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Sprawozdanie
Zarządu Oddziału
Międzyuczelnianego PTTK
w Warszawie
za okres
maj 2008 - kwiecień 2010

W okresie sprawozdawczym Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w
Warszawie zajmował się przede wszystkim sprawami związanymi z bieżącą
działalnością Oddziału oraz zadaniami wynikającymi ze statusu organizacji
pożytku publicznego.
Rozwiązano kwestię kół i klubów, które nie wykazywały żadnej działalności,
bądź zrezygnowały z dalszego członkostwa w Oddziale. Znacznie wzbogacono
ofertę odznak krajoznawczych Oddziału. W celu uhonorowania szczególnie
zasłużonych członków Oddziału przyznano wiele wyróżnień Zasłużony dla
Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

Skład Zarządu Oddziału i Komisji Oddziałowych
W dniu 27 maja 2008 roku Nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału
Międzyuczelnianego w Warszawie wybrał Zarząd Oddziału, który
ukonstytuował się w składzie:
Ilona Maroszek – prezes,
Daniel Kuligowski– wiceprezes,
Lech Rybienik – skarbnik,
Szymon Bijak – sekretarz,
Mieszko Janiszek – członek.
Bartosz Kozak – członek.
Marcin Grabowski – członek.
Dnia 16 października 2008 z funkcji sekretarza zrezygnował kol. Szymon Bijak,
zaś dnia 3 XI z funkcji Członka Zarządu zrezygnował kol. Bartosz Kozak.
Pełnienie funkcji sekretarza powierzono kol. Mieszkowi Janiszek. Od dnia 3 XI
2008 Zarząd pracował w składzie pięcioosobowym.
W celu wykonania szczegółowych zadań i projektów Zarząd powołał
następujące komisje: turystyki górskiej, pieszej, kolarskiej, narciarskiej,
żeglarskiej, motorowej i jaskiniowej oraz ochrony przyrody, fotografii
krajoznawczej, krajoznawczą i opieki nad zabytkami. Od roku 2008 komisje te
pracują w następujących składach:
Komisja Turystyki Górskiej
Rafał Kwatek - przewodniczący
Ilona Maroszek
Piotr Nawalany
Komisja Turystyki Pieszej
Daniel Kuligowski- przewodniczący
Tomasz Dygała
Artur Ponikiewski

Mikołaj Rogiński
Ryszard Wilk
Komisja Turystyki Kolarskiej
Andrzej Olejniczak - przewodniczący
Małgorzata Gładyś
Ryszard Wilk
Komisja Turystyki Narciarskiej
Lech Rybienik - przewodniczący
Artur Ponikiewski
Ilona Maroszek
Komisja Turystyki Żeglarskiej
Artur Ponikiewski - przewodniczący
Katarzyna Grochowska
Jakub Lichwa
Komisja Turystyki Motorowej
Paweł Dudzik - przewodniczący
Daniel Kuligowski
Agnieszka Ponikiewska
Komisja Turystyki Jaskiniowej
Agnieszka Ponikiewska - przewodnicząca
Mieszko Janiszek
Artur Ponikiewski
Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami
Szymon Bijak- przewodniczący
Mieszko Janiszek
Artur Ponikiewski
Komisja Ochrony Przyrody
Adam Snopek- przewodniczący
Lidia Jóźwiak
Karolina Pawlak
Łukasz Skłodowski
Komisja Fotografii Krajoznawczej
Paweł Dudzik - przewodniczący
Michał Gogolewski
Piotr Nawalany
Mikołaj Rogiński

Członkowie komisji reprezentowali Oddział na Krajowych Naradach PTTK
swoich
specjalności, a także uczestniczyli w pracach regionalnych jednostek PTTK.
Szymon Bijak a później Michał Wojewoda
byli przedstawicielami Oddziału w Komisji Akademickiej ZG PTTK. Na
Krajowej Naradzie
Aktywu Akademickiego w 2010 Michał Wojewoda został wybrany na jej
wiceprzewodniczącego.
Szymon Bijak jest członkiem Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, zaś Karolina
Pawlak – Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK.

Oddział Międzyuczelniany w latach 2008-20010
Członkowie
Zgodnie ze sprawozdaniami przedłożonymi przez koła i kluby na koniec 2008 i
2009 roku liczba członków PTTK zrzeszonych w Oddziale wyniosła
odpowiednio 228 i 252 osoby. Tendencję wzrostową należy tłumaczyć
powołaniem koła nr 9 oraz koła nr 18.
Koła i kluby
W okresie maj 2008- kwiecień 1010, w związku z brakiem jakiejkolwiek
działalności lub też spadkiem liczby członków koła/klubu z aktualną składką
członkowską w PTTK poniżej 10 osób, Zarząd Oddziału rozwiązał Studenckie
Koło Przewodników Beskidzkich (koło nr 9), w jego miejsce powołano „Koło
Przewodników Beskidzkich” (numer 9).
Powołano także „Studenckie Koło Przewodników Turystycznych” ( numer 7),
oraz „Koło Miłośników Nieznajowej” (numer 18).
Aktualnie w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie zrzeszonych
jest 9 kół i klubów.
W roku 2010 Oddział opuściło koło nr 4.
Kadra
Szkolenia i kursy organizowane przez jednostki Oddziału podniosły stan
liczebny i merytoryczny kadry programowej w nim działającej. Część
uprawnień została zdobyta na kursach zewnętrznych (znakarze, OInO, AInO,
PTM), a część na szkoleniach przeprowadzonych przez jednostki Oddziału .

