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W okresie, który obejmuje sprawozdanie, Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie
zajmował się przede wszystkim uporządkowaniem spraw związanych z bieżącą działalnością
oddziału PTTK oraz zadaniami wynikającymi z uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego i
podpisaniem przez Zarząd Główny PTTK umowy ubezpieczeniowej z firmą Signal Iduna.
W listopadzie 2004 przeprowadzono Nadzwyczajny Zjazd Oddziału w celu podjęcia decyzji o
podjęciu starań o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego. Zjazd wyraził na to zgodę i
dokonał niezbędnych zmian w statucie Oddziału. 11 stycznia 2005 roku OM PTTK w Warszawie,
jako drugi oddział w Towarzystwie, uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego.
Ponadto rozwiązano kwestię kół i klubów, które nie wykazywały żadnej działalności, bądź
zrezygnowały z dalszego członkostwa w Oddziale. Wprowadzono zasady zgłaszania imprez
turystycznych, na których obowiązuje ubezpieczenie NNW.

Skład Zarządu i Komisji Oddziału
W dniu 19 maja 2004 roku Walny Zjazd Oddziału Międzyuczelnianego w Warszawie wybrał Zarząd
OM, który ukonstytuował się w składzie:
— Łukasz Wódkowski - prezes,
— Jan Rolle - skarbnik,
— Paweł Dudzik - sekretarz,
— Magdalena Badowska –członkini ds. baz namiotowych,
— Szymon Bijak - członek,
— Michał Hubert - członek,
— Rafał Kwatek – członek.
W związku z brakiem jakiegokolwiek udziału Magdaleny Badowskiej i Michała Huberta w pracach
Zarządu już od jesieni 2004 oraz z powodu braku rezygnacji w/w osób z funkcji członków Zarządu
OM, co powodowało, iż nie można było dokooptować do Zarządu nowych osób, konieczna była
praca w składzie pięcioosobowym. W dn. 3 marca 2005 dokonano zmian w zakresie obowiązków
członków Zarządu i od tego momentu Zarząd OM pracował w następującym składzie:
— Łukasz Wódkowski – prezes,
— Jan Rolle - skarbnik,
— Szymon Bijak - sekretarz,
— Rafał Kwatek –członek ds. baz namiotowych,
— Paweł Dudzik – członek.
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W celu wykonania szczegółowych zadań i projektów Zarząd powołał następujące komisje: turystyki
górskiej, pieszej, kolarskiej, żeglarskiej i narciarskiej oraz komisje imprez na orientację, ochrony
przyrody, krajoznawczą i szkoleniową. Członkowie komisji reprezentowali Oddział na Krajowych
Naradach PTTK. Obecnie Komisje Oddziałowe pracują w następujących składach:
Komisja Turystyki Górskiej
— Tomasz Dygała - przewodniczący,
— Paweł Dudzik - członek,
— Mieszko Janiszek - członek;
Komisja Turystyki Pieszej
— Daniel Kuligowski- przewodniczący,
— Ryszard Wilk - członek,
— Tomasz Dygała - członek
— Piotr Nawalany - członek,
— Artur Ponikiewski - członek;
Komisja Turystyki Kolarskiej
— Andrzej Olejniczak - przewodniczący,
— Marek Ceroń - członek,
— Michał Gogolewski - członek;
Komisja Turystyki śeglarskiej
— Artur Ponikiewski – przewodniczący;
Komisja Turystyki Narciarskiej
— Artur Ponikiewski – przewodniczący;
Komisja Imprez na Orientacje
— Michał Segit - przewodniczący;
Komisja Ochrony Przyrody
— Szymon Bijak - przewodniczący,
— Karolina Pawlak - członkini,
— Lidia Jóźwiak - członkini;
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Komisja Krajoznawcza
— Rafał Kwatek - przewodniczący;
Komisja Szkoleniowa
— Katarzyna Dzioban - przewodnicząca,
— Małgorzata Gładyś - członkini,
— Paweł Dudzik - członek.
Członek Zarządu OM Rafał Kwatek reprezentuje Oddział w Komisji Akademickiej ZG PTTK, której
był wiceprzewodniczącym w kadencji 2004 – 2005, oraz członkiem w kadencji 2005–2006.
Łukasz Aranowski i Rafał Kwatek byli delegatami Oddziału Międzyuczelnianego na Regionalną
Konferencję Oddziałów PTTK Województwa Mazowieckiego, gdzie zostali wybrani na delegatów na
Walny Zjazd PTTK. Paweł Dudzik oraz Rafał Kwatek na Walnym Zjeździe PTTK kandydowali do
Zarządu Głównego PTTK.

