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Dane stowarzyszenia
Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego w Warszawie jest
stowarzyszeniem zarejestrowanym w dniu 16.02.2004 r. w Sądzie Rejonowym dla M. St.
Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000191794,
numer REGON 012209363.
Adres ul. Senatorska 11, 00–075 Warszawa.
Zarząd
Od Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Oddziału z dn. 24 kwietnia 2006 Zarząd pracuje w składzie:
— Daniel Kuligowski

— prezes,

— Rafał Kwatek

— wiceprezes,

— Lech Rybienik

— skarbnik,

— Szymon Bijak

— sekretarz,

— Paweł Dudzik

— członek

do 24 kwietnia 2006 w skład Zarządu wchodzili:
— Łukasz Wódkowski

— prezes,

— Jan Rolle

— skarbnik,

— Szymon Bijak

— sekretarz,

— Paweł Dudzik

— członek,

— Rafał Kwatek

— członek,

— Magdalena Badowska

— członek,

— Michał Hubert

— członek,

Cele statutowe
Celami statutowymi Oddziału Międzyuczelnianego jest realizacja celów PTTK określonych w art. 7 i
8 Statutu PTTK i w swej działalności opiera się przede wszystkim na pracy społecznej swych
członków. W szczególności Oddział prowadzi swoją działalność poprzez:
a) organizowanie imprez turystycznych oraz pozostałą działalność turystyczną,
b) organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych, działalność instruktorów i tym
podobne,
c) kształcenie ustawiczne dorosłych, jak i pozostałe formy kształcenia,
d) działalność rekreacyjną,
e) działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia oraz ratownictwa
medycznego,
f) zapewnianie miejsc krótkotrwałego zakwaterowania,
g) wydawanie książek, broszur, folderów i podobnych publikacji,
h) prowadzenie bibliotek i archiwów,
i) wydawanie fotografii, rycin i kart pocztowych, kalendarzy, formularzy, plakatów, reprodukcji
dzieł sztuki, pozostałych wyrobów drukowanych,
j) drukowanie czasopism i pozostałych periodyków, książek, broszur, nut i manuskryptów, map,
atlasów, plakatów i innych podobnych artykułów drukowanych,
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k) działalność usługową związaną z przygotowaniem druku, w tym tworzenie dokumentów,
publikację dokonaną przy wykorzystaniu komputera oraz pozostałe czynności realizacyjne,
przygotowanie danych cyfrowych,
l) działalność graficzną pomocniczą,
m) działalność w zakresie oprogramowania, przetwarzanie danych oraz udostępniania baz
danych.
Zasady, formy i zakres działalności statutowej
Podstawową formą działalności kół i klubów OM PTTK jest organizacja imprez turystycznych oraz
kształcenie kadry programowej PTTK. Większość szkoleń realizowana jest przy współpracy z
Komisją Szkoleniową OM. W roku 2006 przeprowadzono szkolenia na uprawnienia organizatora
turystyki PTTK (OT), organizatora imprez na orientację (OInO), instruktora ochrony przyrody
(IOP), przodownika turystyki kajakowej (PTKaj). 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 OM PTTK jest jednym z prężniej działających w Polsce. Aktualnie weryfikowane są odznaki
turystyki pieszej górskiej (GOT) i nizinnej (OTP, „Siedmiomilowe Buty”, Szlakiem Aleksandra
Janowskiego)) oraz kolarskiej (KOT), a także odznaki krajoznawcze (WOK, ROK, OFK) i odznaki
Turysta– Przyrodnik. Z okazji setnej rocznicy założenia przez dr Mieczysława Orłowicza pierwszej
studenckiej organizacji turystycznej ustanowiono okolicznościową Odznakę Stulecia Turystyki
Akademickiej (OSTA). W sezonie letnim funkcjonują bazy namiotowe Oddziału w Łopience (AKT
koło nr 16), Podwilku (koło nr 11), Rabem (SKP „Czwórka” koło nr 4). Poza wyżej wymienionymi
koła i kluby oraz sam Oddział organizuje wiele innych przedsięwzięć, m.in. przeprowadza odczyty,
seminaria i wykłady o tematyce turystycznej i krajoznawczej. 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”). Od czerwca 2006
Oddział współpracuje z Chorągwią Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego w ramach szkolenia
kadr obu organizacji.
Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej
Oddział nie prowadzi działalności gospodarczej.
Odpisy uchwał Zarządu
Odpisy uchwał przedstawiono w załączniku nr 1.
Informacja o uzyskanych przychodach
— przychody z działalności statutowej

19 717,27 zł

w tym:
— składki brutto określone statutem

2 617,00 zł

— darowizny (wpłaty z tyt. 1% podatki dochodowego)
— dotacje KA ZG PTTK

6289,81 zł
4000,00 zł

— przychody baz namiotowych

3141,10 zł

— przychody weryfikatu odznak

1432,40 zł

— przychody finansowe

13,44 zł
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Przychody z działalności baz namiotowych, weryfikatu, prowadzonych kursów uzyskiwane są w
ramach odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych.
Informacja o poniesionych kosztach
— koszty realizacji zadań statutowych

8831,94 zł

— koszty administracyjne

126,70 zł

— pozostałe koszty

120,50 zł

w tym:
— zużycie materiałów i energii

0,00 zł

— usługi obce

126,70 zł

— podatki i opłaty

0,00 zł

— pozostałe

0,00 zł

Liczba zatrudnionych
Nie dotyczy
Łączna kwota wynagrodzeń
Nie dotyczy
Wynagrodzenia roczne i miesięczne Zarządu
Nie dotyczy.
Wynagrodzenia — umowy zlecenia
Nie dotyczy
Udzielone pożyczki
Nie dotyczy
Kwoty ulokowane w bankach
Oddział Międzyuczelniany posiada rachunek bieżący (podstawowy i dwa subkonta) w BRE Banku
S.A. O/Korporacyjny w Warszawie, stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2006 r.
wynosił: 17 153,29 zł.
Wartość nabytych akcji i obligacji
Nie dotyczy
Nabyte nieruchomości
Nie dotyczy
Nabyte pozostałe środki trwałe
Nie dotyczy
Wartości aktywów wykazane w sprawozdaniach finansowych
21 213,99 zł
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Kontrola i jej wyniki
Nie dotyczy
Podatki
Oddział Międzyuczelniany składa do urzędu skarbowego roczne deklaracje CIT 8.

Daniel Kuligowski

Lech Rybienik

prezes OM PTTK w Warszawie

skarbnik OM PTTK w Warszawie
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Załącznik 1.
Uchwała Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie nr 2006/01/01
Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie upoważnia:
— Łukasza Wódkowskiego,
— Jana Rolle,
— Szymona Bijaka,
— Rafała Kwatka,
— Pawła Dudzika
do podpisywania w imieniu Zarządu Oddziału porozumień o wolontariacie z członkami kadry
Oddziału.

Uchwała Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie nr 2006/03/01
Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie wzywa Zarząd Koła nr 9 Studenckie Koło
Przewodników Beskidzkich do przedstawienia w terminie do 14 marca 2006 r. pełnego
finansowego i merytorycznego rozliczenia bazy namiotowej w Regetowie.
W przypadku nieprzedstawienia wyżej wymienionych dokumentów Zarząd Oddziału
Międzyuczelnianego wezwie Zarząd Koła nr 9 do komisyjnego przekazania całego majątku bazy w
Regetowie oraz nie zezwoli na prowadzenie tej bazy w sezonie 2006 przez Koło nr 9.

Uchwała Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie nr 2006/03/02
Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie powołuje:
— Komisję Turystyki Narciarskiej
oraz
— Komisję Turystyki Żeglarskiej
Na ich przewodniczącego mianuje kol. Artura Ponikiewskiego.

Uchwała Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie nr 2006/03/03
W związku z przypadającą w 2006 r. setną rocznicą założenia we Lwowie przez dr M. Orłowicza
Akademickiego Klubu Turystycznego i powstania zorganizowanej turystyki akademickiej w Polsce
Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego ustanawia okolicznościową odznakę Stulecia Turystyki
Akademickiej.
Regulamin i wzór odznaki stanowi załączniki do niniejszej uchwały
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Załącznik 1 do uchwały Zarządu OM PTTK nr 2006/03/03
Regulamin Odznaki Stulecia Turystyki Akademickiej
W związku z przypadającą w 2006 r. setną rocznicą założenia we Lwowie przez dr M. Orłowicza
Akademickiego Klubu Turystycznego i powstania zorganizowanej turystyki akademickiej w Polsce
Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie ustanawia okolicznościową odznakę
Stulecia Turystyki Akademickiej.
1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego w ramach
obchodów 100–lecia Turystyki Akademickiej.
2. Celem odznaki jest popularyzacja wszelkich form turystyki i krajoznawstwa oraz systemu
odznak PTTK.
3. Odznakę można zdobywać w okresie od 01.01. do 31.12.2006 r.
4. Odznaka jest jednostopniowa.
5. Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku zdobywającego.
6. Warunkiem zdobycia odznaki jest uzyskanie 100 pkt. zgodnie z regulaminem dowolnej
odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK i udokumentowanie tego wpisem do książeczki danej
odznaki.
7. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki
kwalifikowanej i krajoznawczych.
8. Odznakę weryfikuje i przyznaje Referat Weryfikacyjny OM PTTK w Warszawie (ul.
Senatorska 11, 00–075 Warszawa). Przy weryfikacji korespondencyjnej należy załączyć
zaadresowaną kopertę oraz znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną.
9. Ostateczna interpretacja niniejszego
Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie

regulaminu

przysługuje

Zarządowi

Oddziału

Załącznik 2 do uchwały Zarządu OM PTTK nr 2006/03/03

Uchwała Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie nr 2006/03/04
W związku z koniecznością dokonania w składzie władz Oddziału zmian osobowych
przekraczających statutowe możliwości dokooptowania Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego
zwołuje na dzień 24 kwietnia 2006 roku Nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału.
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Porządek obrad oraz klucz wyboru delegatów stanowią załączniki do niniejszej uchwały.
Załącznik 1 do uchwały Zarządu OM PTTK nr 2006/03/04
Ustala się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Oddziału w dn. 24
kwietnia 2006 roku.
1. Otwarcie Zjazdu,
2. Wybór prezydium obrad,
3. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej i Skrutacyjnej,
4. Sprawdzenie prawomocności Zjazdu,
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu OM,
6. Przedstawienie sprawozdania Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
7. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu Oddziału,
8. Wybór nowych władz Oddziału,
9. Zamknięcie Zjazdu
Załącznik 2 do uchwały Zarządu OM PTTK nr 2006/03/04
Ustala się następujący klucz wyboru delegatów na Nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału w dn. 24
kwietnia 2006 roku:
— podstawą określenia liczby delegatów Koła/Klubu na Zjazd jest liczba członków Koła/Klubu z
opłaconą składką członkowską PTTK na rok 2005, która została wykazana w sprawozdaniach
TK–K za rok 2005,
— 1 delegat przypada na każdych 10 członków Koła/ Klubu według poniższej tabeli:
członkowie

delegaci

0–9

0

10–19

1

20–29

2

30–39

3

40–49

4

50–59

5

Uchwała Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie nr 2006/04/01
Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie postanawia, że w kadencji 2006–2008
jego członkowie będą pełnić następujące funkcje:
— Daniel Kuligowski

prezes,

— Rafał Kwatek

wiceprezes,

— Lech Rybienik

skarbnik,

— Szymon Bijak

sekretarz,

— Paweł Dudzik

członek Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie nr 2006/04/02
Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie upoważnia:
— Daniela Kuligowskego,
— Rafała Kwatka,
— Lecha Rybienika,
— Szymona Bijaka,
— Pawła Dudzika,
do podpisywania w imieniu Zarządu Oddziału porozumień o wolontariacie z członkami kadry
Oddziału.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie nr 2006/05/01
Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie upoważnia Szymona Bijaka do
reprezentowania Oddziału w kwestii formalnego rozliczenia Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu
Oddziału z dn. 24. kwietnia 2006 roku oraz dokonania stosownego wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie nr 2006/05/02
Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie postanawia, że w roku 2006 z pieniędzy
wpłaconych na konto Oddziału na rzecz koła lub klubu PTTK zrzeszonego w Oddziale z tytułu
przekazania 1% podatku dochodowego za rok 2005, Organizacjom Pożytku Publicznego pobierane
będzie 15%. Kwota ta będzie przeznaczana na koszty związane z działalnością statutową Oddziału.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie nr 2006/05/03
Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie ustala, że pojedynczy egzemplarz odznaki
Stulecia Turystyki Akademickiej będzie kosztował 6 złotych.

Uchwała Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie nr 2006/05/04
Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie deleguje Lecha Rybienika do współpracy
z bieszczadzką grupą Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Uchwała Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie nr 2006/05/05
Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie deleguje Lidię Jóźwiak jako osobę
organizującą współpracę Oddziału ze Związkiem Harcerstwa Polskiego.
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Uchwała Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie nr 2006/05/06
Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie uchwala regulamin Organizatora
Turystyki OM PTTK, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Załącznik do uchwały nr 2006/05/06
Regulamin Organizatora Turystyki OM PTTK w Warszawie
§1
1. Organizator Turystyki Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie, zwany dalej
Organizatorem Turystyki OM PTTK jest członkiem kadry programowej Polskiego
Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego.
2. Uprawnienia Organizatora Turystyki OM PTTK nadaje Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego
PTTK w Warszawie, zwanego dalej Oddziałem lub OM PTTK, na wniosek Komisji
Szkoleniowej Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.
§2
Organizatorem Turystyki OM PTTK może zostać kandydat, który:
a) jest członkiem OM PTTK,
b) ma opłaconą składkę członkowską PTTK,
c) ma ukończone 18 lat,
d) ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie ogólne i zdał egzamin przed Komisją
Egzaminacyjną powołaną przez Komisję Szkoleniową OM PTTK w Warszawie,
e) podpisał „porozumienie o wykonywaniu czynności wolontarystycznych” z OM PTTK.
§3
Organizator Turystyki OM PTTK ma obowiązek wcielania w życie programu PTTK przez swoją
działalność organizacyjno–popularyzatorską, a w szczególności poprzez:
a) organizację wycieczek i imprez turystycznych,
b) czynne uczestniczenie w życiu organizacyjnym Oddziału, zwłaszcza w swoim kole lub klubie,
c) propagowanie zasad ujętych w „Karcie Turysty”,
d) przestrzeganie i upowszechnianie zasad bezpieczeństwa w turystyce,
e) zdobywanie oraz
krajoznawczych.

propagowanie

zdobywania

odznak

turystyki

kwalifikowanej

i

§4
Organizator Turystyki OM PTTK ma prawo do:
a) organizowania wycieczek i imprez turystycznych w ramach działalności statutowej OM PTTK
w Warszawie,
b) potwierdzania przebycia tras i spełniania wymagań do uzyskania odznak turystycznych na
wycieczkach i imprezach, w których osobiście uczestniczy, zgodnie z regulaminami tych
odznak,
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c) pierwszeństwa w przyjęciu na kursy szkoleniowe organizowane przez OM PTTK w
Warszawie, w szczególności przodowników turystyki kwalifikowanej PTTK, instruktorów
PTTK i przewodników turystycznych,
d) korzystania z przywilejów przysługujących kadrze PTTK, szczególnie w zakresie wyróżnień
oraz w zakresie rabatów w opłatach za noclegi w obiektach i wypożyczalniach sprzętu PTTK,
e) noszenia odznaki i posługiwania się legitymacją Organizatora Turystyki OM PTTK.
§5
1. Ewidencję Organizatorów Turystyki OM PTTK prowadzi w imieniu Zarządu Oddziału
Komisja Szkoleniowa OM PTTK.
2. Uprawnienia Organizatora Turystyki OM PTTK nadaje się na 1 rok z możliwością
przedłużenia ich ważności.
3. Przedłużenia ważności uprawnień Organizatora Turystyki OM PTTK dokonuje Zarząd
Oddziału
wraz
z
przedłużeniem
„porozumienie
o
wykonywaniu
czynności
wolontarystycznych” z OM PTTK.
§6
1. Organizator Turystyki OM PTTK traci uprawnienia w momencie ustania członkostwa w OM
PTTK.
2. Pozbawienia uprawnień dokonuje Zarząd Oddziału.
3. Odwołanie od decyzji Zarządu Oddziału rozstrzyga Oddziałowa Komisja Rewizyjna.
§7
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu OM PTTK w Warszawie.
§8
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i jednocześnie tracą moc wszystkie
dotychczasowe regulaminy Organizatora Turystyki OM PTTK.

Uchwała Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie nr 2006/05/07
Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie uchwala regulamin Młodzieżowego
Organizatora Turystyki OM PTTK, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Załącznik do uchwały nr 2006/05/07
Regulamin Młodzieżowego Organizatora Turystyki OM PTTK w Warszawie
§1
1. Młodzieżowy Organizator Turystyki Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie,
zwany dalej Młodzieżowym Organizatorem Turystyki OM PTTK jest członkiem kadry
programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego.
2. Uprawnienia Młodzieżowego Organizatora Turystyki OM PTTK nadaje Zarząd Oddziału
Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie, zwanego dalej Oddziałem lub OM PTTK, na
wniosek Komisji Szkoleniowej Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.
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§2
Młodzieżowym Organizatorem Turystyki OM PTTK może zostać kandydat, który:
a) jest członkiem OM PTTK,
b) ma opłaconą składkę członkowską PTTK,
c) ma ukończone 16 lat,
d) ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie ogólne i zdał egzamin przed Komisją
Egzaminacyjną powołaną przez Komisję Szkoleniową OM PTTK w Warszawie.
§3
Młodzieżowy Organizator Turystyki OM PTTK ma obowiązek wcielania w życie programu PTTK
przez swoją działalność organizacyjno–popularyzatorską, a w szczególności poprzez:
a) organizację wycieczek i imprez turystycznych,
b) czynne uczestniczenie w życiu organizacyjnym Oddziału, zwłaszcza w swoim kole lub klubie,
c) propagowanie zasad ujętych w „Karcie Turysty”,
d) przestrzeganie i upowszechnianie zasad bezpieczeństwa w turystyce,
e) zdobywanie oraz
krajoznawczych.