Działalność programowa Oddziału Międzyuczelnianego
Działalność turystyczna
Podstawową formą działalności kół i klubów Oddziału jest organizacja imprez

turystycznych. Według dostarczonych przez jednostki sprawozdań w roku 2008
zorganizowano 168 imprez turystyki kwalifikowanej, wycieczek powszechnych
i młodzieżowych obozów wędrownych, w których uczestniczyło łącznie 1599
osób. W roku 2009 przeprowadzono 119 imprez, w których udział wzięło 1088
osób .
Działalność szkoleniowa
Kształcenie kadry programowej PTTK jest jednym z podstawowych zadań
realizowanych przez zarówno koła i kluby, jak i komisje Oddziału.
Aktualnie Oddział może przeprowadzić szkolenie na uprawnienia pilota
wycieczek, przewodnika miejskiego po Warszawie, przewodnika terenowego po
województwie mazowieckim wraz z Łowiczem, Arkadią i Nieborowem (woj.
łódzkie) oraz Puławami i Kazimierzem nad Wisłą (woj. lubelskie), a także
przewodnika terenowego po III i IV szlaku architektury drewnianej w
województwie podkarpackim i przewodnika górskiego na Beskidy Wschodnie.
W latach 2008-2009 prowadzone były szkolenia na: organizatora turystyki
PTTK (OT), przodownika turystyki pieszej (PTP), opiekuna przyrody (OP),
instruktora ochrony przyrody (IOP), instruktora opieki nad zabytkami (IOnZ)
oraz instruktora krajoznawstwa regionu (IKR). Wraz z Mazowiecką Komisją
Imprez na Orientacje Koło PTTK nr 1 przy PW zorganizowało w okresie
sprawozdawczym kurs na organizatora imprez na orientację
(OInO). Przeprowadzono także kurs Organizatora Imprez Turystyki Jaskiniowej
i Fortyfikacyjnej.
Weryfikacja odznak turystycznych i krajoznawczych
Przy Oddziale działa Terenowy Referat Weryfikacyjny odznak turystycznych i
krajoznawczych PTTK. W pracach Weryfikatu uczestniczą członkowie komisji
oddziałowych oraz liczni przedstawiciele kadry programowej PTTK. Weryfikat
przy Oddziale jest jednym z prężniej działających w Polsce. Aktualnie
weryfikowane są odznaki turystyki pieszej górskiej (GOT) i nizinnej (OTP,
Siedmiomilowe Buty), kolarskiej (KOT), narciarskiej (NON, GON),
żeglarskiej (ŻOT) i jaskiniowej (OTJ), a także odznaki krajoznawcze (WOK,
ROK, OFK, Szlakiem Aleksandra Janowskiego) i Turysta Przyrodnik.
Ustanowiono także odznaki „Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa
UNESCO w Polsce” oraz „Śladami Powstania Warszawskiego”.
Bazy namiotowe OM PTTK
Latem 2008 i 2009 funkcjonowały bazy namiotowe Oddziału w Łopience (AKT
kołonr 16), Podwilku (koło nr 11) i Rabem (SKP „Czwórka” koło nr 4), oraz
Nieznajowej.Z pieniędzy uzyskanych w postaci dotacji Zarządu Głównego
PTTK oraz z akcji przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji
pożytku publicznego (baza wPodwilku) sfinansowano zakup namiotów i

materaców oraz wykonanie prac remontowych na w/w obiektach. W roku 2010
Oddział zrezygnował z dalszego prowadzeni bazy w Rabem.
Pozostała działalność
Poza wyżej wymienionymi, zorganizowano wiele innych przedsięwzięć.
Zorganizowano wiele pokazów slajdów, odczytów, seminarium a także wystawę
fotograficzną. Koła i kluby Oddziału brały udział w organizowanych na
różnych uczelniach Juwenaliach i targach studenckich. Kilka jednostek
Oddziału regularnie organizuje pokazy slajdów. Na uwagę zasługuje już kolejna
edycja „Opowieści z Gór” zorganizowana przez koło nr 16.
Wyróżnienia i odznaczenia
W latach 208-2010 nadano łącznie 33 wyróżnienia „Zasłużony dla Oddziału
Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie”, oraz dwa wyróżnienia „Orli Lot”
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 OM PTTK w Warszawie nie prowadzi działalności
gospodarczej.
Oddział posiada rachunek bankowy (podstawowy oraz dwa subkonta)
prowadzony w BRE Banku O/Regionalny w Warszawie. Na 31 grudnia 2009r.
saldo rachunku wynosiło 27902,62 zł.
W wyniku akcji przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Oddziału oraz
jego kół i klubów w roku 2008 uzyskano 10260,15 zł, a w roku 2009 – 11258zł.

Warszawa, 10 maja 2010
Mieszko Janiszek
Sekretarz OM PTTK
w Warszawie

Ilona Maroszek
Prezes OM PTTK
w Warszawie

