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1. Informacje ogólne

1.1. Zarząd Klubu

1.1.1. Skład Zarządu

Na Walnym Zebraniu członków SKPTG w dniu 19.01.2006 r. wybrano Zarząd 

Klubu w następującym składzie

• Prezes: Małgorzata Gładyś

• Wiceprezes: Rafał Kwatek

• Skarbnik: Karolina Pawlak

• Sekretarz: Patrycja Naumczyk

• Członek Zarządu: Małgorzata Kazimierczak

1.1.2. Zakres obowiązków członków Zarządu Klubu

Podczas  zebrania  dnia  11.02.2006  r.  Zarząd  Klubu  podzielił  między  siebie 

obowiązki w następujący sposób:

• Prezes:

— zwoływanie zebrań Zarządu Klubu,

— przechowywanie kopii elektronicznych podejmowanych uchwał,

— przechowywanie pieczątek kołowych,

— ewidencja członków Klubu,

— korespondencja z członkami Klubu,

— przygotowywanie comiesięcznych sprawozdań do Zarządu Oddziału,

— przechowywanie sprzętów kołowych,

— sprawozdania merytoryczne w tym druk TKK w zakresie spraw członkowskich.

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej koło nr 23 przy OM PTTK 3



Sprawozdanie z działalności SKPTG kadencja 2006/2007

• Wiceprezes:

— zarządzanie stroną www Klubu,

— kontakt z Zarządem Oddziału,

— prowadzenie ewidencji wyjazdów kołowych,

— pozyskiwanie informacji dotyczących obchodów rocznicy stulecia turystyki,

— koordynowanie akcji 1 %,

— koordynacja techniczna slajdów,

— sprawozdania  merytoryczne  w  tym  druk  TKK  w  zakresie  informacji  o 

imprezach organizowanych przez SKPTG.

• Skarbnik:

— przyjmowanie składek PTTK,

— wydawanie legitymacji PTTK,

— prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawami finansowymi Klubu,

— zbieranie  informacji  dotyczących  możliwości  pozyskiwania  dodatkowych 

środków finansowych i funduszy dla Klubu,

— sprawozdania finansowe.

• Sekretarz:

— prowadzenie dokumentacji Klubu (uchwały, protokoły),

— przechowywanie  dokumentacji  Klubu  (w  szczególności  przyjętych  uchwał, 

protokołów z zebrań, korespondencji wychodzącej i przychodzącej do Klubu),

— koordynacja akcji letniej Klubu,

— nadzór nad sprawozdaniami merytorycznymi (w tym drukiem TKK).

• Członek Zarządu:

— prowadzenie kroniki Klubu,

— koordynacja merytoryczna slajdów,

— współredagowanie strony www Klubu,

— sprawozdania merytoryczne w tym druk TKK w zakresie bieżącej działalności 

Klubu (wyjąwszy sprawy dotyczące członków i imprez).

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej koło nr 23 przy OM PTTK 4



Sprawozdanie z działalności SKPTG kadencja 2006/2007

1.2. Komisja Rewizyjna Klubu

1.2.1. Skład Komisji Rewizyjnej

Na Walnym Zebraniu Klubu w dniu 19.01.2006 r. wybrano Komisję Rewizyjną 

w Składzie:

• Przewodniczący: Piotr Nawalany

• Sekretarz: Andrzej Przybylski

• Członek: Grzegorz Kubski
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2. Sprawozdanie merytoryczne

2.1. Członkowie Klubu

2.1.1. Statystyki

Studencki  Klub  Przodowników  Turystyki  Górskiej  zrzesza  na  dzień 

22 marca 2007 r.  49 członków, w tym 44 członków Koła i 5 członków Klubu nie będących 

członkami Koła. Większość członków Klubu to studenci (23 osób) oraz osoby dorosłe (21 

osób), pozostali członkowie to młodzież szkolna (5 osób). Są to osoby, które mają opłaconą 

składkę członkowską PTTK na 2006 lub 2007 r.

W roku 2006 do Klubu przyjęto 15 nowych członków, z czego 13 osób wstąpiło 

do Koła a 2 do Klubu. Do Koła przyjęto 10 nowych członków PTTK (3 młodzieży szkolnej, 

5 studentów  i  2  osoby  dorosłe),  a  3  osoby  wstąpiły  do  Koła  przenosząc  się  z  innych 

Oddziałów PTTK. 2 osoby wstąpiły do Klubu zachowując dotychczasową przynależność do 

innego  koła  PTTK.  1  kwietnia  2007  r.  z  listy  członków  Klubu  najprawdopodobniej 

skreślonych zostanie 14 osób, które opłaciły składkę za 2005 r. a nie opłaciły składki za 

2006 r. W porównaniu z rokiem 2005 liczba członków Klubu zwiększyła się o 1 osobę.

