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ZEBRANIE ZARZĄDU
5.01.2010 godz.18.15-20.00
„Marchewka z Groszkiem” ul. Mostowa
Obecni- zarząd:
Joanna Popiołek-Widlarz
Maciej Florys
Andrzej Grzechynka
Krzysztof Kulesza
Artur Krupiński

Wojciech Kurzyński
Rafał Misiuda
Tomasz Nodzyński
- komisja Rewizyjna:
Wiesława Nocuń- Wczelik
Jacek Mizerski
1. Opinia na temat projektów ‘ Kodeksu etycznego przewodników tatrzańskich” oraz
„Regulaminu CPT” przedstawionych Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego przez
Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wysokogórskich
Po burzliwej dyskusji podjęto następujące uchwały:
- W sprawie „Kodeksu etycznego..” zarząd uznaje potrzebę opracowania zbioru zasad
etycznych obowiązujących przewodników tatrzańskich, jednakŜe propozycja przedstawiona
przez PSPW zdaniem zarządu nie spełnia wymagań dotyczących tego typu opracowania i
musi ulec daleko idącym zmianom
(Za – 6 osób, przeciw – 1, wstrzymała się – 1)
- w sprawie „Regulaminu CPT” zarząd nie widzi potrzeby regulowania, a de facto zawęŜania
ustawowych ograniczeń obowiązujących przewodników tatrzańskich, zwłaszcza przy braku
realnych moŜliwości zatwierdzenia i egzekwowania tego typu ograniczeń; i wnioskuje o
odrzucenie pomysłu tworzenia tego typu regulaminu
(Za – 6 osób, przeciw – 0, wstrzymało się – 2)
Zarząd zobowiązał przedstawicieli AKPT w Radzie CPT do przedstawienia powyŜszego
stanowiska na najbliŜszym zebraniu Rady CPT
2. Nowa Ustawa o usługach turystycznych i związane z nia Rozporządzenie Zakończenie
sezonu CPT
K.Kulesza przedstawił informacje o nowej „Ustawie o Usługach turystycznych” będącej
obecnie w trakcie prac legislacyjnych oraz o propozycji Ministerstwa przedstawienia przez
CPT projektu zmian w Rozporządzeniu regulującym zakres uprawnień przewodników
tatrzańskich. .
3. Kalendarz AKPT 2010
Kalendarz jest juŜ wydrukowany, będzie rozdawany bezpłatnie dla wszystkich członków Koła
z opłaconymi aktualnymi składkami
4. Rozliczenia
Zarząd zobowiązał do przedstawienia na następnym zebraniu:
- kol.A.Krupińskiego dokładnego stanu kasy Koła wraz z lista osób mających opłacone
składki
- kol. A.Grzechynkę rozliczenia wyjazdu na Ararat

5.

6.

7.

8.

- kol. M.Florysa rozliczenia Lecia
- kol R.Misiudę i W.Kurzyńskiego rozliczenia Wigilii Kołowej
Szkolenia
Kol A.Grzechynka zorganizuje szkolenie zimowe (rakierty śnieŜne, elementy lawinowe) w
terminie 27-28 lutego
Blachy
Niestety pojawiły się znowu problemy z trwałością zamocowań w nowej partii blach – do
czasu ostatecznego stwierdzenia ich poprawności podjęto decyzje o wstrzymaniu ich
dystrybucji.
Badania lekarskie
Kol. W.Kurzyński ma do następnego zebrania rozeznać sprawę zorganizowania badań
lekarskich niezbędnych do przedłuŜenia waŜności identyfikatora.
Następne zebranie
Ustalono termin następnego zebrania na wtorek 2.02, godz 18.00 w „Marchewce”

