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Regulamin 
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w roku akademickim 2013/2014 

 

Wstęp 

Celem Kursu Organizatora Turystyki OM PTTK w Warszawie – zwanego dalej Kursem, jest 

przygotowanie kadry wolontariuszy dla organizacji i prowadzenia imprez turystycznych kół 

i klubów Oddziału Międzyuczelnianego PTTK.  

 Kurs przygotowuje do złożenia egzaminu na Organizatora Turystyki PTTK przed 

Komisją Egzaminacyjną OM PTTK w Warszawie powołaną przez Komisję ds. OT 

przy OM PTTK.  

 Organizatorem Kursu jest Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej, 

koło nr 23 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie.  

 Kurs jest prowadzony w ramach realizacji celów statutowych OM PTTK 

w Warszawie. 

 Kurs odbywa się w terminie od 08 października 2013 r., do 15 maja 2014 r.  

 Zajęcia teoretyczne Kursu odbywają się w budynku Wydziału Transportu 

Politechniki Warszawskiej.  

 Kierownikiem Kursu jest Michał Kiełczewski. 

 Sekretarzem Kursu jest Małgorzata Janicka. 

Warunki uczestnictwa 

 W Kursie uczestniczyć może osoba zainteresowana organizacją imprez 

turystycznych, która jest członkiem PTTK i ukończyła 18 rok życia lub ukończy przed 

01.01.2014 r. 

 Uczestnicy Kursu uiszczają wpisowe w wysokości 30 zł. Całość opłaty jest 

przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych szkolenia (materiały 
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szkoleniowe), a nadwyżka zwracana po zakończeniu kursu. Opłaty przyjmuje 

Sekretarz Kursu. 

 Uczestnicy Kursu ponoszą koszty swojego uczestnictwa w wyjazdach Kursu 

(przejazdy, noclegi, wyżywienie itp.).  

 Zapisy na Kurs odbywają się u Sekretarza Kursu. Zapisanie się na Kurs jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki określone w Regulaminie Kursu.  

 Uczestnikami Kursu mogą być wyłącznie członkowie PTTK z aktualnie opłaconą 

składką. Organizatorzy szkolenia mają obowiązek umożliwić osobom 

zainteresowanym zapisanie się do PTTK.  

 31.12.2013 jest datą graniczną dla kandydatów do zapisania się na kurs w edycji 

2013/2014. W szczególnych przypadkach Kierownik Kursu może przyjąć odstępstwo 

od w/w daty. 

Kierownictwo Kursu 

 W skład Kierownictwa Kursu wchodzą:  

 Kierownik Kursu 

 Sekretarz Kursu 

 Do obowiązków i kompetencji Kierownika Kursu należy:  

 planowanie i koordynowanie zajęć Kursu,  

 dobór wykładowców i instruktorów prowadzących zajęcia Kursowe,  

 ocena wyników szkolenia, 

 wydawanie opinii o uczestnikach Kursu i przekazywanie ich Komisji 

Szkoleniowej OM,  

 koordynacja zajęć pod kątem merytorycznym. 

 Do obowiązków i kompetencji Sekretarza Kursu należy:  

 zastępowanie Kierownika w razie jego nieobecności, 

 prowadzenie dokumentacji merytorycznej i organizacyjnej Kursu,  

 przeprowadzenie ankietyzacji Uczestników Kursu, 

 prowadzenie zajęć powtórkowych Kursu, 

 rejestrowanie wyników szkolenia,  

 prowadzenie dokumentacji finansowej Kursu, 

 przyjmowanie zapisów na Kurs, 
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 Uczestnicy Kursu zgłaszają uwagi i propozycje związane z organizacją i przebiegiem 

szkolenia do Kierownika Kursu.  

Program szkolenia  

 Szkolenie w ramach Kursu realizowane jest według wytycznych zawartych 

w "Programie szkolenia Organizatorów Turystyki w OM PTTK" uchwalonym przez 

Zarząd OM PTTK w Warszawie.  

 Program szkoleniowy może być rozszerzany zgodnie z zainteresowaniami 

Kursantów.  

 Szczegółowy harmonogram zajęć Kursu jest określony w załączniku do niniejszego 

Regulaminu. 

 Harmonogram Kursu może ulegać zmianie. O wszelkich zmianach 

w harmonogramie uczestnicy kursu będą niezwłocznie informowani przez 

Kierownictwo Kursu. 

Zaliczenie Kursu  

 Zaliczenie Kursu polega na:  

 uczestniczeniu w co najmniej 6 dniach wyjazdów szkoleniowych (w tym co 

najmniej 3 noclegi) i dwóch dniach wyjazdu egzaminacyjnego (w tym co 

najmniej 1 nocleg), 

 uczestniczeniu w co najmniej jednej Imprezie Na Orientację (INO) 

organizowanej przez PTTK; udział ten jest zaliczany do ogólnej liczby 

wymaganych dla Uczestnika Kursu dni wyjazdowych, a w przypadku wyjazdu 

z noclegiem – także wymaganej liczby noclegów.  

 posiadaniu, po co najmniej jednej odznace (dowolnego stopnia): turystyki 

kwalifikowanej, "Turysta Przyrodnik" i krajoznawczej, 

 zaliczeniu wymienionego w programie Kursu egzaminu praktycznego, 

warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest zaliczenie 

uczestnictwa w wymaganej liczbie dni wyjazdów, 

 uzyskaniu pozytywnej oceny instruktorów kursu za organizację 

i przeprowadzenie wyjazdu egzaminacyjnego. Warunkiem zaliczenia wyjazdu 

egzaminacyjnego jest przede wszystkim spełnienie standardów 

bezpieczeństwa (w tym posiadanie przez prowadzącego mapy oraz kompasu) 

podczas prowadzenie grupy. 
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 złożeniu do Kierownika Kursu programu wycieczki zgodnie z wytycznymi 

Zarządu OM PTTK w Warszawie do 08.04.2014 r., 

 uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Kursu. 

