Sprawozdanie Zarządu Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie za lata 2017-2019

Skład i tryb pracy Zarządu
Na XL Zjeździe w dniu 20 kwietnia 2017 roku wybrano Zarząd OA PTTK, który ukonstytuował
się w następującym składzie: Dariusz Żelasko – prezes, Michał Grabski – wiceprezes, Joanna Dudek wiceprezes, Agata Ciach – wiceprezes, Paweł Suder – wiceprezes, Monika Matusik – skarbnik,
Małgorzata Franczyk – sekretarz, Aleksandra Grabska, Anna Kryszczak, Paweł Miśkowiec,
Przemysław Wróbel.
Ponadto w skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej weszli: Sebastian Wypych - prezes, Natalia Figiel,
Ewelina Pańczyszyn, Joanna Wylon, Bernadetta Zawilińska.
W trakcie kadencji odbyło się 26 zebrań, przeciętnie, co trzy tygodnie, z wyjątkiem okresu
wakacji akademickich. Podczas dwuletniej kadencji, Zarząd OA PTTK w Krakowie podjął 99 uchwał.
Frekwencję na poszczególnych zebraniach przedstawia tabela.

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 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 organizowanych
lub współorganizowanych przez Oddział, bilansów i sprawozdań.
Stan organizacyjny Oddziału
Od czterech kadencji systematycznie wzrasta liczba członków Oddziału. W minionej kadencji
do wzrostu liczebności członków Oddziału przyczyniło się zapewne poszerzenie oferty kół i klubów
skierowanej wyłącznie lub przede wszystkim do osób legitymujących się członkostwem w OA (między
innymi imprezy zorganizowane przez UEK i PK). Ponadto zorganizowane zostały też imprezy
zewnętrzne, dzięki którym potencjalni członkowie dowiedzieli się o działalności oddziału (między
innym gra miejska AKOT-u). 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
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Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2017 roku OA może się cieszyć odświeżoną stroną internetową,
która jest znacznie bardziej przyjazna dla użytkownika, oraz na bieżąco aktualizowana.
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, które miały się
odbywać dwa razy w tygodniu. Niestety po pół roku odbywania regularnych dyżurów, finalnie pełnione
były one mniej regularnie i jedynie przez Pawła Miśkowca i Dariusza Żelasko. Od 2014 roku Oddział
zatrudnia na umowę zlecenie księgową – Małgorzatę Polończyk, która służy zawsze pomocą i radami
celem usprawnienia spraw finansowo-księgowych naszego Stowarzyszenia. Na szczególne
podkreślenie zasługuje również wkład pracy skarbnika – Moniki Matusik, która efektywnie sprawowała
pieczę nad finansami Oddziału oraz Dariusza Żelasko, który był odpowiedzialny za inwentaryzacje
przeprowadzone w 2017, oraz 2018 roku i za większość spraw formalnych.
Od 2007 r. siedziba oddziału i Regionalna Pracownia Krajoznawcza mieszczą się w tym samym
pomieszczeniu. Od 2019 roku Oddział wynajmuje dodatkowe pomieszczenie.
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 2017-2019 prowadzona była akcja
informacyjna dot. przekazania 1% podatku na rzecz OA PTTK. Osiągnięto sukces – w 2018 roku z 1 %
OA PTTK otrzymał ponad 6.000zł. Środki z 1% były przeznaczane m.in. na szeroko rozumianą poprawę
infrastruktury na naszych bazach namiotowych oraz sprzęt turystyczny dostępny dla członków OA
PTTK. 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
Formalnie na chwilę obecną Oddział Akademicki składa się z 12 kół i klubów. Warto jednak
podkreślić, że tylko kilka z nich prowadzi regularną działalność (m.in. SKPG, AKInO, „Rozdroże” przy
Uniwersytecie Jagiellońskim, AKOT czy Koło nr 7 przy Uniwersytecie Ekonomicznym), inne
sporadycznie organizują wydarzenia, a 2 zawiesiły swoją działalność - Akademicki Klub Turystyczny
przy Uniwersytecie Jana Pawła II „Pellegrino” oraz „Stocze” przy Uniwersytecie Pedagogicznym.
Najwięcej członków zrzesza Koło nr 13, które jednak nie wykazuje żadnej aktywności.
