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Protokół z zebrania Zarządu Klubu 

1 Informacje ogólne 

Dnia 12.06.2012 r. w mieszkaniu przy ul.Blatona 6 w Warszawie odbyło się Zebranie 
Zarządu Klubu, w którym uczestniczyli: 

 członkowie Zarządu Klubu: 

o Andrzej Olejniczak – Prezes Klubu, 

o Elżbieta Dąbrowska – Wiceprezes, 

o Patryk Kocięcki - Wiceprezes, 

o Jerzy Antychowicz – Sekretarz, 

o Michał Kiełczewski - Członek Zarządu, 

o Janusz Paczesny – Członek Zarządu. 

 członkowie Komisji Rewizyjnej Klubu: 

o Rafał Kwatek – Przewodniczący, 

o Małgorzata Gładyś – Wiceprzewodnicząca, 

o Małgorzata Kazimierczak - Sekretarz. 

 członkowie Klubu: 

o Grzegorz Klochowicz, 

o Patrycja Lewandowska, 

o Marta Olejniczak.  
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2 Przebieg Zebrania: 

1. Przyjęcie nowych członków 

2. Akcja 1% podatku dla SKPTG 

3. Wstępne podsumowanie kursu OT 2011/2012 i dyskusja nad zmianami w 
regulaminie kursu 

4. Podsumowanie Walnego Zebrania OM PTTK 

5. Akcja Lato 

6. Kalendarz Klubowy 

7. Zakup namiotu 

8. Zniżki dla SKPTG 

2.1 Przyjęcie nowych osób w poczet członków Klubu 

Zarząd Klubu stosunkiem głosów 6 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw przyjął uchwałę 
8/2012 przyjmującą nowych członków SKPTG. 

2.2 Akcja 1% podatku dla SKPTG  

Zarząd Klubu ustalił, że należy wysłać do członków Klubu maila przypominającego o 
konieczności wysłania przez darczyńców 1% przekazujących środki na SKPTG maila do 
Skarbnika OM i zarządu Klubu o dokonanych wpłatach 1% na rzecz Klubu. Informacja ta 
jest niezbędna dla Zarządu Oddziału do dokonania zgodnego z intencją darczyńców 
podziału środków pomiędzy poszczególne jednostki Oddziału, ponieważ Urzędy Skarbowe 
nie przekazują niestety do Organizacji Pożytku Publicznego kompletnej informacji o 
darczyńcach – w tym informacji o doprecyzowaniu przekazania środków. 

2.3 Wstępne podsumowanie kursu OT 2011/2012 i dyskusja nad zmianami w 
regulaminie kursu 

Zarząd Klubu podsumował kurs OT 2011/2012 jako udany. Zarząd Klubu wyraził 
dużą satysfakcję z wyników Kursantów SKPTG na egzaminach i złożył podziękowanie 
Kierownikowi Kursu i wszystkim osobom zaangażowanym w prowadzenie Kursu w 
edycji 2011/12 za włożoną pracę. Przeprowadzono również dyskusję nad 
usprawnieniami, które można by wykorzystać kolejnej edycji kursu. 

Podczas dyskusji Zarząd Klubu uzgodnił, że: 

 Akcja plakatowania zostanie zorganizowana wcześniej niż w zeszłym roku, tj. 
w połowie września br., 

 Oprócz plakatów w roku kolejnej edycji Kursu zostaną także przygotowane i 
wydrukowane ulotki, które potencjalni zainteresowani będą mogli zabierać ze 
sobą, 
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 Michał Kiełczewski zobowiązał się do koordynowania prac nad plakatem 
reklamującym kurs OT którego projekt zostanie przedstawiony Zarządowi 
Klubu do końca lipca br. Michał Kiełczewski poinformował, że jest po 
wstępnych rozmowach z Katarzyną Wasikowską odnośnie wsparcia 
przygotowania projektu plakatu, 

 Patryk Kocięcki zobowiązał się do koordynowania wydruku plakatów, 

 Michał Kiełczewski zobowiązał się do koordynowania akcji rozwieszania 
plakatów, 

 Patryk Kocięcki zobowiązał się do przedstawienia Zarządowi Klubu wstępnej 
wersji regulaminu i programu kursu OT 2012/2013 do końca sierpnia br. 