Oddział w latach 2004–2006
Członkowie
Zgodnie ze sprawozdaniami przedłożonymi przez koła i kluby na koniec 2004 i 2005 roku liczba
członków PTTK zrzeszonych w Oddziale wyniosła odpowiednio: 288 i 300 osób.
Koła i kluby
W okresie maj 2004 - marzec 2006 Zarząd Oddziału wyraził zgodę na utworzenie w ramach
Oddziału trzech nowych klubów (KTA „Spacerniak” na AWF, KT na UKSW i KT APS). Nadano im
odpowiednio numery: 36, 37 i 39. Przyjęto także do Oddziału HKT „MatterHorn” z Ostrowca
Świętokrzyskiego (obecnie KTA „MatterHorn”) i nadano mu numer 38.
W związku z brakiem jakiejkolwiek działalności lub też spadkiem liczby członków koła/klubu z
aktualną składką członkowską w PTTK poniżej 10 Zarząd Oddziału rozwiązał koło nr 18
„Osiemnastka” i koło nr 31 SKT „Wędrujący Mechanik” oraz zawiesił pięć innych kół (koło nr 5 AKT
„Oeconomicus”, koło nr 13 AKT „Maluch”, koło nr 15 AKTR „Hałaburda”, koło nr 28 KTE „Styki”,
koło nr 34 „Jarema”).
Aktualnie w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie zrzeszonych jest 15 kół i klubów. Z
czego RedOx (koło nr 33) nie posiada w ogóle członków PTTK, Studenckie Koło Przewodników
Świętokrzyskich (koło nr 17) nie przejawia jakiejkolwiek działalności, a KT APS (koło nr 39)
wyraziło chęć opuszczenia Oddziału.
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Kadra
Liczne szkolenia i kursy podniosły stan liczebny i merytoryczny kadry programowej działającej w
Oddziale. Szczegółowe dane prezentuje poniższa tabela.
uprawnienia
Organizator Turystyki PTTK

2004

2005

109

76

-

3

Przodownik Turystyki Pieszej PTTK

23

33

Przodownik Turystyki Górskiej PTTK

58

64

Przodownik Turystyki Kolarskiej PTTK

7

13

Przodownik Turystyki Kajakowej PTTK

43

17

Przodownik Imprez na Orientację PTTK

-

1

Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK

4

6

Instruktor Fotografii Krajoznawczej PTTK

2

2

Instruktor Ochrony Przyrody PTTK

7

10

Instruktor Przewodnictwa PTTK

4

5

przewodnik terenowy

7

19

przewodnik miejski

3

4

przewodnik górski

23

23

pilot wycieczek

17

25

Organizator Imprez na Orientację PTTK

Zgodnie wymogami ustawy „O organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie” oraz uchwałą
Zarządu kadrę imprez organizowanych przez jednostki OM PTTK mogą stanowić wyłącznie osoby,
które legitymują się uprawnieniami kadry programowej Oddziału (OT) lub PTTK i podpisały z
Zarządem Oddziału umowę o wykonywaniu czynności wolontarystycznych. Taką umowę podpisało
do chwili sporządzenia sprawozdania 41 członków OM, którzy w związku z tym są uprawnieni do
prowadzenia imprez turystycznych objętych ubezpieczeniem na mocy umowy zawartej przez
ZG PTTK z firmą Signal Iduna.