propagowanie

zdobywania

odznak

turystyki

kwalifikowanej

i

§4
Młodzieżowy Organizator Turystyki OM PTTK ma prawo do:
a) organizowania wycieczek i imprez turystycznych w ramach działalności statutowej OM PTTK
w Warszawie pod opieką pełnoletniej osoby, która podpisała „porozumienie o wykonywaniu
czynności wolontarystycznych” z OM PTTK, ponoszącej pełną odpowiedzialność za daną
wycieczkę lub imprezę,
b) potwierdzania przebycia tras i spełniania wymagań do uzyskania odznak turystycznych na
wycieczkach i imprezach, w których osobiście uczestniczy, zgodnie z regulaminami tych
odznak,
c) pierwszeństwa w przyjęciu na kursy szkoleniowe organizowane przez OM PTTK w
Warszawie, w szczególności przodowników turystyki kwalifikowanej PTTK, instruktorów
PTTK i przewodników turystycznych,
d) korzystania z przywilejów przysługujących kadrze PTTK, szczególnie w zakresie wyróżnień
oraz w zakresie rabatów w opłatach za noclegi w obiektach i wypożyczalniach sprzętu PTTK,
e) noszenia odznaki i posługiwania się legitymacją Młodzieżowego Organizatora Turystyki OM
PTTK.
§5
1. Ewidencję Młodzieżowych Organizatorów Turystyki OM PTTK prowadzi w imieniu Zarządu
Oddziału Komisja Szkoleniowa OM PTTK.
2. Uprawnienia Młodzieżowego Organizatora Turystyki OM PTTK nadaje się na 1 rok z
możliwością przedłużenia ich ważności.
3. Przedłużenia ważności uprawnień Młodzieżowego Organizatora Turystyki OM PTTK
dokonuje Zarząd Oddziału.
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4. Po osiągnięciu pełnoletniości Młodzieżowy Organizator Turystyki OM PTTK może wystąpić
do Zarządu Oddziału o nadanie uprawnień Organizatora Turystyki PTTK z pominięciem
procedury egzaminacyjnej.
§6
1. Młodzieżowy Organizator Turystyki OM PTTK traci uprawnienia w momencie ustania
członkostwa w OM PTTK.
2. Pozbawienia uprawnień dokonuje Zarząd Oddziału.
3. Odwołanie od decyzji Zarządu Oddziału rozstrzyga Oddziałowa Komisja Rewizyjna.
§7
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu OM PTTK w Warszawie.
§8
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i jednocześnie tracą moc wszystkie
dotychczasowe regulaminy Młodzieżowego Organizatora Turystyki OM PTTK.

Uchwała Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie nr 2006/05/08
Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie zawiera porozumienie z Komendą
Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego w sprawie uregulowania zasad współpracy
między tymi organizacjami przy prowadzeniu szkoleń przygotowujących do egzaminów na
uprawnienia PTTK.
Tekst porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Załącznik do uchwały nr 2006/05/08
Porozumienie zawarte w Warszawie dnia 15 czerwca 2006 pomiędzy:
Oddziałem Międzyuczelnianym Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego w Warszawie
(00–075 Warszawa, ul. Senatorska 11, numer KRS 0000191794) zwanym dalej „OM PTTK”,
reprezentowanym przez:
— Prezesa Oddziału — Daniela Kuligowskiego,
— Skarbnika Oddziału — Lecha Rybienika.
a
Komendą Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego, (01–067 Warszawa, ul. Piaskowa 4)
zwaną dalej „Chorągwią Stołeczną ZHP”, reprezentowaną przez:
— Komendanta Chorągwi — hm. Waldemara Kowalczyka,
który zgodnie ze Statutem ZHP (00-491 Warszawa, ul. Marii Konopnickiej 4, numer KRS 94699)
reprezentuje Chorągiew Stołeczną ZHP, jednostkę organizacyjną ZHP na terenie Warszawy.
§ 1 — Cel porozumienia
Niniejsze Porozumienie ma na celu nawiązanie i uregulowanie zasad współpracy między Chorągwią
Stołeczną ZHP a OM PTTK zawieranej w ramach realizacji Porozumienia Głównej Kwatery Związku
Harcerstwa Polskiego i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego w
sprawie współdziałania i dalszego rozwoju turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży harcerskiej
zawartego w dniu 9 marca 2006 roku w Warszawie.
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Współpraca ta polegać będzie na szkoleniu członków ZHP z Chorągwi Stołecznej ZHP w OM PTTK
w zakresie przygotowania do egzaminów na uprawnienia PTTK.
W przypadku przeprowadzania innych szkoleń niż szkolenia i egzaminy na Organizatora Turystyki
PTTK, wymagany jest aneks do umowy zawierający program i regulamin takiego szkolenia i
zaakceptowany na piśmie przez obie strony.
§ 2 — Obowiązki Chorągwi Stołecznej ZHP
Chorągiew Stołeczna ZHP zobowiązuje się do organizacyjnego i merytorycznego przeprowadzenia
kursów na uprawnienia PTTK według Ramowego Programu Szkolenia, który stanowi załącznik do
niniejszego porozumienia.
§ 3 — Obowiązki OM PTTK
1. OM PTTK zobowiązuje się do udostępnienia materiałów szkoleniowych niezbędnych do
realizacji kursu oraz pomocy merytorycznej.
2. OM PTTK zobowiązuje się do przeprowadzenia egzaminu osobom, które zaliczyły kurs na
zasadach określonych w Programie. Zobowiązuje się również do nadania odpowiednich
uprawnień osobom, które zdadzą egzamin i są członkami OM PTTK.
§ 4 — Zasady organizacji kursów
1. Organizatorem kursu może być każda jednostka organizacyjna ZHP działająca na terenie
Chorągwi Stołecznej ZHP, zwana dalej organizatorem szkolenia.
2. Uczestnikiem kursu może być każdy członek ZHP z Chorągwi Stołecznej ZHP, który ma w
chwili rozpoczęcia kursu ukończone 16 lat.
3. Osobą odpowiedzialną pod względem organizacyjnym, merytorycznym, finansowym i
prawnym za dany kurs oraz bezpieczeństwo jego uczestników jest Kierownik Kursu.
4. Kierownikiem kursu może być pełnoletni instruktor/instruktorka ZHP mianowany/a przez
organizatora szkolenia.
5. Kierownik Kursu jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w Ramowym
Programie Szkolenia, stanowiącym załącznik do Porozumienia oraz przepisów w zakresie
organizacji imprez dla młodzieży.
6. Nadzór nad wszystkimi kursami odbywającymi się w ramach Porozumienia sprawuje w
imieniu OM PTTK i Chorągwi Stołecznej ZHP Koordynator Szkolenia.
7. Koordynatorem Szkolenia jest członek ZHP z Chorągwi Stołecznej ZHP, powoływany uchwałą
Zarządu OM PTTK i zatwierdzony przez Chorągiew Stołeczną ZHP.
§ 5 — Postanowienia końcowe
1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony, z możliwością jego rozwiązania przez każdą
ze stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
2. Zmiany porozumienia mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.
3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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Załącznik do Porozumienia
Ramowy Program Szkolenia Organizatorów Turystyki dla Chorągwi Stołecznej ZHP
Wytyczne do prowadzenia kursu Organizatora Turystyki OM PTTK (OT)
Uwagi ogólne
Kursy Organizatora Turystyki OM PTTK może prowadzić każda jednostka organizacyjna Chorągwi
Stołecznej ZHP, która:
— określi regulamin i program Kursu zgodny z zaleceniami niniejszych wytycznych oraz
wyznaczy osobę odpowiedzialną za organizację i przebieg kursu, będącą pełnoletnim
instruktorem/instruktorką ZHP (zwaną dalej Kierownikiem Kursu),
— zgłosi Koordynatorowi Szkolenia chęć prowadzenia kursu i przekaże mu zgłoszenie
zawierające następujące informacje: dane Kierownika i uczestników Kursu, termin i miejsce
odbywania zajęć, planowany harmonogram zajęć i spis kadry prowadzącej zajęcia (z
podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne) wraz z opisem posiadanych uprawnień (wg
załączonego wzoru),
— akceptuje zasady określone w niniejszych wytycznych oraz zobowiązuje się do szczegółowego
udokumentowania przebiegu kursu, a po jego zakończeniu do przedstawienia sprawozdania
merytorycznego.
Uczestnikiem kursu może być każdy członek ZHP z Chorągwi Stołecznej ZHP, który ma ukończone
16 lat w chwili rozpoczęcia kursu.
Osobą odpowiedzialną pod względem organizacyjnym, merytorycznym, finansowym i prawnym za
dany kurs oraz bezpieczeństwo jego uczestników jest Kierownik Kursu.
Kierownikiem kursu może być pełnoletni instruktor/instruktorka ZHP mianowany/a przez
organizatora.
Kierownik Kursu jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Ramowym
Programie Szkolenia oraz przepisów w zakresie organizacji imprez dla młodzieży.
Wszystkie kursy organizowane przez jednostki organizacyjne Chorągwi Stołecznej ZHP
nadzorowane są w imieniu Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego (OM) i Komendy Chorągwi
Stołecznej przez Koordynatora Szkolenia, a Kierownicy kursów są zobligowani do stosowania jego
zaleceń.
Koordynator Szkolenia powoływany jest uchwałą Zarządu OM spośród członków ZHP z Chorągwi
Stołecznej ZHP i uzyskuje akceptację Komendy Chorągwi do koordynacji kursów OT na terenie tej
chorągwi.
Organem odwoławczym są:
— od decyzji Kierownika Kursu — Koordynator Szkolenia,
— od decyzji Koordynatora Szkolenia — Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP.
Zakres kursu
Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas zajęć kursu należy omówić następujące
zagadnienia:
Część teoretyczna
Cykl wykładów i ćwiczeń w ramach których omawiane są na następujące bloki tematyczne:
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Blok A. Ogólne zagadnienia związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem małych
grup turystycznych oraz organizacją imprez turystyki kwalifikowanej
Celem tego bloku zajęć jest przygotowanie uczestników kursu do aktywnego udziału w praktycznej
części kursu. W trakcie realizacji tych zajęć należy głównie omawiać praktyczną stronę poruszanych
zagadnień oraz opierać się na konkretnych przykładach z doświadczeniami prowadzącego zajęcia.
W ramach bloku realizowane są następujące zajęcia (zakres tematyki zajęć został opisany w
załączniku Szczegółowy zakres wiadomości:
1. prowadzenie grup na pieszej imprezie turystyki kwalifikowanej (na nizinach i w górach),
2. terenoznawstwo i umiejętność korzystania z map,
3. bezpieczeństwo i higiena uczestników imprez turystyki kwalifikowanej,
4. podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej,
5. ratownictwo, wzywanie pomocy i współdziałanie ze służbami ratowniczymi,
6. podstawowy sprzęt turystyczny i biwakowy,
7. organizacja imprez turystyki kwalifikowanej,
8. podstawowe aspekty prawne związane z organizacją i realizacją imprez turystyki
kwalifikowanej.
B. Podstawy krajoznawstwa
Blok ten obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianym krajoznawstwem, a celem zajęć jest
nabycie przez uczestników kursu wiedzy i umiejętności niezbędnych do planowania programu
krajoznawczego imprezy turystycznej oraz przekazywania treści krajoznawczej uczestnikom
imprez.
W ramach bloku realizowane są następujące zajęcia (zakres tematyki zajęć został opisany w
załączniku Szczegółowy zakres wiadomości):
1. historia architektury w Polsce,
2. historia turystyki i krajoznawstwa na terenach Polski,
3. PTTK jako organizacja,
4. etnografia,
5. budownictwo drewniane,
6. środowisko naturalne,
7. system ochrony przyrody w Polsce,
8. geografia turystyczna Polski.
Część praktyczna
Cześć praktyczna kursu jest realizowana pod nadzorem co najmniej jednego, pełnoletniego
instruktora/instruktorki ZHP. Ponadto wszystkie imprezy realizowane w ramach kursu muszą być
organizowane, finansowane i rozliczane zgodnie z zasadami organizacji imprez (rajdów, wycieczek,
biwaków, obozów) w ZHP. W szczególności muszą one być zatwierdzane w hufcu właściwym dla
danej jednostki harcerskiej organizującej kurs.
Część praktyczna kursu musi obejmować wyjazdy (lub wyjazd) szkoleniowe (minimum 9 dni
wyjazdowych z co najmniej 4 noclegami), których celem jest nauka następujących umiejętności:
— praktyczna nauka orientacji w terenie i posługiwania się różnymi rodzajami map i
kompasem,
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— zasady bezpiecznego prowadzenia grupy w różnych warunkach i terenie,
— sposoby przekazywania treści krajoznawczych,
— planowanie i realizacja programu dnia imprezy turystycznej.
Prowadzący kurs stawiają przed kursantami
kursanta/kursantów opieki nad całą grupą.