2.1.2. Uprawnienia kadry programowej PTTK

Z 49 członków Klubu uprawnienia kadry programowej PTTK posiada 28 osób. 

Uprawnienia Organizatora Turystyki OM PTTK posiadają 22 osoby.

Uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej PTTK posiada 16 osób (w tym na 

Tatry 2  osoby,  Beskidy  Zachodnie  8,  Beskidy  Wschodnie  10,  Sudety  4,  Góry 

Świętokrzyskie 5). Jedna osoba posiada uprawnienia PTG na 5 grup górskich, dwie osoby 

na 3 grupy, sześć na 2 grupy i dziewięć osób na 1 grupę górską.

Uprawnienia  Przodownika  Turystyki  Pieszej  PTTK  posiada  13  osób  (na 

woj. podkarpackie 11 osób, mazowieckie 5, dolnośląskie i świętokrzyskie 3, małopolskie 2, a 

na woj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, lubelskie, opolskie, śląskie i warmińsko-mazurskie 

po 1). Cztery osoby posiadają uprawnienia II klasy (2 osoby posiadają uprawnienia na 7 

województw, jedna na 5, jedna na 2 ). Dziewięć osób posiada uprawnienia III klasy.
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Uprawnienia Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK posiada 7 osób, natomiast 

Przodownika Turystyki Żeglarskiej PTTK oraz Przodownika Turystyki Narciarskiej PTTK 

1 osoba.  Uprawnienia  Instruktora  Krajoznawstwa  Regionu  PTTK  posiada  8  osób, 

Instruktora Krajoznawstwa Polski PTTK – 1 osoba, Instruktora Ochrony Przyrody PTTK 

– 12 osób, Instruktora Fotografii Krajoznawczej PTTK – 3 osoby i Instruktora Opieki nad 

Zabytkami PTTK – 1 osoba.

Uprawnienia Znakarza Szlaków Nizinnych PTTK posiada 9 osób, natomiast 1 

osoba posiada uprawnienia Znakarza Szlaków Rowerowych PTTK.

W  2006  roku  jedna  osoba  zdobyła  uprawnienia  Organizatora  Turystyki 

OM PTTK,  jedna  osoba  –  uprawnienia  Przodownika  Turystyki  Górskiej,  3 osoby 

rozszerzyły uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej PTTK (każdy o dwa województwa), 

3  osoby  zdobyły  uprawnienia  Instruktora  Ochrony  Przyrody  PTTK,  jedna  osoba  - 

Instruktora  Krajoznawstwa  Polski  PTTK,  jedna  osoba  –  Instruktora  Fotografii 

Krajoznawczej,  jedna  osoba  –  Instruktora  Opieki  nad  Zabytkami,  a  6  osób  zdobyło 

uprawnienia Znakarza Szlaków Nizinnych PTTK.

2.1.3. Uprawnienia państwowe

Z 49 członków SKPTG uprawnienia państwowe związane z turystyką posiada 

12 osób. 12 osób posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, z czego 6 osób posiada 

jedno  uprawnienie,  4  osoby  dwa,  1  osoba  trzy  i  1  osoba  sześć.  Trzy  osoby  posiadają 

uprawnienia  przewodnika  miejskiego  (3  osoby  po  Warszawie,  1  osoba  po  Lublinie). 

Dziesięć osób posiada uprawnienia przewodnika terenowego (1 po woj. dolnośląskim, 1 po 

Mazowszu, 8 osób po Trasie III i IV Szlaku Architektury Drewnianej woj. podkarpackiego). 

Sześć osób posiada uprawnienia przewodnika górskiego (5 na Beskidy Wschodnie,  2 na 

Sudety,  1  na  Beskidy  Zachodnie  –  cz.  wschodnią  i  zachodnią).  Sześć  osób  posiada 

uprawnienia pilota wycieczek.

W 2006 r. pięć osób rozszerzyło swoje wcześniejsze uprawnienia przewodnickie. 

Cztery osoby zdobyły uprawnienia przewodnika górskiego na obszar Beskidów Wschodnich 

a jedna osoba zdobyła uprawnienia przewodnika miejskiego po Warszawie. W 2007 r. trzy 

osoby zdobyły uprawnienia pilota wycieczek.
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2.2. Działalność programowa

2.2.1. Wyjazdy

W  ramach  działalności  programowej  Studenckiego  Klubu  Przodowników 

Turystyki Górskiej w czasie kadencji Zarządu 2006/2007 odbyło się 35 wyjazdów (z czego 

32 w 2006 r., 2 w 2007 r. i jeden – wyjazd Sylwestrowy – na przełomie 2006 i 2007 r). 

