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Uchwała nr 2012/01/1 Zarządu Oddziału
Międzyuczelnianego

Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego na Zebraniu w dniu 23.01.2012r postanawia:
określa zakres oraz szablon rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Komisji
Programowych OM PTTK w Warszawie, o których mowa w uchwale Zarządu OM PTTK w
Warszawie nr 2007/01/02. Sprawozdanie merytoryczne powinno obejmować co najmniej
następujące informacje:
1. dane Komisji (w tym skład Komisji, dane kontaktowe Komisji)
2. sprawozdanie z działalności programowej Komisji (w tym działalności dydaktycznej,
działalności w pracach Komisji programowych PTTK i krajowych naradach oraz
pozostałej działalności programowej i popularyzatorskiej)
3. sprawozdanie z działalności Terenowego Referatu Weryfikacyjnego działającego przy
Komisji (w tym uprawnienia TRW do weryfikacji odznak, dane dotyczące liczby
zweryfikowanych odznak)

4. stan kadry w OM PTTK w Warszawie (w tym statystyka ogólna, stan kadry w
poszczególnych klubach OM PTTK, zmiana stanu kadry w stosunku do rok poprzedniego,
spis kadry)
W sprawozdaniu można też umieścić dodatkowe informacje nieujęte na powyższej liście.
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Związku z tym, że informacje odnośnie liczby zweryfikowanych odznak Zarząd OM PTTK w
Warszawie otrzymuje od Biura TRW, dlatego w przypadku prowadzenia rejestru przyznawanych
odznak przez Biuro TRW istnieje możliwość nieumieszczania w sprawozdaniu Komisji powyższej
informacji.
Roczne sprawozdanie merytoryczne Komisji Programowych powinno być przygotowane zgodnie
z szablonem stanowiącym załącznik do poniższej uchwały.
W celu ułatwienia Komisji w realizacji ww. zadań Zarząd OM w Warszawie będzie przekazywał
Komisjom:
1. do dnia 31 stycznia druki TKK otrzymane z kół (w celu weryfikacji stanu kadry),

2. do dnia 20 lutego informacje z Biura TRW odnośnie liczby zweryfikowanych odznak.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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