zadania

polegające

na

przejęciu

przez

Zwraca się uwagę, aby w trakcie wyjazdów sprawdzać umiejętność praktycznego zastosowania
wiedzy nabytej podczas części teoretycznej kursu.
Zaliczenie kursu
Zaliczenie kursu polega na:
– uczestnictwie w co najmniej 7 dniach (z co najmniej 3 noclegami) wyjazdów szkoleniowych,
– zdobyciu do dnia zakończenia kursu po co najmniej jednej odznace (dowolnego stopnia):
turystyki kwalifikowanej, „Turysta–Przyrodnik” i krajoznawczej; osoby, które posiadają te
odznaki w dniu rozpoczęcia kursu, nie muszą zdobywać kolejnych,
– uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Kursu.
W przypadku wystawienia negatywnej opinii uczestnikowi kursu kierownik tego kursu jest
zobowiązany do przekazania Koordynatorowi Szkolenia pisemnego uzasadnienia tej decyzji.
W przypadku, gdy uczestnik kursu nie zgadza się z negatywną opinią Kierownika Kursu,
przysługuje mu odwołanie od tej decyzji do Koordynatora Szkolenia, który po rozpoznaniu
konkretnej sprawy może tej opinii nie zaakceptować.
Egzamin
Egzamin na OT przeprowadzany jest pod nadzorem co najmniej trzyosobowej Komisji
Egzaminacyjnej wyznaczonej przez Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej Oddziału
Międzyuczelnianego PTTK. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły kurs
Organizatora Turystyki i są członkami Oddziału Międzyuczelnianego PTTK.
Postępowanie egzaminacyjne
Postępowanie egzaminacyjne przebiega w następujący sposób:
— kierownik kursu OT zgłasza na co najmniej 7 dni przed terminem egzaminu listę osób (imię,
nazwisko, numer legitymacji PTTK, jednostkę organizacyjną ZHP, listę posiadanych odznak
(nazwa, stopień najwyższej, numer weryfikacyjny) osób, które ukończyły kurs zaznaczając w
jakich wyjazdach i zajęciach praktycznych brały one udział,
— osoby, które ukończyły kurs, dostarczają Komisji Szkoleniowej (poprzez Koordynatora
Szkolenia) 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 pisemnego egzaminu
teoretycznego, który składa się z dwóch części:
a) „wejściówki” — którą zalicza się uzyskując co najmniej 81% punktów — zaliczenie
„wejściówki” jest warunkiem koniecznym do sprawdzenia właściwej części egzaminu,
b) właściwa część egzaminu — którą zalicza się uzyskując z każdego z wymienionych
działów co najmniej 61% punktów:
1. PTTK jako organizacja,
2. historia turystyki i krajoznawstwa w Polsce,
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3. historia architektury w Polsce,
4. etnografia,
5. budownictwo drewniane,
6. przyroda Polski i jej ochrona,
7. geografia turystyczna Polski,
8. bezpieczeństwo imprez turystycznych,
9. terenoznawstwo,
10. zagadnienia prawne w turystyce,
osoby, które z co najwyżej trzech działów właściwej części egzaminu nie uzyskały
wymaganego poziomu 61% punktów na egzaminie pisemnym, mogą zaliczyć te działy w
formie poprawkowego egzaminu ustnego przed Komisją Egzaminacyjną,
osoby które nie zaliczyły więcej niż trzech działów lub nie zaliczyły co najmniej jednego
działu na poprawkowym egzaminie ustnym nie zdają właściwej części egzaminu i tym
samym muszą powtórzyć postępowanie egzaminacyjne,
— osoby, które zdały egzamin teoretyczny, mogą przystąpić do egzaminu praktycznego
składającego się z dwóch części:
a) wyjazd egzaminacyjny — jego celem jest sprawdzenie następujących umiejętności
praktycznych uczestników kursu:
— orientacja w terenie, posługiwanie się różnymi rodzajami map oraz kompasem,
— poruszanie się w terenie i prowadzenie grupy,
— planowanie i realizacja programu dnia imprezy turystycznej.
b) obrona programu wycieczki opracowanego przez egzaminowanego.
— zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego oraz posiadanie po co najmniej jednej odznace
(dowolnego stopnia): turystyki kwalifikowanej, „Turysta–Przyrodnik” i krajoznawczej, są
podstawą do przyznania przez OM PTTK w Warszawie uprawnień Organizatora Turystyki
OM PTTK.
Szczegółowy zakres wiadomości
Blok A. Ogólne zagadnienia związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem małych
grup turystycznych oraz organizacją imprez turystyki kwalifikowanej
Prowadzenie grup na pieszej imprezie turystyki kwalifikowanej:
1. prowadzenie grup na pieszej imprezie turystyki kwalifikowanej — podstawowe zalecenia
metodyczne,
2. specyfika kierowania grupą turystyczną w środowisku działania,
3. grupy formalne i nieformalne,
4. rola kierownika imprezy w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.
Terenoznawstwo i umiejętność korzystania z map:
1. pojęcie mapy i znaki umowne,
2. rzeźba terenu i sposoby jej prezentacji na mapie,
3. nauka czytania mapy i orientowanie jej w terenie,
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4. metody poruszania się w terenie bez korzystania z mapy,
5. planowanie trasy wycieczki w oparciu o mapę.
Bezpieczeństwo i higiena uczestników imprez turystyki kwalifikowanej:
1. rodzaje zagrożeń występujących w czasie imprez turystyki kwalifikowanej,
2. prowadzenie grupy wycieczkowej w warunkach ekstremalnych (mgła, burza, noc, oblodzenie,
zabłądzenie itp.),
3. zagrożenia cywilizacyjne (w tym: poruszanie się na terenie miejscowości, po drogach
publicznych i korzystanie z komunikacji publicznej),
4. typowe problemy zdrowotne występujące wśród uczestników wyjazdów turystycznych,
5. profilaktyka zdrowotna i zapobieganie sytuacjom niebezpiecznym dla uczestników imprezy,
6. apteczka uczestnika oraz apteczka kierownika imprezy
wykorzystywanie w zależności od rodzaju imprezy turystycznej.