W mijającej kadencji Zarząd starał się utrzymywać w miarę regularny kontakt e-mailowy z
kołami/klubami. W ten sposób przesyłane były zaproszenia na ciekawe wydarzenia organizowane
zarówno przez Oddział, jak i inne jednostki, informacje o zapisach na kursy/szkolenia, a także o
obowiązkach formalnych. W zakresie sprawozdawczości, wszystkie czynne koła i kluby w
wyznaczonym terminie przedstawiły roczne sprawozdania TK-K, zarówno za rok 2017, jak i 2018.
W maju 2018 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich kół i klubów Oddziału - wzięło w
nim udział około 20 osób. Była to okazja do integracji i nawiązania współpracy międzykołowej, jednak
z powodu niskiej frekwencji niestety nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.
Aktywność członków kół/ klubów na forum Oddziału w kadencji 2017-2019 nie była zbyt duża.
W kilku zebraniach Zarządu uczestniczyli przedstawiciele, włączając się w prowadzone dyskusje. Koło
przy Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Klub „Hawiarska Koliba” przy Akademii Górniczo-Hutniczej
włączyły się w organizację dwóch edycji Kursu Organizatora Turystyki, organizując dostęp do sali
wykładowej. Niektóre z kół/ klubów bardzo chętnie promowały Oddział poprzez swoje wydarzenia.
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Warto tu wspomnieć przede wszystkim o cyklicznie organizowanym KrakINO, które na stałe wpisało
się w kalendarz krakowskich imprez.
Pozytywnym aspektem są oddolne inicjatywy współpracy między kołami/ klubami, takie jak
wspólnie organizowane rajdy czy wystawienie wspólnej listy startowej w biegu nocnym podczas
Cracovia Maraton. 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 lub możliwość zapisania się do Oddziału w siedzibie koła na terenie uczelni.
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 2017 zakończył się Kurs edycji 2015-2017. Egzamin państwowy w roku
2017 zdało 14 absolwentów kursu przewodnickiego SKPG. 2018 Zakończył się Kurs edycji 2016-2018.
Egzamin państwowy w roku 2018 zdało 21 absolwentów kursu przewodnickiego SKPG. Obecnie, w
2019, trwają kursy edycji 2017-2019 oraz 2018-2020. Kursanci edycji 2017-2019 aktualnie (23-042019) zdają egzaminy teoretyczne. Do sesji egzaminacyjnej przystąpiło 22 kursantów. Egzamin
wewnętrzny jest planowany na 25-26 maja 2019. Egzamin państwowy odbędzie się w czerwcu.
Aktualnie na kursie w edycji 2018-2020 jest 37 kursantów.
Poza kursami umożliwiającymi zdobycie uprawnień przewodnika górskiego beskidzkiego
SKPG prowadzi też 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. W 2017 zostało zorganizowane zwiedzanie skarbca Zamku Królewskiego na
Wawelu. Kilka szkoleń miało też miejsce w 2018 roku. Wśród nich warto wspomnieć wyjazd
szkoleniowo-integracyjny „Piwnym Szlakiem: dalej niż zachód” (ok 40 uczestników), wyjazd
szkoleniowo-integracyjny na Morawy (48 uczestników), wyjście do Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa – Muzeum Podgórza (około 30 uczestników), zwiedzanie Wawelu. Szkolenia 2019 to wyjazd
szkoleniowy „Piwnym Szlakiem, wyjazd szkoleniowy na Podlasie (ok 45 uczestników), szkolenie w
Ojcowskim Parku Narodowym (umożliwiające uczestnikom zdobycie licencji OPN).
W 2019 roku rozpoczął się Kurs Przewodników Tatrzańskich prowadzony przez AKPT. W
szkoleniu uczestniczyć będzie 38 kursantów, w tym 6 przewodników z SKPG poszerzających
uprawnienia o teren Tatr. Szkolenie trwać będzie przez najbliższe 2,5 roku i zakończone zostanie
egzaminem państwowym. AKPT organizuje również wewnętrzne szkolenia dla przewodników, m.in.
Szkolenie "oscypkowe" (lipiec 2017).
Od 2015 roku prowadzone są w Oddziale Kursy Organizatora Turystyki PTTK. Wykłady i
wyjazdy przygotowują przewodnicy z SKPG. W roku 2017 kurs rozpoczęło 46 osób, a egzaminy
końcowe zdało 39 kursantów. W roku 2018 spośród 45 osób rozpoczynających szkolenie do egzaminów
końcowych dopuszczonych zostały 33 osoby. Wszyscy, którzy podeszli do egzaminu, tj. 32 osoby, zdali.