W wyjazdach Klubu uczestniczyli  nie tylko członkowie Klubu – 113 osób brało udział w 

przynajmniej  jednym  wyjeździe.  Najmniejszy  wyjazd  liczył  2  osoby,  największy  45 

(średnio 5,15). Średnio wyjazd trwał 5,11 dni - najdłuższy 29 dni, najkrótsze były wycieczki 

jednodniowe.  Średnia  liczba  osobodni  na  wyjeżdzie  wynosiła  26,31,  (największa  154, 

najmniejsza 2). Wyjazdy były organizowane przez 11 członków Klubu.

Od  19.01.2006  r.  odbyły  się  22  wyjazdy  piesze  (20  górskich  i  2  nizinne),  5 

motorowych,  2  kolarskie,  2  speleologiczne,  1  kajakowa  i  3  inne  (m.in.  wycieczki 

architektoniczne).

Miejscem większości wyjazdów były polskie góry (Beskidy i Sudety). Odbyły się 

także dwa duże wyjazdy zagraniczne – do Czech (Sudety) i Rumunii (Karpaty Wschodnie). 

Wszystkie  wyjazdy  były  organizowane  w  ramach  obchodów  Stulecia 

Zorganizowanej  Turystyki  Akademickiej,  którego  ukoronowaniem  był  wyjazd  śladami 

Mieczysława Orłowicza w rumuńskie Karpaty Wschodnie.

2.2.2. Szkolenia

W  ramach  działalności  szkoleniowej  Studenckiego  Klubu  Przodowników 

Turystyki Górskiej w czasie kadencji Zarządu 2006/2007 od marca do października 2006 

został  przeprowadzony  Kurs  Organizatora  Turystyki  PTTK.  Kurs  obejmował  zajęcia 

teoretyczne (13 wykładów),  praktyczne (5 wyjazdów szkoleniowych – 17 dni,  2 wyjazdy 

egzaminacyjne  24  dni)  oraz  dwudniowe  szkolenie  z  pierwszej  pomocy.  W  kursie 

uczestniczyło  8  osób,  ukończyły  go  3  (jedna  zdała  egzamin,  pozostałe  w  trakcie 

postępowania egzaminacyjnego).
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W  październiku  2006  r.  rozpoczął  się  kolejny  kurs  Organizatora  Turystyki, 

planowany  termin  jego  zakończenia  to  maj  2007  r.  Program  kursu  obejmuje  zajęcia 

teoretyczne (21 spotkań) oraz praktyczne (5 wyjazdów szkoleniowych – razem 14 dni,  1 

wyjazd egzaminacyjny 9 dni). W kursie uczestniczy 5 osób.

Ponadto  członkowie  Klubu brali  udział  w  szkoleniach  organizowanych  przez 

Oddział.  W  Kursie  Instruktorów  Ochrony  Przyrody  brały  2  osoby  (obie  zdobyły 

uprawnienia), a w kursie Instruktorów Krajoznawstwa Regionu 7 osób. Członkowie Klubu 

uczestniczą również w Kursie Przewodnickim na Beskidy Wschodnie, który rozpoczął się w 

marcu 2007 r.

2.2.3. Inna działalność Klubu

W  ramach  działalności  Klubu  w  kadencji  2006/2007  odbyło  się  spotkanie 

wigilijne  członków  i  sympatyków  Klubu,  w  którym  uczestniczyło  ok.  25  osób. 

Przygotowywane jest również spotkanie wielkanocne dla członków i sympatyków Klubu.
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3. Sprawozdanie finansowe

3.1. Wpływy i wydatki

W  roku  2006  (od  18.01.2007  r.)  wpływy  Klubu  pochodziły  z  opłat  składek 

członkowskich PTTK, wpisowego PTTK oraz składek klubowych.  W 2006 r.  członkowie 

Klubu opłacili następujące składki:

• składki członkowskie PTTK za 2006 r.:
— normalna: 12 szt.
— ulgowa: 18 szt.
— ulgowa półroczna: 5 szt.

• składki klubowe: 2 szt.

• wpisowe:
— normalne: 7
— ulgowe: 3

Wydatki  w  2006  r.  przeznaczone  były  na  zakup  od  skarbnika  OM  znaczków-składek 

członkowskich PTTK (za 2006 r. - 15 szt. normalnych i 30 szt. ulgowych), zwrot wpisowego 

do OM za 2005 r.,  zakup markera do wypisywania legitymacji  PTTK oraz zakup mapy 

fizycznej Polski

W  roku  2007  (do  28.03.2007  r.)  wpływy  Klubu  pochodziły  z  opłat  składek 

członkowskich  PTTK,  składek  klubowych oraz  przejęcia  na  rzecz  Klubu  nieodebranych 

pieniędzy z kursu OT. W 2007 r. członkowie Klubu opłacili następujące składki:

• składki członkowskie PTTK za 2006 r.:
— normalna: 3 szt.
— ulgowa: 1 szt.

