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Uchwała nr 02/2019 Zarządu Klubu 

Zarząd Klubu na Zebraniu w dniu 14.05.2019 r. jednogłośnie przyjął uchwałę 

02/2019 o nowym podziale obowiązków. Zarząd Klubu postanawia:  

1. Powierzyć Prezesowi Klubu, Bogdanowi Leśnikowi, następujące obowiązki: 

 powadzenie korespondencji z członkami Klubu, Zarządem Oddziału oraz 

innymi podmiotami 

 kierowanie działalnością Zarządu Klubu, czuwanie nad prawidłową realizacją 

podejmowanych zadań i uchwał 

 reprezentowanie Klubu wobec Komisji Rewizyjnej Klubu, władz PTTK i na 

zewnątrz 

 prowadzenie rejestru map, przewodników i publikacji znajdujących się na 

stanie Klubu 

 sprawowanie opieki nad ruchomym majątkiem Klubu, m.in. dysponowanie 

rzutnikiem i innym sprzętem będącym na stanie Klubu 

 nadzór i koordynacja działań wypożyczalni sprzętu klubowego SKPTG 

 produkcja gadżetów klubowych (nowe naklejki 2.0, koszulki 2.0, znaczki, 

kalendarzyki, długopisy, ulotki), materiałów promocyjnych – marketing 
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2. Powierzyć Wiceprezesowi Klubu, Przemysławowi Bali, następujące obowiązki: 

 zarządzanie stroną Klubową, w tym umieszczanie protokołów i uchwał z 

zebrań Zarządu Klubu niezwłocznie po ich otrzymaniu 

 prowadzenie korespondencji z członkami Klubu 

 zarządzanie kalendarzem klubowym 

 prowadzenie działań promocyjnych klubu, w tym popularyzacja kursu OT 

 koordynowanie działań związanych z odznaczeniami członków Klubu 

 koordynacja organizacji Kursu Organizatora Turystyki 

 koordynacja działań związanych z rozwojem kadry Klubu 

 zarządzanie profilem SKPTG na Facebooku 

 prowadzenie newslettera 

3. Powierzyć Skarbnikowi Klubu, Jerzemu Antychowiczowi, następujące obowiązki: 

 zbieranie składek członkowskich i rozliczanie ich z Zarządem Oddziału 

 nadzór nad całokształtem działalności finansowej Klubu oraz majątkiem 

zarządzanym i powierzonym 

 prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat kasowych 

 przekazywanie do Zarządu Oddziału informacji o osobach, które opłaciły 

składkę w danym miesiącu do 10 dnia kolejnego miesiąca oraz przed 

dłuższymi wyjazdami Klubowymi 

 przypominanie członkom Klubu o opłacaniu zaległych składek członkowskich 
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 zarządzanie listą dyskusyjną Zarządu Klubu 

 przechowywanie pieczątek Klubowych 

4. Powierzyć Sekretarzowi Klubu, Rafałowi Starościkowi, następujące obowiązki: 

 koordynacja sprawozdawczości Klubu 

 koordynacja przygotowania TKK 

 protokołowanie posiedzeń Zarządu, ewidencjonowanie podejmowanych 

uchwał, nadzorowanie przy współudziale Prezesa ich realizacji 

 prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych Klubu oraz jej aktualizowanie 

 przechowywanie archiwalnych dokumentów Klubu 

 zarządzanie Klubową listą dyskusyjną 

 koordynacja Akcji Lato z SKPTG 

5. Powierzyć Członkowi Zarządu, Paulinie Lech, następujące obowiązki: 

 kontrolowanie rozliczania imprez organizowanych przez członków Klubu 

 prowadzenie ewidencji imprez i wyjazdów Klubowych 

 koordynacja Akcji Lato z SKPTG 

 produkcja gadżetów klubowych (nowe naklejki 2.0, koszulki 2.0, znaczki, 

kalendarzyki, długopisy, ulotki), materiałów promocyjnych – marketing 

 dystrybucja materiałów promocyjnych 

6. Powierzyć Członkowi Zarządu, Marcinowi Szczygielskiemu, następujące obowiązki: 

 koordynacja akcji 1% 
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 koordynowanie cyklicznych imprez klubowych 

 prowadzenie działań promocyjnych klubu, w tym popularyzacja kursu OT 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 Prezes   Bogdan Leśnik      ……………………………………………..………… 

 Wiceprezes  Przemysław Bala     …………………………………………..………… 

 Skarbnik  Jerzy Antychowicz     …………………………………………..……… 

 Sekretarz  Rafał Starościk     ……………………………………………..………… 

 Członek Zarządu Paulina Lech     …………………………………………………..……… 

 Członek Zarządu Marcin Szczygielski   …………………………………………..……… 

 