–

ich

kompletowanie

i

Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej:
1. resuscytacja krążeniowo–oddechowa,
2. rodzaje krwotoków i ich tamowanie,
3. złamania, zwichnięcia i skręcenia,
4. wstrząs,
5. wstrząśnienie mózgu i urazy głowy,
6. uszkodzenie kręgosłupa,
7. udar słoneczny,
8. wychłodzenie,
9. oparzenia i odmrożenia,
10. zatrucia pokarmowe i bóle brzucha,
11. ukąszenia i użądlenia,
12. ciała obce i ich usuwanie,
13. stany zagrożenia życia – omdlenie i utrata przytomności.
14. padaczka, astma, cukrzyca, alergie – postępowanie.
Dla każdego z tych tematów powinno zostać omówione: najczęstsze przyczyny występowania,
podstawowe objawy, schemat postępowania (w tym kiedy jest konieczne wezwanie pomocy
medycznej), sposoby unikania lub minimalizowania zagrożeń danego typu.
Ratownictwo, wzywanie pomocy i współdziałanie ze służbami ratowniczymi:
1. sposoby wzywania pomocy, sygnały alarmowe (w tym ważne telefony), schemat meldunku
składanego służbom ratunkowym,
2. podstawy ratownictwa i zabezpieczenie miejsca wypadku,
3. zasady zapewnienia bezpieczeństwa grupie podczas wypadku,
4. współdziałanie ze służbami ratowniczymi (m.in. GOPR, TOPR i WOPR).
Podstawowy sprzęt turystyczny i biwakowy:
1. podstawowe wyposażenie turysty m.in.: plecak, buty, odzież oddychająca i termoaktywna
(membrany, polary),
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2. indywidualne wyposażenie dodatkowe: ochraniacze, mapnik, kompas, sprzęt kuchenny itp.
3. wyposażenie grupy turystycznej — namioty i inny sprzęt biwakowy,
4. zasady doboru sprzętu turystycznego do warunków terenowych i pogodowych oraz rodzaju
imprezy,
5. podstawowe zasady użytkowania i konserwacji sprzętu turystycznego,
6. możliwości zakupu sprzętu turystycznego i biwakowego.
Organizacja imprez turystyki kwalifikowanej:
1. przygotowywanie, planowanie i promocja imprezy turystycznej,
2. wyszukiwanie przydatnych informacji, w tym: posługiwanie się rozkładami jazdy PKP i PKS,
wykorzystanie Internetu, korzystanie z innych źródeł informacji,
3. zgłaszanie, realizacja i rozliczanie imprezy turystycznej w OM PTTK w Warszawie,
4. ubezpieczenie imprez turystycznych,
Podstawowe aspekty prawne związane z organizacją i realizacją imprez turystyki kwalifikowanej:
1. prawa i obowiązki organizatora imprezy turystycznej.
2. prawa i obowiązki wolontariusza,
3. wybrane przepisy komunikacyjne i prawo o ruchu drogowym.
4. przebywanie na obszarach chronionych ustawą „O ochronie przyrody”,
5. przebywanie w strefie nadgranicznej i przekraczanie granicy,
6. przepisy finansowe związane z rozliczaniem imprezy turystycznej,
7. korzystanie z usług turystycznych i prawa konsumenckie.
B. Podstawy krajoznawstwa
Historia architektury w Polsce:
1. rozpoznawanie stylów i elementów architektonicznych,
2. założenia miejskie i obronne,
3. najważniejsze zabytki architektury w Polsce (lista światowego dziedzictwa kulturowego
UNESCO, Kanon Krajoznawczy Polski).
Historia turystyki i krajoznawstwa na terenach Polski:
1. historia turystyki na ziemiach polskich,
2. organizacje turystyczne na ziemiach polskich (m.in. PTT, PTK),
3. osoby zasłużone dla polskiej turystyki.
PTTK jako organizacja:
1. historia PTTK,
2. struktura organizacyjna PTTK,
3. Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie,
4. odznaki PTTK oraz system uprawnień kadry programowej PTTK.
Etnografia:
1. podstawowe pojęcia etnografii,
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2. najważniejsze formy kultury materialnej i niematerialnej,
3. grupy etniczne i mniejszości narodowe na terenach Polski obecnie i w przeszłości,
4. wyznania na terenach Polski obecnie i w przeszłości.
Budownictwo drewniane:
1. drewno jako materiał konstrukcyjny,
2. rodzaje budowli drewnianych,
3. konstrukcje drewniane,
4. regionalne zróżnicowanie budowli drewnianych,
5. rozpoznawanie typów budynków, konstrukcji i elementów konstrukcyjnych,
6. najważniejsze zabytki budownictwa drewnianego i skanseny w Polsce.
Środowisko naturalne:
1. zagrożenia środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ruchu turystycznego,
2. sposoby przeciwdziałania zagrożeniom dla środowiska naturalnego,
3. podstawowe pojęcia ekologii (np. relikt, endemit, ekosystem, ekoton),
4. typy podstawowych zbiorowisk leśnych,
5. piętra roślinności występujące w górach Polski.
System ochrony przyrody w Polsce
1. podstawowe założenia programowe i prawne ochrony przyrody,
2. ustawa „O ochronie przyrody” i inne przepisy prawne,
3. formy ochrony przyrody, m.in. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody,
pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty biosfery,
4. ochrona gatunkowa roślin i zwierząt w Polsce na wybranych przykładach.
Geografia turystyczna Polski:
1. regiony turystyczne (charakterystyka zagospodarowania turystycznego i ruchu turystycznego,
atrakcje turystyczne, najważniejsze formy ochrony przyrody, charakterystyczne gatunki fauny
i flory, zabytki),
2. Podział administracyjny Polski (znajomość nazw województw, miast wojewódzkich, ich
umiejscowienia na mapie Polski)
3. lista dziedzictwa kulturowego UNESCO i Kanon Krajoznawczy Polski, Korona Gór Polski.

Uchwała Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie nr 2006/06/01
Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie upoważnia:
Lecha Rybienika do jednoosobowego reprezentowania Zarządu Oddziału w terminie od 27 czerwca
2005 do 20 września 2005 w następujących sprawach:
— podpisywanie porozumień o wolontariacie,
— sprzedaży znaczków PTTK,
— zatwierdzania imprez zgłoszonych do Zarządu Oddziału,
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— występowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym w sprawie zarejestrowania władz
wybranych 24 kwietnia 2006.
oraz
Pawła Dudzika i Tomasza Dygałę do reprezentowania Zarządu Oddziału w terminie od 27
czerwca 2005 do 20 września 2005 w kontaktach z Mazowieckim Urzędem Marszałkowskim i
Wojewódzkim w kwestii upoważnień na prowadzenie kursu przewodników beskidzkich.

Uchwała Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie nr 2006/10/01
W związku z niewywiązywaniem się Zarządu Koła nr 9 OM PTTK z poprzednich zobowiązań Zarząd
Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie postanawia wezwać Zarząd i Komisję Koła nr 9
Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie do:
1. stawienia się w pełnym składzie na spotkanie z Zarządem Oddziału w dn. 16 listopada 2006 o
godz. 18 w sali P015 w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w celu
złożenia wyjaśnień dotyczących działalności Koła
oraz
2. przekazania Zarządowi na w/w spotkaniu
— kompletnych sprawozdań z Walnych Zebrań Koła w latach 2004–2006,
— aktualnych regulaminów statutowych organów Koła,
— całkowitej merytorycznej i finansowej dokumentacji wszystkich kursów przewodnickich
organizowanych przez Koło na podstawie stałego upoważnienia Wojewody
Mazowieckiego z dnia 22 października 1999 r. na prowadzenie szkoleń dla
przewodników turystycznych–górskich (nr PWZ II/3/33/99) wraz z pełną listą osób,
którym wydano zaświadczenie o odbyciu szkolenia,
— pełnej merytorycznej i finansowej dokumentacji działalności studenckiej bazy
namiotowej w Regetowie za lata 2004–2005,
— spisu z natury z początku i końca sezonu 2006 dla studenckiej bazy namiotowej w
Regetowie,
— kopii korespondencji wychodzącej i przychodzącej za lata 2004–2006,
— wzorów wszystkich pieczątek używanych przez Koło w latach 2004–2006 wraz z
przypisaniem osób odpowiedzialnych za wykorzystanie danej pieczątki,
— wykazu wszystkich sponsorów, od których Koło otrzymało środki finansowe na swoją
działalność w latach 2004–2006 wraz z rozliczeniem uzyskanych dofinansowań,
— wykazu odznak przewodnickich wydanych przez Koło wraz z ich numeracją.

