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ZEBRANIE ZARZĄDU
31.03.2015 r. wtorek w godz. 18-20
„Marchewka z Groszkiem” ul. Mostowa
Obecni:
Maciej Florys
Grzegorz Folta
Andrzej Grzechynka
Paweł Krupa
Anna Kwinta
Kazimierz Liszka
Tomasz Nodzyński
Marcin Radwan
Adam Wnęk
1. Ukonstytuowanie się nowego zarządu
Zebranie było pierwszym spotkaniem zarządu wybranego podczas zebrania walnego
17.03.2015 r. W nowym, nieco odświeżonym składzie zaproponowano, a następnie
przegłosowano jednogłośnie następujący podział funkcji:
Maciej Florys – prezes (stanowisko obsadzone podczas zebrania walnego)
Andrzej Grzechynka – wiceprezes
Anna Kwinta – sekretarz
Adam Wnęk – skarbnik
Kazimierz Liszka
Paweł Krupa

komisja szkoleniowa

Grzegorz Folta – osoba odpowiedzialna za kwestie informatyczne
Marcin Radwan – członek zarządu
2. Koszulki i kurtki przewodnickie
Po zebraniu zgłoszeń od osób zainteresowanych zostanie złożone zamówienie na kolejną
serię przewodnickich softshelli firmy Montano. Na zebraniu zdecydowano większością tj.
ilością 5 głosów (1- przeciw, 2 – wstrzymało się), że z budżetu kołowego zostanie pokryty
koszt haftów blachy przewodnickiej na każdej kurtce.
W najbliższych dniach zostanie złożone zamówienie na koszulki przewodnickie. Zgodnie
z preferencjami większości zamawiających będą to koszulki firmy Odlo. Większością
głosów (7 – za, 1- przeciw) zdecydowano, że będą to koszulki bez logo 60-lecia
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w ujednoliconym kolorze w wersji męskiej (kolor Turkish Sea) i damskiej (Blue Atol).
Przewidziano możliwość składania jednoczesnego zamówienia na koszulki w innym
kolorze, ale nie będą one posiadały logo blachy kołowej. Kwestią koszulek
jubileuszowych związanych z obchodami 60 – lecia AKPT i SKPG zajmuje się kolega
Andrzej Grzechynka. Informacje w tej sprawie będą podawane na bieżąco.
3. Obchody 60 – lecia (imprezy towarzyszące)
W najbliższym czasie odbędą się dwie z zaplanowanych na rok 2015 imprez
przewodnickich. Pierwsza z nich czyli Memoriał Basi, Ani i Bogdana będzie miała
miejsce w dniu 11 kwietnia 2015. Bazą tego spotkania o charakterze sportowotowarzyskim jest schronisko w Roztoce. Zgłoszenia zbiera główny organizator Tomek
Nodzyński. W trzeci weekend kwietnia tj. w dniach 18-19.04. w Dursztynie odbędą się
kolejne „Przewodników Spotkania z Umiejętnościami”. Zapisy poprzez formularz
elektroniczny zbiera kolega Maciek Florys.
W kolejnych miesiącach planowana jest także wycieczka retro w Tatry (13.06.2015) oraz
wydarzenia takie jak m. in. górski bieg na orientację czy konna wycieczka w Pieniny
(dokładne daty zostaną ustalone w późniejszym terminie).
4. Jubileuszowe LECIE 2015
Ze względu na bardziej uroczysty niż zazwyczaj charakter corocznego „lecia” odbyło się
głosowanie członków zarządu odnośnie gości specjalnych, którym należy wysłać
zaproszenie. Decyzją większości (6 – za, 2 – wstrzymało się) ustalono, że na LECIE 2015
zostaną zaproszeni: członkowie honorowi Koła, szefowie innych kół przewodników
tatrzańskich oraz dyrektor TPN.
5. Odznaczenia
Zgodnie z kwestią zgłoszoną na zebraniu walnym 17.03.2015 r. zarząd poruszył również
temat przyznania zasłużonym dla koła osobom specjalnych odznaczeń. Sprawa wymaga
dłuższej dyskusji, którą zaplanowano na kolejne spotkanie zarządu.
6. Opisy poświęcone zmarłym członkom i sympatykom koła
W związku z jubileuszem AKPT wraz z SKPG przygotowują opisy poświęcone zmarłym
osobom, które działały w ich strukturach. Ze strony AKPT przygotowane zostaną opisy
5 osób. Konkretnie są to: Barbara Kralka-German, Anna Frydryszak, Bogdan Frydryszak,
Wojciech Kozub oraz Janusz Mączka. Trwają poszukiwania członków AKPT, którzy
wyraziliby chęć przygotowania kilku zdań na temat wymienionych wyżej postaci.
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7. Ubezpieczenie OC
Kolejną kwestią, której potrzebę rozpatrzenia zgłoszono podczas zebrania walnego
17.03.2015 jest ubezpieczenie OC dla przewodników naszego koła. Sprawą zobowiązał
się dokładnie zająć kolega Marcin Radwan. Po dokonaniu odpowiedniego rozeznania
będziemy przekazywać dalsze informacje.
8. 1% dla AKPT
Rozpoczął się ostatni miesiąc rozliczeń PIT. Przypominamy, że istnieje
możliwość przekazania 1% podatku na rzecz działalności pożytku publicznego
AKPT (w ramach odpisu na organizacje pożytku publicznego za pośrednictwem
Oddziału Akademickiego PTTK). Zainteresowanych procedurą przekazania 1%
zapraszamy na stronę www, gdzie w zakładce aktualności została umieszczona
stosowna instrukcja.

9. Egzamin na uprawnienia do prowadzenia wycieczek narciarskich
Zgodnie z decyzją podjętą przez Radę CPT najbliższy egzamin na uprawnienia
do prowadzenia wycieczek narciarskich dla przewodników wszystkich klas odbędzie się
13.04.2015 r. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronie Centrum
Przewodnictwa Tatrzańskiego.
10. Następny zarząd
Następne zebranie zarządu zostało zaplanowane na 28 kwietnia 2015 r.
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