 W przypadku wystawienia negatywnej opinii uczestnikowi Kursu, Kierownik Kursu 

powinien przekazać Komisji ds. OT OM PTTK w Warszawie pisemne uzasadnienie 

tej decyzji. 

 W przypadku, gdy uczestnik Kursu nie zgadza się z negatywną opinią Kierownika 

Kursu przysługuje mu odwołanie od tej decyzji do Komisji ds. OT OM PTTK 

w Warszawie, która po rozpoznaniu konkretnej sprawy może tej opinii nie 

zaakceptować. 

Egzaminy  

Postępowanie egzaminacyjne przebiega w następujący sposób:  

 Kierownik Kursu zgłasza, na co najmniej 7 dni przed terminem egzaminu, listę osób 

(imię, nazwisko, numer legitymacji PTTK, macierzyste koło), które ukończyły Kurs 

zaznaczając w jakich zajęciach praktycznych brały one udział, 

 dodatkowo kandydat może dołączyć listę odznak PTTK jakie posiada, jeżeli 

kandydat posiada, po co najmniej jednej odznace (dowolnego stopnia): turystyki 

kwalifikowanej, "Turysta Przyrodnik" i krajoznawczej, to jest to 

równoznaczne z otrzymaniem maksymalnej liczby punktów z pytania o odznaki 

PTTK w dziale PTTK jako organizacja na egzaminie pisemnym, 

 osoby, które ukończyły Kurs dostarczają Komisji ds. OT OM PTTK w Warszawie 

program wycieczki napisanej przez siebie wg ustalonego wzorca – złożenie 

programu wycieczki spełniającego wszystkie warunki formalne jest warunkiem 

koniecznym do przystąpienia do egzaminu teoretycznego,  

 osoby, które spełniły powyższe wymagania formalne przystępują do egzaminu 

teoretycznego, który składa się z dwóch części:  

 "wejściówki" – którą zalicza się uzyskując co najmniej 81% punktów za każde 

pytanie - zaliczenie "wejściówki" jest warunkiem koniecznym do sprawdzenia 

właściwej części egzaminu,  

 właściwa część egzaminu - którą zalicza się uzyskując z każdego 

z wymienionych działów co najmniej 61% punktów:  

 PTTK jako organizacja,  

 historia turystyki i krajoznawstwa w Polsce,  
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 historia architektury w Polsce,  

 etnografia,  

 budownictwo drewniane,  

 przyroda Polski i jej ochrona,  

 geografia turystyczna Polski,  

 bezpieczeństwo imprez turystycznych,  

 terenoznawstwo,  

 zagadnienia prawne w turystyce,  

 osoby, które z co najwyżej trzech działów właściwej części egzaminu nie uzyskały 

wymaganego poziomu 61% punktów mogą zaliczyć te działy w formie egzaminu 

ustnego przed Komisją Egzaminacyjną ds. OT,  

 osoby, które nie uzyskały wymaganego poziomu 61% punktów z 4 lub więcej 

działów, nie zaliczają egzaminu, 

 osoby, które zaliczyły egzamin teoretyczny mogą przystąpić do obrony swojego 

programu wycieczki przed Komisją Egzaminacyjną ds. OT,  

 podczas obrony wycieczki, Uczestnik Kursu musi przynieść na nią własną mapę 

obszaru, na który przygotował plan wycieczki;  

 zaliczenie kursu oraz zdanie egzaminu teoretycznego i obrona programu wycieczki 

są podstawą do przyznania przez OM PTTK w Warszawie uprawnień Organizatora 

Turystyki OM PTTK.  

 osoby posiadające uprawnienia kadry programowej PTTK (instruktor lub 

przodownik) lub przewodnika turystycznego są zwolnione z przedstawiania komisji 

programu wycieczki i zaliczania Kursu.  

Uprawnienia  

 Uzyskanie uprawnień OT PTTK w OM PTTK w Warszawie jest równoznaczne 

z odbyciem szkolenia ogólnego określonego w załączniku nr 1b do uchwały ZG PTTK 

"System kształcenia kadr PTTK" (66/X/III/94 z dnia 10.12.1994 roku).  

 Szkolenie ogólne jest podstawowym etapem szkolenia, niezbędnym dla udziału 

w szkoleniach specjalistycznych dla przodowników turystyki kwalifikowanej 

i instruktorów PTTK w OM PTTK w Warszawie.  

 Szczegółowe uprawnienia określa Regulamin OT w OM PTTK.  

Postanowienia końcowe  
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 Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu lub ogólnie przyjętych norm 

obyczajowych (na przykład nadużywanie napojów alkoholowych) może być 

podstawą do usunięcia z listy Uczestników Kursu bez zwrotu wpisowego.  

 Nadzór nad przebiegiem Kursu sprawuje Komisja ds. OTOM PTTK w Warszawie, 

w szczególności publikuje materiały szkoleniowe i treści egzaminów pisemnych z lat 

ubiegłych na stronach internetowych OM.  

 Od decyzji Kierownika Kursu przysługuje odwołanie do Komisji ds. OT OM PTTK 

w Warszawie.  

 Kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą zgodnie 

z regulaminem Koła organizującego Kurs, statutem OM PTTK w Warszawie oraz 

z ogólnymi postanowieniami przepisów prawa.  

 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Kierownika Kursu.  

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.09.2013 r. 

 

Zarząd SKPTG  

 