Uchwała Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie nr 2006/10/02
Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie postanawia, że:
— osoby, które przechodząc do OM PTTK z innych oddziałów Towarzystwa chcą uzyskać
uprawnienia Organizatora Turystyki OM PTTK w Warszawie, ale nie posiadają jakichkolwiek
uprawnień kadry programowej PTTK lub państwowych, zobowiązane są do odbycia kursu
i zdania egzaminu pisemnego i ustnego, zgodnie z wymogami szkolenia Organizatorów
Turystyki OM PTTK.
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— osoby, które przechodząc do OM PTTK z innych oddziałów Towarzystwa chcą uzyskać
uprawnienia Organizatora Turystyki OM PTTK w Warszawie i są już członkami kadry
programowej Towarzystwa, zobowiązane są do:
a) odbycia obrony wycieczki — osoby posiadające uprawnienia Organizatora Turystyki
PTTK,
b) zdania ustnego egzaminu kontrolnego — osoby posiadające uprawnienia kadry
programowej Towarzystwa inne niż Organizator Turystyki PTTK.
Obrona wycieczki i ustny egzamin kontrolny odbywają się przed Komisją Egzaminacyjną
powołaną przez Zarząd Oddziału na wniosek Komisji Szkoleniowej OM PTTK w Warszawie.
Tematyka i zakres wiadomości objętych rozmową egzaminacyjną stanowią załącznik do
niniejszej uchwały.
— osoby, które przechodząc do OM PTTK z innych oddziałów Towarzystwa chcą uzyskać
uprawnienia Organizatora Turystyki OM PTTK w Warszawie i posiadają państwowe
uprawnienia przewodnika miejskiego, terenowego lub górskiego albo państwowe
uprawnienia pilota wycieczek uzyskują uprawnienia Organizatora Turystyki OM PTTK w
Warszawie bez dodatkowych warunków.
Tracą moc wszelkie wcześniejsze postanowienia o sposobie nadawania uprawnień Organizatora
Turystyki PTTK przez OM PTTK w Warszawie dla osób przepisujących się z innych oddziałów
Towarzystwa.

Załącznik do uchwały nr 2006/10/02
Zakres i tematyka rozmowy egzaminacyjnej dla osób, które są członkami kadry programowej PTTK
lub posiadają uprawnienia państwowe i chcą uzyskać uprawnienia OT OM PTTK.
•

Specyfika działalności Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie,

•

Bezpieczeństwo w organizacji imprez w ramach OM PTTK,

•

Zgłaszanie i rozliczanie imprez w OM PTTK,

•

Prawa i obowiązki wolontariusza działającego na rzecz OM PTTK w Warszawie

Uchwała Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie nr 2006/10/03
Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego w Warszawie uchwala Ramowy Program Szkolenia
Organizatorów Turystyki w OM PTTK w Warszawie. Wytyczne do prowadzenia kursów oraz
szczegółowy zakres wiadomości stanowią załączniki do niniejszej uchwały.
Tracą moc wcześniejsze ustalenia regulujące szkolenia na uprawnienia Organizatora Turystyki w
OM PTTK.
Załącznik 1. do uchwały nr 2006/10/03
Wytyczne do prowadzenia kursu organizatora turystyki OM PTTK
Uwagi ogólne
1. Kursy Organizatora Turystyki PTTK może prowadzić każde koło PTTK zrzeszone w Oddziale
Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie, które:
— posiada kadrę wykładowców oraz instruktorów z uprawnieniami kadry programowej
PTTK, którzy podpisali umowę o wolontariacie z OM PTTK w Warszawie,
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— określi regulamin i program Kursu zgodny z zaleceniami niniejszych wytycznych oraz
wyznaczy osobę odpowiedzialną (zwana dalej Kierownikiem Kursu) za organizację i
przebieg kursu,
— akceptuje zasady określone w niniejszych wytycznych, w szczególności zobowiązuje się
do udokumentowania przebiegu kursu, a po jego zakończeniu do przedstawienia
sprawozdania merytorycznego i finansowego,
— zapewni odpowiednie warunki techniczne do prowadzenia kursu (m.in. odpowiedniej
wielkości salę na wykłady i ćwiczenia).
2. Wszystkie kursy organizowane przez koła OM PTTK nadzorowane są w imieniu Zarządu
Oddziału poprzez Komisję Szkoleniową, a Kierownicy kursów są zobligowani do stosowania
zaleceń Komisji.
3. Komisja Szkoleniowa powoływana jest przez Zarząd OM wśród kadry programowej OM i
składa się z Przewodniczącego Komisji oraz przynajmniej dwóch członków.
4. Organem odwoławczym są:
— od decyzji Kierownika Kursu — Komisja Szkoleniowa OM,
— od decyzji Komisji Szkoleniowej OM — Zarząd Oddziału OM.
5. Finansowanie kursu
Za finansowanie kursu odpowiedzialny jest Zarząd Koła prowadzącego kurs. Pobierana
odpłatność za kurs musi być ewidencjonowana przez koło zgodnie z ogólnymi zasadami
obowiązującymi w OM PTTK w Warszawie.
Należy przy tym przyjąć następujące zasady:
— pieniądze z odpłatności za kurs przeznaczane są na materiały kursowe, książki itp.,
— koszty wyjazdów kursowych powinny być bilansowane dla każdego z wyjazdów osobno,
a uczestnik wyjazdu powinien ponosić tylko rzeczywiste koszty poniesione przez niego,
— rozliczenia kursu i jego wyjazdów powinny być udostępniane na żądanie uczestnikom
kursu, a po zakończeniu kursu przekazywane Zarządowi OM,
— ewentualne dofinansowanie z OM powinno być przeznaczone na organizowanie
specjalistycznych zajęć (m.in. z pierwszej pomocy i ratownictwa) oraz na wydawnictwa i
pomoce dydaktyczne,
— w przypadku uzyskania przez OM dotacji celowej na realizację kursów OT, Zarząd OM
może określić inne zasady finansowania i rozliczania tych kursów, ze względu na
specyficzne wymagania sponsora.
Przebieg kursu
Zakres kursu
Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas zajęć kursu należy omówić następujące
zagadnienia:
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Część teoretyczna
Cykl wykładów i ćwiczeń w ramach których omawiane są na następujące bloki tematyczne:
Blok A. Ogólne zagadnienia związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem małych
grup turystycznych oraz organizacją imprez turystyki kwalifikowanej
Celem tego bloku zajęć jest przygotowanie uczestników kursu do aktywnego udziału w praktycznej
części kursu. W trakcie realizacji tych zajęć należy głównie omawiać praktyczną stronę poruszanych
zagadnień oraz opierać się na konkretnych przykładach z doświadczeń prowadzącego zajęcia.
W ramach bloku realizowane są następujące zajęcia (szczegółowy zakres zajęć został opisany w
załączniku Szczegółowy zakres wiadomości):
1. prowadzenie grup na pieszej imprezie turystyki kwalifikowanej (na nizinach i w górach),
2. terenoznawstwo i umiejętność korzystania z map,
3. bezpieczeństwo i higiena uczestników imprez turystyki kwalifikowanej,
4. podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej,
5. ratownictwo, wzywanie pomocy i współdziałanie ze służbami ratowniczymi,
6. podstawowy sprzęt turystyczny i biwakowy,
7. organizacja imprez turystyki kwalifikowanej,
8. podstawowe aspekty prawne związane z organizacją i realizacją imprez turystyki
kwalifikowanej.
Blok B. Podstawy krajoznawstwa
Blok ten obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianym krajoznawstwem, a celem zajęć jest
nabycie przez uczestników kursu wiedzy i umiejętności niezbędnych do planowania programu
krajoznawczego imprezy turystycznej oraz przekazywania treści krajoznawczej uczestnikom
imprez.
W ramach bloku realizowane są następujące zajęcia (szczegółowy zakres zajęć został opisany w
załączniku Szczegółowy zakres wiadomości):
1. historia architektury w Polsce,
2. historia turystyki i krajoznawstwa na terenach Polski,
3. PTTK jako organizacja,
4. etnografia,
5. budownictwo drewniane,
6. środowisko naturalne,
7. system ochrony przyrody w Polsce,
8. geografia turystyczna Polski,
Część praktyczna
Cześć praktyczna kursu jest realizowana pod nadzorem, co najmniej jednego instruktora
posiadającego uprawnienia kadry programowej PTTK i umowę o wolontariacie z OM PTTK w
Warszawie. Ponadto wszystkie imprezy realizowane w ramach kursu muszą być organizowane
zgodnie z zasadami organizacji imprez OM PTTK w Warszawie.
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Część praktyczna kursu musi obejmować dwa rodzaje wyjazdów:
1. wyjazdy szkoleniowe (minimum 6 dni wyjazdowych z co najmniej 2 noclegami), których
celem jest nauka pod okiem instruktora następujących umiejętności:
— praktyczna nauka orientacji w terenie i posługiwania się mapą,
— zasady bezpiecznego prowadzenia grupy w różnych warunkach i terenie,
— sposoby przekazywania treści krajoznawczych,
— zasady organizacji dnia grupy turystycznej,
2. dłuższy (minimum 4–dniowy) wyjazd egzaminacyjny — jego celem jest sprawdzenie
następujących umiejętności praktycznych uczestników kursu:
— orientacja w terenie, posługiwanie się różnymi rodzajami map oraz kompasem,
— poruszanie się w terenie i prowadzenie grupy.
Prowadzący kurs stawiają przed kursantami zadania polegające na przejęciu przez
kursanta/kursantów opieki nad całą grupą.
Zwraca się uwagę, aby w trakcie wyjazdów sprawdzać umiejętność praktycznego
zastosowania wiedzy nabytej podczas części teoretycznej kursu.
Zaliczenie kursu
Zaliczenie kursu polega na:
— uczestnictwie, w co najmniej 4 dniach wyjazdów szkoleniowych oraz 3 dniach wyjazdu
egzaminacyjnego,
— uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika kursu.
W przypadku wystawienia negatywnej opinii uczestnikowi kursu, kierownik tego kursu powinien
przekazać Komisji Szkoleniowej 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 Szkoleniowej OM PTTK w Warszawie, która po
rozpoznaniu konkretnej sprawy może tej opinii nie zaakceptować.
Egzamin
1. Egzamin na OT przeprowadzany jest pod nadzorem co najmniej trzyosobowej Komisji
Egzaminacyjnej wyznaczonej przez Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej Oddziału
Międzyuczelnianego PTTK.
2. Do egzaminu teoretycznego mogą przystąpić wyłącznie członkowie OM PTTK w Warszawie.
3. Postępowanie egzaminacyjne
Postępowanie egzaminacyjne przebiega w następujący sposób:
— kierownik szkolenia OT w danym kole 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,
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— osoby, które ukończyły kurs, dostarczają Komisji Szkoleniowej 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 (przykładowe pytania na wejściówkę — telefony
alarmowe, pełna nazwa własnego koła, oddziału, parki narodowe w Polsce),
— właściwa część egzaminu — którą zalicza się uzyskując z każdego z wymienionych
działów co najmniej 61% punktów:
1. PTTK jako organizacja,
2. historia turystyki i krajoznawstwa w Polsce,
3. historia architektury w Polsce,
4. etnografia,
5. budownictwo drewniane,
6. przyroda Polski i jej ochrona,
7. geografia turystyczna Polski,
8. bezpieczeństwo imprez turystycznych,
9. terenoznawstwo,
10. 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,
— osoby, które zaliczyły egzamin teoretyczny, mogą przystąpić do obrony swojego
programu wycieczki przed Komisją Egzaminacyjną,
— zdanie egzaminu teoretycznego i obrona programu wycieczki są podstawą do
przyznania przez OM PTTK w Warszawie uprawnień Organizatora Turystyki
PTTK.
Załącznik 2. do uchwały nr 2006/10/03
Szczegółowy zakres wiadomości
Blok A. Ogólne zagadnienia związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem małych
grup turystycznych oraz organizacją imprez turystyki kwalifikowanej
Prowadzenie grup na pieszej imprezie turystyki kwalifikowanej:
1. prowadzenie grup na pieszej imprezie turystyki kwalifikowanej — podstawowe zalecenia
metodyczne,
2. specyfika kierowania grupą turystyczną w środowisku działania,
3. grupy formalne i nieformalne,
4. rola kierownika imprezy w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.
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Terenoznawstwo i umiejętność korzystania z map:
1. pojęcie mapy i znaki umowne,
2. rzeźba terenu i sposoby jej prezentacji na mapie,
3. nauka czytania mapy i orientowanie jej w terenie,
4. metody poruszania się w terenie bez korzystania z mapy,
5. planowanie trasy wycieczki w oparciu o mapę.
Bezpieczeństwo i higiena uczestników imprez turystyki kwalifikowanej:
1. rodzaje zagrożeń występujących w czasie imprez turystyki kwalifikowanej,
2. prowadzenie grupy wycieczkowej w warunkach ekstremalnych (mgła, burza, noc, oblodzenie,
zabłądzenie itp.),
3. zagrożenia cywilizacyjne (w tym: poruszanie się na terenie miejscowości, po drogach
publicznych i korzystanie z komunikacji publicznej),
4. typowe problemy zdrowotne występujące wśród uczestników wyjazdów turystycznych,
5. profilaktyka zdrowotna i zapobieganie sytuacjom niebezpiecznym dla uczestników imprezy,
6. apteczka uczestnika oraz apteczka kierownika imprezy
wykorzystywanie w zależności od rodzaju imprezy turystycznej.