• składki członkowskie PTTK za 2007 r.:
— normalna: 10 szt.
— ulgowa: 11 szt.

• składki klubowe:
— za 2006 r.: 3 szt.
— za 2007 r.: 2 szt.

Wydatki przeznaczone były na zakup od skarbnika OM znaczków-składek członkowskich 

PTTK (za 2007 r. - 14 normalnych, 22 ulgowe, za 2007 r. - 1 normalny) oraz zakup druków 

KP.
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3.2. Rozliczenie akcji 1%

W związku z uzyskaniem przez Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie 

statusu Organizacji Pożytku Publicznego każda osoba płacąca podatek dochodowy od osób 

fizycznych  może  przeznaczyć  1%  podatku  na  działalność  zarówno  Oddziału  jak  i  jego 

jednostek  (w  tym  SKPTG).  Zgodnie  z  uchwałą  Zarządu  Oddziału  Międzyuczelnianego 

PTTK pieniądze mogą być wykorzystywane jedynie na cele statutowe OM.

W  roku  2006  dokonano  wpłat  za  rok  podatkowy  2005  ze  wskazaniem  na 

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej na łączną kwotę 1535,30 zł. W związku z 

pobraniem  przez  Oddział  Międzyuczelniany  PTTK  15%  z  tej  kwoty  na  cele  statutowe 

Oddziału do dyspozycji Klubu pozostało 1305,60 zł. Do dyspozycji Klubu pozostaje również 

546,70 zł  z  wpłat  z  roku 2005 (za rok podatkowy 2004)  – łącznie z  2005 r.  i  2006 r. 

1852,30  zł.  Zarząd  Klubu  podjął  decyzję  o  niewykorzystywaniu  w  2006  r.  pieniędzy 

zgromadzonych w ramach akcji 1%. 

3.3. Majątek Klubu

Jedynym środkiem trwałym posiadanym przez Klub jest zakupiona w 2006 r. 

mapa fizyczna Polski. Ponadto na stanie Klubu znajdują się znaczki-składki członkowskie 

PTTK:

• znaczki za 2003 r:
— normalny: 2 szt.
— ulgowy: 2 szt.

• znaczki za 2004 r.
— normalny: 1 szt.
— ulgowy: 2 szt.

• znaczki za 2005 r.
— normalny: 1 szt.
— ulgowy: 13 szt.

• znaczki za 2006 r.
— ulgowy: 5 szt.
— ulgowy półroczny: 3 szt.

• znaczki za 2007 r.
— normalny: 4 szt.
— ulgowy: 11 szt.
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4. Uchwały Zarządu

4.1. Uchwały z 2006 r.

W roku 2006 w czasie kadencji 2006/2007 (od 19.01.2006 r.) podczas zebrań 

Zarządu Klubu zostało podjętych 12 uchwał. Uchwały dotyczyły następujących kwestii:

• uchwała 1/2006 z 11.02.2006 r. przyjęcie nowych członków,

• uchwała 2/2006 z 11.02.2006 r. podział  obowiązków  pomiędzy  członków
Zarządu Klubu,

• uchwała 3/2006 z 11.02.2006 r. sposób zgłaszania imprez w SKPTG,

• uchwała 4/2006 z 11.02.2006 r. kierownictwo kursu OT,

• uchwała 5/2006 z 08.03.2006 r. wysokość składki klubowej w 2006 r.

• uchwała 6/2006 z 08.03.2006 r. regulamin kursu OT,

• uchwała 7/2006 z 10.10.2006 r. przyjęcie nowych członków,

• uchwała 8/2006 z 10.10.2006 r. termin spotkań klubowych,

• uchwała 9/2006 z 10.10.2006 r. kierownictwo kursu OT,

• uchwała 10/2006 z 10.10.2006 r. regulamin kursu OT,

• uchwała 11/2006 z 19.11.2006 r. zakup żarówki do rzutnika,

• uchwała 12/2006 z 19.11.2006 r. przyjęcie nowych członków.

4.2. Uchwały z 2007 r.

W  roku  2007  w  czasie  kadencji  Zarządu  Klubu podjętych  zostało  6  uchwał. 

Uchwały dotyczyły następujących kwestii:

• uchwała 1/2007 z 23.01.2007 r. przyjęcie nowych członków,

• uchwała 2/2007 z 23.01.2007 r. wysokość składki klubowej na 2007 r.,

• uchwała 3/2007 z 23.03.2007 r. uchylenie  uchwały  11/2006 o  zakupie  żarówki
do rzutnika,

• uchwała 4/2007 z 23.03.2007 r. przejęcie  na  rzecz  Klubu  pieniędzy
nieodebranych po Kursie OT,

• uchwała 5/2007 z 23.03.2007 r. zmiany w regulaminie kursu OT,

• uchwała 6/2007 z 23.03.2007 r. zmiany w harmonogramie kursu OT.
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