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Protokół z zebrania Zarządu Klubu 

1 Informacje ogólne 

Dnia 9 czerwca 2009 r. w lokalu QUE HUONG przy ul. Mokotowskiej 17 
w Warszawie odbyło się Zebranie Zarządu Klubu, w którym uczestniczyli: 

 członkowie Zarządu Klubu: 
o Rafał Kwatek – Prezes Klubu, 
o Andrzej Olejniczak – Wiceprezes, 
o Piotr Popławski – Wiceprezes, 
o Małgorzata Gładyś – Sekretarz, 

 

 członkowie Komisji Rewizyjnej Klubu: 
o Piotr Nawalany – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
o Grzegorz Kubski – członek Komisji Rewizyjnej, 

 

 oraz członkowie Klubu: 
o Elżbieta Dąbrowska, 
o Patryk Kocięcki, 
o Patrycja Lewandowska, 
o Karolina Pławska 

2 Przebieg Zebrania: 

2.1 Odpowiedź na prośbę o list referencyjny 

Rafał Kwatek przedstawił prośbę o przekazanie listu referencyjnego od firmy 
Edumedic, która prowadziła zajęcia na kursie pierwszej pomocy dla Kursu OT. Zarząd 
Klubu ustalił, że list taki zostanie przekazany i zobowiązał Rafała Kwatka do przygotowania 
propozycji treści listu oraz przedstawienia jej Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2.2 Plan działalności Klubu do końca 2009 r. 

Ustalono, że w roku akademickim 2009/2010 spotkania Klubowe będą się odbywały 
podobnie jak w ubiegłym roku we wtorki w godz. 18-20. 

Ustalono następujący harmonogram działania Klubu do końca 2009 r.: 

 czerwiec – wrzesień: Akcja Lato, koordynator Małgorzata Gładyś, 
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 6.10.2009 r. spotkanie podsumowujące Akcję Lato wraz ze slajdami z wyjazdów 
wakacyjnych, koordynator: Andrzej Olejniczak, 

 10-11.10.2009 r. wyjazd inaugurujący, koordynator: Rafał Kwatek, 

 13.10.2009 r. pierwsze spotkanie Kursu OT, koordynator: Kierownik i Sekretarz 
Kursu (vacat), 

 15.12.2009 r. Wigilia Klubowa, koordynator Elżbieta Dąbrowska, 

 27.12.2009 r.-3.01.2010 r. wyjazd sylwestrowy, koordynator: vacat. 

Zarząd Klubu zobowiązał Małgorzatę Gładyś do wysłania do członków Klubu 
informacji o poszukiwanym koordynatorze wyjazdu sylwestrowego. 

2.3 Plan działalności Klubu na rok 2010 

Wstępnie ustalono następujący harmonogram działania Klubu na rok 2010: 

 Jajeczko klubowe 

 Walne Zebranie Klubu 

 Wyjazd klubowy na festiwal Yapa – koordynator Rafał Kwatek, 

 Jubileusz Klubu. 

Koordynatorzy wymienionych powyżej działań zostaną wybrani na kolejnym 
zebraniu zarządu w nowym roku akademickim. 

2.4 Kurs OT 2009/2010 

Na zebraniu podsumowany został zakończony Kurs OT edycji 2008/2009. Po 
wysłuchaniu opinii absolwentów na zebraniu zostały sformułowane następujące zalecenia: 

 Program kursu należy rozszerzyć o wykład z metodyki, w szczególności dotyczącej 
organizacji dłuższych wyjazdów, żywienia zbiorowego, planowania trasy itp., 

 Po zakończeniu kursu należy kontynuować spotkania klubowe, m.in. organizując 
wykłady na temat gór polski oraz Mazowsza przygotowujące członków Klubu do 
uzyskania uprawnień Przodownika Turystyki Górskiej i Przodownika Turystyki 
Pieszej, 

 Przed pierwszym wyjazdem namiotowym wskazane jest poprowadzenie wykładu lub 
zajęć praktycznych dotyczących biwakowania, 

 Program kursu powinien obejmować również zajęcia powtórzeniowe, np. co 5 zajęć 
jedne zajęcia powinny być poświęcone rozwiązywaniu zastawów egzaminacyjnych z 
przerobionych działów, 

 Nie ma potrzeby prowadzenia dodatkowego wykładu z prawa, wystarczy po 
wykładzie centralnym wspólnie rozwiązać przykładowe zestawy egzaminacyjne z 
działu prawo, 

 Należy zadbać o to, żeby kursanci posiadali mapy terenu, w którym odbywa się 
wyjazd oraz kompasy, 

 Należy zwiększyć liczbę osób zaangażowanych we wspieranie kursantów w 
zdobywaniu odznak. Każdy z kursantów dostanie opiekuna (kadrę kursu), którzy 
będą wspierać ich w wypełnianiu książeczek, 
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 Należy zachować obecny sposób prowadzenia egzaminu praktycznego (wspólna 
organizacja przez kursantów wyjazdu + indywidualne prowadzenie fragmentu 
trasy), 

 Kadrę kursu na wyjazdach praktycznych Kursu IT powinny stanowić osoby 
posiadające min. uprawnienia OT, egzaminatorzy na wyjazdach praktycznych 
powinni dodatkowo posiadać wyższe uprawnienia PTTK lub państwowe. 

2.5 Wykorzystanie środków z 1% 

Zarząd Klubu ustalił, że do końca wakacji 2009 r. będzie chciał dokonać 
następujących zakupów sprzętu ze środków przekazanych na rzecz Klubu w ramach 
akcji 1%: 

1. Kompasy – ok. 5 szt. do wykorzystania na kursach OT, 

2. Garnek o pojemności 2-2,5 l do wykorzystania na wyjazdach klubowych, 

3. Apteczka do wykorzystania na wyjazdach klubowych, 

4. Flaga PTTK. 

Zarząd Klubu zobowiązał Małgorzatę Gładyś do przedstawienia propozycji zakupów 
wymienionych w pkt. 1-3 oraz Rafała Kwatka do przedstawienia propozycji zakupu pkt. 4. 

Zarząd Klubu ustalił, że zasadne jest wykonanie koszulek Klubowych z nowym logo Klubu. 
W związku z brakiem osoby chętnej do koordynowania spraw związanych z koszulkami 
ustalono, że Małgorzata Gładyś wyśle na listę klubową zapytanie o chętnego do 
skoordynowania koszulek klubowych. 

 

Prezes 
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Rafał Kwatek 
 

Małgorzata Gładyś 