–

ich

kompletowanie

i

Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej:
1. resuscytacja krążeniowo–oddechowa,
2. rodzaje krwotoków i ich tamowanie,
3. złamania, zwichnięcia i skręcenia,
4. wstrząs,
5. wstrząśniecie mózgu i urazy głowy,
6. uszkodzenie kręgosłupa,
7. udar słoneczny,
8. wychłodzenie,
9. oparzenia i odmrożenia,
10. zatrucia pokarmowe i bóle brzucha,
11. ukąszenia i użądlenia,
12. ciała obce i ich usuwanie,
13. stany zagrożenia życia – omdlenie i utrata przytomności.
14. padaczka, astma, cukrzyca, alergie – postępowanie.
Dla każdego z tych tematów powinno zostać omówione: najczęstsze przyczyny występowania,
podstawowe objawy, schemat postępowania (w tym kiedy jest konieczne wezwanie pomocy
medycznej), sposoby unikania lub minimalizowania zagrożeń danego typu.
Ratownictwo, wzywanie pomocy i współdziałanie ze służbami ratowniczymi:
1. sposoby wzywania pomocy, sygnały alarmowe (w tym ważne telefony), schemat meldunku
składanego służbom ratunkowym,
2. podstawy ratownictwa i zabezpieczenie miejsca wypadku,

28/33

Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze
Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie
00–075 Warszawa, ul. Senatorska 11, http://om.pttk.pl

3. zasady zapewnienia bezpieczeństwa grupie podczas wypadku,
4. współdziałanie ze służbami ratowniczymi (m.in. GOPR, TOPR i WOPR).
Podstawowy sprzęt turystyczny i biwakowy:
1. podstawowe wyposażenie turysty m.in.: plecak, buty, odzież oddychająca i termoaktywna
(membrany, polary),
2. indywidualne wyposażenie dodatkowe: ochraniacze, mapnik, kompas, sprzęt kuchenny itp.
3. wyposażenie grupy turystycznej — namioty i inny sprzęt biwakowy,
4. zasady doboru sprzętu turystycznego do warunków terenowych i pogodowych oraz rodzaju
imprezy,
5. podstawowe zasady użytkowania i konserwacji sprzętu turystycznego,
6. możliwości zakupu sprzętu turystycznego i biwakowego.
Organizacja imprez turystyki kwalifikowanej:
1. przygotowywanie, planowanie i promocja imprezy turystycznej,
2. wyszukiwanie przydatnych informacji, w tym: posługiwanie się rozkładami jazdy PKP i PKS,
wykorzystanie Internetu, korzystanie z innych źródeł informacji,
3. zgłaszanie, realizacja i rozliczanie imprezy turystycznej w OM PTTK w Warszawie,
4. ubezpieczenie imprez turystycznych,
Podstawowe aspekty prawne związane z organizacją i realizacją imprez turystyki kwalifikowanej:
1. prawa i obowiązki organizatora imprezy turystycznej.
2. prawa i obowiązki wolontariusza,
3. wybrane przepisy komunikacyjne i prawo o ruchu drogowym.
4. przebywanie na obszarach chronionych ustawą „O ochronie przyrody”,
5. przebywanie w strefie nadgranicznej i przekraczanie granicy,
6. przepisy finansowe związane z rozliczaniem imprezy turystycznej,
7. korzystanie z usług turystycznych i prawa konsumenckie.
B. Podstawy krajoznawstwa
Historia architektury w Polsce:
1. rozpoznawanie stylów i elementów architektonicznych,
2. założenia miejskie i obronne,
3. najważniejsze zabytki architektury w Polsce (lista światowego dziedzictwa kulturowego
UNESCO, Kanon Krajoznawczy Polski).
Historia turystyki i krajoznawstwa na terenach Polski:
1. historia turystyki na ziemiach polskich,
2. organizacje turystyczne na ziemiach polskich (m.in. PTT, PTK),
3. osoby zasłużone dla polskiej turystyki.
PTTK jako organizacja:
1. historia PTTK,
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2. struktura organizacyjna PTTK,
3. Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie,
4. odznaki PTTK oraz system uprawnień kadry programowej PTTK.
Etnografia:
1. podstawowe pojęcia etnografii,
2. najważniejsze formy kultury materialnej i niematerialnej,
3. grupy etniczne i mniejszości narodowe na terenach Polski obecnie i w przeszłości,
4. wyznania na terenach Polski obecnie i w przeszłości.
Budownictwo drewniane:
1. drewno jako materiał konstrukcyjny,
2. rodzaje budowli drewnianych,
3. konstrukcje drewniane,
4. regionalne zróżnicowanie budowli drewnianych,
5. rozpoznawanie typów budynków, konstrukcji i elementów konstrukcyjnych,
6. najważniejsze zabytki budownictwa drewnianego i skanseny w Polsce.
Środowisko naturalne:
1. zagrożenia środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ruchu turystycznego,
2. sposoby przeciwdziałania zagrożeniom dla środowiska naturalnego,
3. podstawowe pojęcia ekologii (np. relikt, endemit, ekosystem, ekoton),
4. typy podstawowych zbiorowisk leśnych,
5. piętra roślinności występujące w górach Polski.
System ochrony przyrody w Polsce:
1. podstawowe założenia programowe i prawne ochrony przyrody,
2. ustawa „O ochronie przyrody” i inne przepisy prawne,
3. formy ochrony przyrody, m.in. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody,
pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty biosfery,
4. ochrona gatunkowa roślin i zwierząt w Polsce na wybranych przykładach.
Geografia turystyczna Polski:
1. regiony turystyczne (charakterystyka zagospodarowania turystycznego i ruchu turystycznego,
atrakcje turystyczne, najważniejsze formy ochrony przyrody, charakterystyczne gatunki fauny
i flory, zabytki),
2. Podział administracyjny Polski (znajomość nazw województw, miast wojewódzkich, ich
umiejscowienia na mapie Polski)
3. lista dziedzictwa kulturowego UNESCO i Kanon Krajoznawczy Polski, Korona Gór Polski.