Wiosną 2019 roku rozpoczęła się piąta edycja Kursu Organizatora Turystyki PTTK. W tym roku mamy
32 kursantów. Egzaminy końcowe planowane są na maj 2019. Do egzaminu dopuszczone zostały 24
osoby. Warto dodać, że w obecnym roku kierownictwo Kursu Organizatora Turystyki PTTK przeszło z
rąk przewodników z SKPG w ręce absolwentek kursów OT z lat 2016 i 2017. W prowadzenie szkolenia
zaangażowane są osoby z AKOT, SKPG i AKINO. Założony przez absolwentów kursu OT w 2016 roku
Akademicki Klub Organizatorów Turystyki (AKOT) działa nadal organizując szkolenia, spacery
tematyczne itp., a jego członkowie stale rozwijają swoją wiedzę i zainteresowania turystyczno3

krajoznawcze. Zorganizowane zostały, szkolenia z obserwacji nietoperzy i z odznak PTTK-owskich
oraz składający się z 2 spotkań kurs “Kaligrafia średniowieczna - historia i warsztaty praktyczne".
We wrześniu 2017 odbył się organizowany przez AKINO Kurs Organizatorów INO.
Uprawnienia Organizatora INO PTTK uzyskały dwie osoby.
Komisja Ochrony Przyrody działająca przy Oddziale Akademickim PTTK w Krakowie
organizowała wykłady ("Formy ochrony przyrody", "Obserwacje i identyfikacja ptaków",
"Architekturze krajobrazu") oraz warsztaty terenowe ("Identyfikacja ptaków w terenie").
W ramach obchodów Roku Wisły oraz 60-lecia istnienia Oddział Akademicki PTTK w
Krakowie zorganizował w październiku 2017 grę miejską pt. Wyspa na Wiśle. Uczestniczący w niej
mieszkańcy Krakowa poznawali historię krakowskiej Wisły i osób z nią związanych. Do udziału w grze
zgłosiło się 26 uczestników.
Studenckie Bazy Namiotowe i „Gorczańska Chata”
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 nadal jest dzierżawiona Stowarzyszeniu TurystycznoKrajoznawczemu GUG. W ramach wieloletniej umowy 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 2017 wyniosły:
- Radocyna 1 250 zł,
- Lubań 1 250 zł,
- Gorc 1 250 zł.
Dotacje ZG PTTK dla poszczególnych baz na rok 2018 wyniosły:
- Radocyna 1 187,50 zł,
- Lubań 1 187,50 zł,
- Gorc 1 000,00 zł.
Fundusze pochodzące z prowadzenia baz namiotowych jak i czynsz za dzierżawę Gorczańskiej Chaty
są ważnym składnikiem w rocznym budżecie Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie.
W 2017 roku Baza Namiotowa na Lubaniu obchodziła swoje 50-Lecie. Centralne obchody
miały miejsce na bazie w dniach 15-16.07.2017. W tym samym roku Baza w Radocynie obchodziła
swoje 30-Lecie, z centralnymi uroczystościami w dniach 29-30.07.2017.
Rok później, w sezonie 2018 – z kolei baza namiotowa na Gorcu obchodziła swoje 50-Lecie, które
świętowano w dniach 14-15.07.2018.
Oprócz tych wydarzeń, co roku na bazie namiotowej na Lubaniu odbywa się Dzień Naleśnika
(w 2017 – 8-my, w 2018 – 9-ty). Na Gorcu natomiast niezmiennie od wielu lat odbywa się Gorcstok
(24-ty i 25-ty w tych latach).
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Na bazach z roku na rok zauważalny jest pewien wzrost frekwencji turystów. Wszystkie 3 są
rozpoznawalnymi miejscami na letniej mapie Karpat, choć każda z baz ma swoją własną specyfikę i
klimat. W latach 2017-2019 za bazy namiotowe odpowiedzialne są następujące osoby:
- Baza na Gorcu – Natalia Figiel i Sławomir Suwaj
- Baza na Lubaniu – Agata Ciach i Radosław Dulak
- Baza w Radocynie – Małgorzata Wczelik, Szymon Wilkowski i Łukasz Podolak (do końca sezonu
2018) oraz Łukasz Podolak i Joanna Osoba (od końca sezonu 2018).