Działalność OM
Działalność turystyczna
Podstawową formą działalności kół i klubów OM PTTK jest organizacja imprez turystycznych.
Według dostarczonych przez jednostki Oddziału sprawozdań w roku 2004 zorganizowano 161
imprez turystyki kwalifikowanej, wycieczek powszechnych i młodzieżowych obozów wędrownych,
w których uczestniczyło łącznie 2958 osób. W roku 2005 przeprowadzono 197 imprez, w których
udział wzięło 2456 osób.
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imprezy i wycieczki

Szczegółowe zestawienie liczby imprez i liczby uczestników prezentuje tabela:
2004

2005

piesze górskie

61/1476

63/517

piesze nizinne

38/559

44/668

kajakowe

23/316

22/350

kolarskie

6/44

11/47

jeździeckie

0/0

7/71

motorowe

4/26

15/120

narciarskie

6/47

4/43

Ŝeglarskie

2/35

3/20

na orientacje

3/95

6/170

11/245

16/354

3/59

2/15

4/52

4/91

161/2958

197/2456

powszechne
inne
młodzieŜowe obozy wędrowne
razem

W związku z podpisaniem przez ZG PTTK umowy ubezpieczeniowej z firmą Signal Iduna oddziały
zostały zobowiązane do prowadzenia rejestru imprez, których uczestnicy będą objęci
ubezpieczeniem NNW. Zarząd Oddziału wprowadził taki rejestr uchwałą z 2 czerwca 2005. W roku
2005 zgłoszono 41, a w pierwszym kwartale 2006 – 19 imprez
Działalność szkoleniowa
Kształcenie kadry programowej PTTK jest jednym z podstawowych zadań realizowanych przez
zarówno koła i kluby, jak i komisje Oddziału. Większość szkoleń realizowana jest przy współpracy z
Komisją Szkoleniową OM, jakkolwiek niektóre koła nie informują Zarządu Oddziału o
prowadzonych przez siebie kursach.
W latach 2004-2005 prowadzone były szkolenia na organizatora turystyki PTTK (OT),
przodowników turystyki górskiej (PTG), pieszej (PTP), kolarskiej(PTKol) i kajakowej (PTKaj) oraz
na organizatora imprez na orientację (OInO). Przeprowadzono także kursy na przewodników
terenowych i górskich. Aktualnie (marzec 2006) toczą się kursy na OT (sześć) i OInO.
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Zestawienie szkoleń, które odbyły się w OM w latach 2004-2005 i absolwentów tych kursów
przedstawia tabela:
rodzaj szkolenia

2004

2005

-

1/40

9/68

6/37

Organizatora Imprez na Orientację PTTK

-

1/3

Przodownika Turystyki Pieszej PTTK

-

1/10

Przodownika Turystyki Górskiej PTTK

1/13

-

Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK

-

1/6

Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK

1/11

-

-

1/12

1/23

1/8

12/115

12/116

szkolenie podstawowe
Organizatora Turystyki PTTK

przewodnika terenowego
przewodnika górskiego
razem

Na jesieni 2005 Komisja Szkoleniowa OM przygotowała wstępny projekt ramowych wytycznych do
prowadzenia kursów OT. Projekt ten został przedyskutowany z kierownikami rozpoczynających się
kursów. Obecnie pewne jego elementy są pilotażowo sprawdzane podczas realizacji trwających
właśnie szkoleń. Również egzamin będzie miał nową, nieco zmienioną formę.
Weryfikacja odznak turystycznych i krajoznawczych
Przy Oddziale działa Terenowy Referat Weryfikacyjny odznak turystycznych i krajoznawczych
PTTK. Dyżury są pełnione we wtorki w godzinach 18-19. W pracach Weryfikatu uczestniczą
członkowie komisji oddziałowych oraz liczni przedstawiciele kadry programowej PTTK. Weryfikat
przy OM PTTK jest jednym z prężniej działających w Polsce. Aktualnie weryfikowane są odznaki
turystyki pieszej górskiej (GOT) i nizinnej (OTP, Siedmiomilowe Buty) oraz kolarskiej (KOT), a
także odznaki krajoznawcze (WOK, ROK, OFK) i odznaki Turysta Przyrodnik.
W związku z przypadającą w roku 2006 setną rocznicą założenia przez M. Orłowicza
Akademickiego Klubu Turystycznego we Lwowie i powstania zorganizowanej turystyki
akademickiej