Uchwała Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie nr 2006/10/04
Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie powołuje Sekcję Turystyki Jaskiniowej
przy OM PTTK w Warszawie oraz zatwierdza jej Zarząd w następującym składzie:
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— Jerzy Filipowicz,
— Artur Ponikiewski,
— Agnieszka Markowiak.

Uchwała Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie nr 2006/12/01
W uznaniu znaczącego zaangażowania i zasług dla rozwoju turystyki akademickiej, a w
szczególności Oddziału Międzyuczelnianego w Warszawie Zarząd OM PTTK przyznaje Andrzejowi
Wielosze honorowo Odznakę Stulecia Turystyki Akademickiej z nr OSTA/1/OM/2006

Uchwała Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie nr 2006/12/02
W celu popularyzacji bezpiecznego oraz świadomego poznawania i eksploracji jaskiń Zarząd
Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie na wniosek Sekcji Turystyki Jaskiniowej przy
OM PTTK w Warszawie ustanawia Odznakę Turystyki Jaskiniowej.
Zatwierdza się regulamin i wzór Odznaki, które stanowią załącznik do tej uchwały.
Na realizację projektu Odznaki oraz jej wykonanie Zarząd Oddziału przeznacza środki finansowe w
wysokości 150 (stu pięćdziesięciu) złotych.
Ustala się cenę jednostkowej Odznaki na 2,50 PLN
Załącznik 1. do uchwały nr 2006/10/03
Regulamin Odznaki Turystyki Jaskiniowej
Postanowienia ogólne
1. Odznaka Turystyki Jaskiniowej zwana dalej OTJ jest ustanowiona i nadawana przez Oddział
Międzyuczelniany PTTK w Warszawie.
2. Celem ustanowienia odznaki jest:
— zachęcenie szerokiego grona turystów do poznawania jaskiń oraz regionów ich
występowania, a także pogłębianie wiedzy o jaskiniach i konieczności ich ochrony;
— poznanie zasad bezpiecznej turystyki jaskiniowej;
— poznanie specjalistycznej literatury dotyczącej jaskiń.
3. OTJ posiada 4 stopnie:
— popularny,
— brązowy,
— srebrny,
— złoty.
4. OTJ zdobywa się w kolejności stopni.
5. OTJ mogą zdobywać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą zwiedzać jaskinie wraz z
osobą pełnoletnią.
6. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest dowolny.
7. Ze względu na występowanie w jaskiniach zimowych kolonii nietoperzy odznakę można
zdobywać od początku kwietnia do końca października.
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8. Podczas zwiedzania jaskiń należy bezwzględnie zachować wszelkie środki ostrożności
pozwalające na bezpieczne poznawanie jaskini, w tym: posiadać minimum dwa źródła
światła, ochronę głowy i rąk oraz odpowiednią odzież, a także aktualny plan jaskini.
Zwiedzanie obiektów nie może odbywać się indywidualnie (minimalna liczba uczestników —
2 osoby).
Warunki zdobywania odznaki
9. Do OTJ zalicza się jaskinie i obiekty jaskiniowe położone na terenie Polski oraz jaskinie
udostępnione turystycznie z przewodnikiem poza jej obszarem.
10. Obiekty do OTJ muszą być jaskiniami o rozwinięciu poziomym i nie wymagające do ich
poznania użycia specjalistycznego sprzętu alpinistycznego oraz znajomości technik
wspinaczkowych. Obiekty nie mogą posiadać na przebiegu trasy zwiedzania oraz poza nią w
bezpiecznej odległości progów, studni, zacisków, zalanych korytarzy oraz gniazd wodnych.
Nie mogą to być również obiekty opisane w literaturze jako szczególnie niebezpieczne w
związku z grożącymi obrywami stropu, zaklinowanych głazów i in. Otwór wejściowy jaskini
musi być położony w miejscu do którego możliwe jest bezpieczne, nie eksponowane dojście.
11. Nie zalicza się obiektów sztucznych takich jak kopalnie, sztolnie, sztuczne groty, obiekty
zabytkowej architektury obronnej (twierdze, forty, bunkry i in.).
12. Nie zalicza się obiektów położonych na obszarach chronionych, do których dojście lub ich
zwiedzanie narusza krajowe lub lokalne regulacje prawne związane z ochroną przyrody.
13. Zaliczenia poznanych obiektów dokonuje się na podstawie „książki wejść jaskiniowych”
prowadzonej w dowolnej formie (w tym elektronicznej),
14. W rejestrze należy obowiązkowo umieścić:
— datę zwiedzania jaskini;
— godzinę wejścia i wyjścia;
— pełną nazwę zwiedzanego obiektu z podaniem całkowitej długości obiektu;
— rejon występowania wg wykazu
— imiona i nazwiska uczestników
— krótki opis jaskini z uwzględnieniem stanu obiektu (zaśmiecenie, dewastacja szaty
naciekowej i inne zniszczenia);
— potwierdzenie nie budzące wątpliwości, co do poznania jaskini wg wytycznych
regulaminu, np. zdjęcie foto przed otworem wejściowym jaskini, potwierdzenie udziału
w imprezie speleo przez organizatora, bilet lub pieczątka w przypadku jaskiń, w których
jest to możliwe.
15. Za poznanie danego obiektu uważa się przejście głównym ciągiem jaskini, a w sytuacji
niemożliwości jasnego określenia jego przebiegu, zwiedzenie dostępnych korytarzy z
zastrzeżeniem pkt. 10.
16. Za poznanie obiektu uważa się również przejście fragmentu głównego ciągu jaskini
wynikające z zastrzeżeń pkt. 10.
17. Zaliczane są również jaskinie udostępnione do zwiedzania na określonych warunkach i
przystosowane do masowego ruchu turystycznego.
18. Na poszczególne stopnie należy zwiedzić następującą ilość obiektów:

stopień

obiekty

uwagi
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popularny

5

obiekty udostępnione turystycznie z przewodnikiem

brązowy

10

srebrny

20

z minimum 2 regionów

złoty

30

z minimum 3 regionów

19. Obiekty raz zaliczone na dowolny stopień odznaki nie mogą być powtarzane przy uzyskiwaniu
norm na wyższe stopnie.
20. Regiony na poszczególne stopnie odznaki mogą się powtarzać.
21. W regionie Jury Krakowsko–Wieluńskiej zaliczane są tylko obiekty o całkowitej długości
powyżej 15 m.
22. Interpretacja regulaminu OTJ należy do Zarządu OM PTTK w Warszawie.
23. Odznakę weryfikuje i przyznaje Referat Weryfikacyjny OM PTTK w Warszawie (ul.
Senatorska 11, 00–075 Warszawa). Przy weryfikacji korespondencyjnej należy załączyć
zaadresowaną kopertę oraz znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną.
Regiony występowania jaskiń do OTJ:
— Niż Polski
— Góry Świętokrzyskie
— Niecka Nidziańska
— Jura Krakowsko–Wieluńska
— Sudety
— Polskie Karpaty Fliszowe
— Tatrzański Park Narodowy
— jaskinie poza obszarem Polski — tylko udostępnione turystycznie
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