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.
LUDZIE I CZAS
Pełniącą obowiązki Kierownika RPK jest (z kilku miesięczną przerwą w 2018) Anna
Dobranowska-Filipczuk. Pozostałe osoby związane z RPK w latach 2017-2019 to: Paweł Miśkowiec,
Sebastian Wypych, Nikoletta Kula. Każda z tych osób poświęca Pracowni swój czas społecznie, co się
oczywiście bardzo chwali, ale ma to też swoje konsekwencje: Pracownia (a w tym biblioteka) nie ma
swojej stałej obsługi. Racjonalne spojrzenie podpowiada, by wybrać płatne zajęcia niż siedzenie w kurzu
dla idei. Być może warto rozważyć choćby minimalną część etatu przeznaczoną na potrzeby Pracowni,
tak by mogła ona zaistnieć na mapie Krakowa i w świadomości turystycznej braci jako miejsce ze
stałymi godzinami dostępu.
KONTAKT Z INNYMI RPK
Osoby związane z Pracownią corocznie uczestniczą w Szkoleniu Kierowników RPK. W latach
2017-2019 spotkania te były organizowane w następujących miejscach (i w odpowiadających im
lokalnych RPK):
- 2017 w Olsztynie,
- 2018 we Wrocławiu,
- 2019 w Poznaniu (szkolenie odbędzie się już po opublikowaniu niniejszego sprawozdania).
Pracownia rokrocznie składa ankiety ze swej działalności do komisji Krajoznawczej ZG PTTK.
KSIĘGOZBIÓR I PRZESTRZEŃ
Księgozbiór RPK jest inwentaryzowany na bieżąco dzięki programowi bibliotecznemu
„Progman”. Uzupełnianie są także elektronicznie rekordy do tej pory istniejące tylko w tradycyjnych
księgach inwentarzowych. Zbiory pracowni i sama jej przestrzeń są porządkowane w stopniu, na jaki
pozwala niewielka liczba dyżurów (oraz metrów kwadratowych).
Co roku biblioteka RPK wzbogaca się o nowe pozycje książkowe i prenumeraty czasopism
o profilu krajoznawczo-turystycznym (zakupy z dotacji celowej ZG PTTK; dary). Z jednej strony jest
to powód do radości, z drugiej (tej mniej oczywistej) także do zmartwień, ponieważ biblioteka boryka
się ze sporym problemem, jakim jest brak przestrzeni na przechowywanie zbiorów. Dlatego też owe
zbiory są nieustająco „porządkowane” - po prostu osoby związane z Pracownią starają się znaleźć na
wszystkie zgromadzone i pozyskane publikacje miejsce. Jest to coraz trudniejsze i karkołomne zadanie.
Coraz większy żal wzbudza kolejna selekcja zbiorów, która ma pozwolić na „zdobycie” miejsca na
ostatniej półce.
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FUNDUSZE
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 2017 r. pozyskano 1000 PLN na uzupełnienie zbiorów.
W 2018 r. pozyskano 1500 PLN na uzupełnienie zbiorów oraz 1000 PLN na wykonanie szyldu
biblioteki. Za zgodą Komisji Krajoznawczej ZG PTTK zmieniono przeznaczenie wymienionej kwoty
1000 złotych i pieniądze te zostały spożytkowane na zakup szafy do przechowywania dokumentów.
Pracownia dysponuje także środkami pozyskanymi w ramach 1% - są one przeznaczane na zakup
książek, a w 2018 także na dofinansowanie warsztatów dla członków i sympatyków Oddziału.
ODZNAKI
W Pracowni weryfikowane są również odznaki. Obecnie weryfikujemy następujące odznaki (w
nawiasie liczba zweryfikowanych odznak w 2017/2018):
- Górska Odznaka Turystyczna oraz odznaka „W góry” (18/21),
- Turysta Przyrodnik (1/24),
- Tropiciel Przyrody,(0/3),
- Regionalna Odznaka Krajoznawcza (3/2),
- Dziecięca Odznaka Turystyczna (6/11),
- Szlakami zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO (10/5),
- Bazowa Odznaka Turystyczna (10/11),
- Dziecięca Bazowa Odznaka Turystyczna (97/28),
- OT Disney (1/3),
- Greenways (0/5).