Zarząd

Oddziału

ustanowił

okolicznościową

odznakę

Stulecia

Turystyki

Akademickiej.
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Statystykę zweryfikowanych odznak przedstawia poniższa tabela:
odznaka
Górska Odznaka Turystyczna

2004

2005

207

166

Odznaka Turystyki Pieszej

58

34

odznaka „Siedmiomilowe Buty”

20

6

Kolarska Odznaka Turystyczna

12

8

Regionalna Odznaka Krajoznawcza

18

25

MłodzieŜowa Odznaka Krajoznawcza

1

-

Warszawska Odznaka Krajoznawcza

7

9

Odznaka Fotografii Krajoznawczej

9

4

odznaka Turysta–Przyrodnik

137

182

razem

469

434

Bazy namiotowe OM PTTK
Latem 2004 i 2005 funkcjonowały bazy namiotowe Oddziału w Łopience (AKT koło nr 16),
Podwilku (koło nr 11), Rabem (SKP „Czwórka” koło nr 4) i Regetowie (SKPB koło nr 9). W sezonie
2005 baza w Regetowie funkcjonowała poza strukturami Oddziału, o czym Zarząd koła nr 9
poinformował Zarząd Oddziału niestety dopiero na początku marca 2006.
Z pieniędzy uzyskanych w postaci dotacji Zarządu Głównego PTTK w roku 2004 sfinansowano
zakup namiotów i materaców oraz wykonanie prac remontowych na w/w obiektach. W roku 2005,
mimo złożenia stosownych wniosków i preliminarzy oraz ustnych informacji o przyznaniu dotacji,
Oddział nie otrzymał żadnych pieniędzy z ZG PTTK. Funkcjonowanie baz w tym sezonie
sfinansowano ze środków własnych Oddziału.
Pozostała działalność
Poza wyżej wymienionymi koła i kluby oraz sam Oddział zorganizował wiele innych przedsięwzięć.
W roku 2004 przeprowadzono ponad 90 odczytów, seminariów i wykładów, w których
uczestniczyło prawie 2000 osób, a w roku 2005 blisko 60 tego typu imprez, w których udział wzięło
1800 osób. Koła i kluby Oddziału brały udział w organizowanych na różnych uczelniach
Juwenaliach i targach studenckich. Kilka jednostek regularnie organizuje pokazy slajdów (koło
nr 1, SKPB, SKPTG, KTE „Tramp”).
Finanse
Oddział realizuje swoje cele w oparciu o społeczną pracę członków. W związku z tym członkowie
Zarządu i komisji Oddziału nie pobierali za swoją pracę wynagrodzenia. Jedyne wypłaty świadczeń
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z tytułu wynagrodzeń dotyczyły zawartej przez Zarząd poprzedniej kadencji umowy o dzieło z
księgową (2500 zł brutto).
OM PTTK w Warszawie nie prowadzi działalności gospodarczej.
Oddział posiada rachunek bankowy (podstawowy oraz dwa subkonta) prowadzony w BRE Banku
O/Korporacyjny w Warszawie. Na 31 grudnia 2005 r. saldo rachunku wynosiło 7044,90 zł. Na
dzień 31 marca 2006 r. saldo rachunku wyniosło 6166,99 zł.
11 stycznia 2005 OM PTTK uzyskał status organizacji pożytku publicznego, co umożliwiło
przeprowadzenie akcji przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Oddziału oraz jego kół i
klubów. W wyniku tej akcji na konto OM w roku 2005 wpłynęło 6193,62 zł z czego 3555,12 zł było
przekazanych konkretnym kołom i klubom. Na dzień 31 marca 2006 r. w ramach wpłat z tytułu
„1%” wpłynęło 981,30 zł, co jest porównywalną kwotą do analogicznego okresu roku ubiegłego i
pozwala przyjąć, iż również w bieżącym roku wpływy stanowić będą znaczącą część przychodów
Oddziału.

Warszawa, 31 marca 2006

/—/

/—/

Szymon Bijak

Łukasz Wódkowski

Sekretarz OM PTTK w Warszawie

Prezes OM PTTK w Warszawie
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