Oddziału, z którymi mieliśmy okazję w tym roku
współpracować. Życzymy kolejnemu Zarządowi zapału i wytrwałości w podejmowanych działaniach.
Za Zarząd OA PTTK:
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