Ponadto w Oddziale można nabyć większość zatwierdzonych przez komisje Zarządu Głównego
PTTK książeczek 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.
Działalność Gospodarcza
Oddział Akademicki jest Wspólnikiem w trzech spółkach PTTK zarządzających obiektami
turystycznymi na terenie Tatr, Beskidów i Sudetów. Całkowita liczba posiadanych udziałów wynosi 60
i przedstawia się następująco:
Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” Sp. z o.o. (20 udziałów po 500 zł),
Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp. z o.o. (20 udziałów po 100 zł),
Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Sp. z o.o. (20 udziałów po 100 zł).
Oddział jest również Wspólnikiem spółki EKO-TOURIST w której posiada 166 udziałów po 50 zł
każdy.
W ciągu dwuletniej kadencji całkowita dywidenda ze spółek wyniosła 16 724,68 zł.
Reprezentanci upoważnieni przez Zarząd Oddziału brali udział w Zgromadzeniach Wspólników,
odbywających się co najmniej raz do roku.
W czerwcu 2018 odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Bieszczadzkie
Schroniska i Hotele PTTK, na którym postanowiono włączyć przedstawicieli wszystkich wspólników
do Rady Nadzorczej. Oddział w Radzie Nadzorczej jest reprezentowany przez Dariusza Żelasko.
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W bieżącej kadencji Oddział reprezentowany był w Radzie Nadzorczej Spółki Sudeckie Hotele
i Schroniska PTTK przez Piotra Kozyrę.
Współpraca międzynarodowa
Ze względu na rezygnację Joanny Wylon z koordynowania współpracy międzynarodowej w
bieżącej kadencji Zarząd Oddziału poszukiwał osoby, która zajęłaby się tym fragmentem działalności
Oddziału. Znaleziono osobę, która chciała zająć się współpracą z YEE. Niestety z różnych względów
osoba ta w krótkim czasie zaprzestała koordynacji współpracy międzynarodowej. W związku z tym w
bieżącej kadencji współpraca międzynarodowa nie funkcjonowała w należyty sposób. Oddział nadal
pozostaje w strukturach CEEweb for Biodiversity oraz YEE.
Sprawy różne
- Dzięki działaniu Krzysztofa Pawłowskiego oraz Dariusza Żelasko stworzona została całkowicie nowa
strona internetowa Oddziału. W bieżącej kadencji administracją strony zajmował się Dariusz Żelasko –
zarówno od strony technicznej jak i merytorycznej.
- Działa lista mailingowa władz Oddziału. Informacje do kół rozsyłane są przez osoby odpowiedzialne
za kontakt z kołami tj. Aleksandrę Grabska.
- Wiceprezesem Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK jest Paweł Miśkowiec.
- Przemysław Wróbel nadzoruje funkcjonowanie Gorczańskiej Chaty regularnie ją wizytując.
- Oddział starał się w 2018 i 2019 roku o dotacje ZG PTTK na imprezy programowe. W 2018 roku
wsparcie otrzymał Rajd Majowy UEK, a w 2019 Rajd organizowany przez AKOT.
- Zarząd Oddziału starał się na bieżąco informować Koła i Kluby o zmianach w przepisach.
- Oddział wynajął dodatkowe pomieszczenie, w którym przechowywane są dokumenty.
Podsumowanie
Bieżąca kadencja była trudna ze względu na liczne zmiany w przepisach, m.in. RODO, Statut
PTTK, usługi turystyczne, eSprawozdania, elektroniczny obieg dokumentów kierowanych do Urzędu
Skarbowego. Nadążanie za zmianami w przepisach jest bardzo trudnym zadaniem. Stwierdzić można,
iż stale zmniejsza się chęć do działalności społecznej co powoduje coraz większe trudności w
skutecznym funkcjonowaniu Oddziału.
Przed Zarządem kolejnej kadencji stoi wiele zadań:
- uporządkowanie siedziby Oddziału,
- podjęcie działań zmierzających do wpisania Oddziału na listę organizatorów turystyki,
- wprowadzenie regulaminu Oddziału,
- uporządkowanie kwestii prawnych Gorczańskiej Chaty,
- poprawa funkcjonowania współpracy międzynarodowej,
- przestrzeganie przepisów dotyczących RODO,
- zwiększenie oferty imprez oferowanych przez Oddział szerokiemu gronu odbiorców,
- promocja Oddziału.

7

