
 
  

 
 
 

 
 
 

AKADEMICKIE  KOŁO PRZEWODNIKÓW TATRZA ŃSKICH 
im . Zofii i Witolda H. Paryskich 

przy OA PTTK Kraków 
Siedziba: COTG PTTK 31-010  Kraków ul.Jagiellońska 6 

tel.: 0-12- 422-28-40; 
www.akpt.pl  

                                                         ZEBRANIE ZARZADU 
                                              8.03.2012 czwartek w godz.18-20  
                                                 „Marchewka z Groszkiem” ul.Mostowa 
 
Obecni: 
  Anna Czas 
            Joanna Popiołek – Widlarz 

Maciej Florys 
            Andrzej Grzechynka 
 Krzysztof Kulesza 
 Wojciech Kurzyński 
            Rafał Misiuda 
            Tomasz Nodzyński 
 
1. Zmiany prawne dotyczące statusu przewodnika 
Kol. K.Kulesza przedstawił informacje dotyczącą proponowanych przez min. J.Gowna zmian 
w dostępie do niektórych zawodów. Zgodnie z propozycjami deregulacja nie  obejmie 
zawodu przewodnika górskiego, jedyną proponowana zmianą jest zniesienie wymogu 
posiadania średniego wykształcenia. 
2. CPT - problemy z komisją egzaminacyjną  
Kol. K.Kulesza przedstawił takŜe aktualna sytuację w CPT .Z powodu wymuszenia przez 
władze PSPW rezygnacji swoich członków z udziału w komisji egzaminacyjnej dla 
przewodników tatrzańskich pojawiły się problemy z przeprowadzeniem technicznej części 
egzaminu.  
3.Zawody narciarskie AKPT 
Kol. T.Nodzyński przedstawił stan przygotowań do przeprowadzenia w dn. 24 marca 
tradycyjnych zawodów narciarskich AKPT, od tego roku będących Memoriałem 
poświęconym pamięci naszych przyjaciół Ani, Basi i Bogdana, tragicznie zmarłych w lawinie 
pod Małą Koszystą . 
4.Kalendarz, tablica na Wiktorówkach 
Dyskutowano aktualny stan dystrybucji kalendarzy AKPT , na razie trudno jeszcze 
przewidzieć jakie środki finansowe uda się uzyskać z ich sprzedaŜy. Tablica poświęcona 
pamięci naszych przyjaciół na Wiktorówkach została ufundowana przez rodzinę i zostanie 
poświęcona w rocznice tragedii 13 marca, jej koszt wyniósł ok. 3 000 zł. W chwili gdy będzi 
jasne jakie środkli udało się uzyskac z dystrybucji kalendarza zostanie podjęta decyzja o ew 
dofinansowaniu przez AKPT tej tablicy.  
5. Sprawa 1%  z PIT dla AKPT 
Kol. M. Florys przedstawił propozycję zarządu Oddziału Akademickiego PTTK dotyczącą 
moŜliwości odpisu 1% podatku na rzecz OA i przekazania ich na potrzeby AKPT. Po 
dyskusji, w której padały argumenty o wątpliwościach natury etycznej związanej z tego typu 
działaniami zdecydowano (przy 1 głosie sprzeciwu) o rezygnacji z tego typu dofinansowania 
działalności Koła. Nadal natomiast będziemy prosili naszych członków o pomoc dla Fundacji 
i organizacji zajmujących się działalnością charytatywną,  które  są powiązane z członkami 
naszego Koła (np. Fundacja do Walki z Mukowiscydozą zbierająca pieniądze m.in na 
leczenie cięŜko chorego syna jednego z naszych kolegów)  



6. Lecie  AKPT/SKPG 
Kol. M .Florys przedstawił propozycje dotyczące terminu tegorocznego Lecia -  niestety 
cięŜko było znaleźć termin który  nie kolidował by z innymi imprezami przewodnickimi. 
Wstępnie ustalono Ŝe najlepszym terminem byłby 17-18 listopada i taka propozycję 
kol.M.Florys ma przekazać zarządowi SKPG. 
7. Regulamin AKPT 
Z braku czasu i odpowiedniego przygotowania zdecydowano się przenieść dyskusje na ten 
temat na kolejne zebranie. 
8. Sponsoring AKPT 
Kol. A.Grzechynka przedstawił propozycję zawarcia umowy pomiędzy prowadzonym przez 
niego Biurem Turystycznym „Mediusz” a AKPT  w sprawie oficjalnego sponsoringu Koła. 
Wstępna propozycja została zaakceptowana, ostateczna decyzja zostanie podjeta po 
przedstawieniu szczegółowych zasad współpracy.  
9. Wyprawa AKPT 2012 
Kol.T.Nodzynski przedstawił stan przygotowań do tegorocznej wyprawy AKPT – celem jest 
leŜąca w Gruzji Uszba, wstępny termin to  druga połowa sierpnia.  