Zostały zaproponowane następujące zmiany, które zostaną uwzględnione w  
regulaminie, programie oraz sposobie realizacji kursu edycji 2012/13: 

1. Wprowadzenie mechanizmów zachęcających i zobowiązujących Kursantów 
OT do aktywniejszego brania udziału w wyjazdach Kursu, 

2. Wprowadzenie podziału wyjazdów kursowych na 3 kategorie: jako uczestnik, 
jako osoba szkolona (współorganizator), jako egzaminowany. 

3. Zobowiązanie Kursantów do uczestnictwa w co najmniej 3 wyjazdach (po 
jednym z każdej z ww. kategorii), 

4. Wskazanie wyjazdu planowanego na 23-24 marca jako ostatniego wyjazdu, w 
którym Kursanci OT będą mieli możliwość brania udziału w formule "jako 
uczestnik", 

5. Wprowadzenie rozdzielenia wyjazdów szkoleniowych i egzaminacyjnych, 

6. Wprowadzenie ograniczenia mówiącego, że Majówka nie może być terminem 
do zaliczania dni wyjazdowych (wymaganych regulaminem jako 
szkoleniowe), 

7. Wprowadzenie zasady, że podczas wyjazdu powinna być wydelegowana 
oddzielna osoba do opieki nad kursantami by odciążyć prowadzącego wyjazd, 

8. Organizacja 2 terminów dla wycieczki architektonicznej, 

9. Położenie większego nacisku na terenoznawstwo,  

10.  Organizacja imprezy InO w terminie zajęć kursowych na terenie Politechniki 
Warszawskiej, która będzie liczona jako jeden z dni wyjazdowych. Jeśli 
kursant nie będzie mógł w niej uczestniczyć to ma obowiązek uczestniczyć w 
jednej z imprez InO organizowanych przez OM PTTK. Wypełnienie ww. 
będzie warunkowało ukończenie kursu 

11. Zobowiązanie kursantów do posiadania mapy podczas wyjazdów 
egzaminacyjnych (jako element konieczny do zaliczenia wyjazdu 
egzaminacyjnego), 
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12. Zachęcanie kursantów do zakupu własnych kompasów, 

13. Rozbudowanie wykładu z metodyki o kontakt z ludnością autochtoniczną i 
położenie na to nacisku podczas powtórek 

14. Przypomnienie o konieczności posiadania mapy na własną obronę wycieczki. 

2.4   Podsumowanie Walnego Zebrania OM PTTK 

Zarząd Klubu podsumował Walne Zebranie OM jako sukces Klubu. Zarząd wyraził 
dużą satysfakcję z faktu, że aż pięciu członków Klubu znalazło się we Władzach 
Oddziału. Zarząd Klubu potwierdził  potrzebę dalszej integracji oraz uczestnictwa 
członków Klubu w strukturach Oddziału.  

2.5 Akcja lato 

Zarząd Klubu zobowiązał koordynatora Akcji Lato z SKPTG 2012 Janusza Paczesnego 
do przeprowadzenia działań komunikacyjnych akcji wewnątrz Klubu w pierwszej 
połowie czerwca br. (ogłoszenie akcji i zachęcenie członków do uczestnictwa). 

2.6  Kalendarz Klubowy 

Zarząd Klubu uzupełnił kalendarz imprez na rok akademicki 2012/2013 o 
następujące wpisy: 

 15-16.12.2012 r., Wycieczka w Góry Świętokrzyskie, organizatorzy: Patryk 
Kocięcki i Michał Kiełczewski 

Zarząd Klubu zasygnalizował Januszowi Paczesnemu konieczność jak najszybszego 
zorganizowania wyjazdu sylwestrowego ze względu na jego specyfikę. 

Zarząd Klubu ponadto ustalił, że należy zachęcić członków Klubu do bardziej 
aktywnego brania udziału w organizacji wyjazdów oraz potrzeby dostosowania wyjazdów 
pod kątem planowanych zmian w regulaminie kursu OT. 

2.7 Zakup namiotu 

Zarząd Klubu ustalił, że decyzja o zakupie namiotu zostanie podjęta w terminie 
późniejszym. 

2.8 Zniżki dla SKPTG 

Zarząd Klubu zobowiązał Michała Kiełczewskiego do zorientowania się czy istniała 
by możliwość uzyskania stałej zniżki w sieci sklepów Decathlon. 
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3 Załączniki 

 uchwała 8/2012 przyjmująca nowe osoby w poczet członków SKPTG 

 

Prezes 
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Sekretarz 
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Andrzej Olejniczak 
 

Jerzy Antychowicz 


