
 
  

 
 
 

 
 
 

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

przy OA PTTK Kraków 
Siedziba: COTG PTTK 31-010  Kraków ul.Jagiellońska 6 
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                                             ZEBRANIE ZARZADU 
                                              23.02.2010r. wtorek w godz.18-20  
                                                 „Marchewka z Groszkiem” ul.Mostowa 
 
Obecni: 
   Anna Czas 
            Maciej Florys 
            Andrzej Grzechynka 
            Krzysztof Kulesza 
            Wojciech Kurzyński 
            Artur Krupiński 
            Kazimierz Liszka 
            Rafał Misiuda 
            Tomasz Nodzyński 
          Komisja rewizyjna: 
           Jacek Mizerski  
 

1. Nowa ustawa o usługach turystycznych i zw.z nią Rozporządzeniem 
Kol. K.Kulesza otrzymał pismo z Ministerstwa z prośbą o przedstawienie  przez 
CPT  do końca lutego propozycji wymagań dotyczących  klas przewodnickich.. 

               Po burzliwej dyskusji przegłosowano następujace stanowisko AKPT: 
- klasa III bez zmian w porównaniu ze stanem obecnym  (8 os.za;1 os.przeciw) 
- klasa II   do II st UIAA w warunkach letnich oraz I st UIAA w warunkach 
zimowych (9 os.za) 
- klasa I  do IV st UIAA w warunkach letnich oraz II st UIAA w warunkach 
zimowych (5 os.za;3 os.przeciw;1 os.wstrz.) 

2. Kurs CPT na wyŜsze klasy  – wypadek  
Przegłosowano wniosek, aby do komisji powołanej przez CPT w celu zbadania 
okoliczności wypadku kol. J. Brzosko w dniu 12.01.2010 na Świnicy podczas 
prowadzonego przez kol. R.Gajewskiego z PSPW wyjścia szkoleniowego  weszły 
takŜe osoby spoza PSPW  (9 os za)  

         4.   Szkolenia AKPT 
Kol. A.Grzechynka przedstawił program i miejsce szkolenia zimowego(okolice 
W.Chocza)27-28.02. 
 Kol. A.Czas przedstawiła pomysł szkolenia przyrodniczego,którego tematem będą 
„Ślady,tropy i zachowania zwierząt zimą”.Wstępny termin to kwiecień.Wycieczkę 
poprowadzi Tomasz Zwijacz-Kozica (7 os.za;2 os.wstrz.) 
Przy okazji powyŜszego tematu wywiązała się dyskusja  na temat otwarcia szkoleń 
takŜe dla osób z  innych Kół. W jej trakcie przypomniano Ŝe zgodnei z 
wcześniejszymi uchwałami zarządu jest to moŜliwe takŜe obecnie - osoby spoza 
Koła i członkowie AKPT nie mający opłaconych aktualnych składek mogą brać 
udział  w szkoleniu za symboliczną odpłatnością w wysokości 20 zł. Przegłosowano 



(5 os.za;4 wstrz.) wysyłanie informacji o szkoleniach do innych Kół przewodnickich                                                                                                                
5.   Nowy kurs przewodnicki  

Kol. K.Liszka przedstawił wstępna koncepcje i harmonogram organizacji nowego 
kursu. Z deklaracji pomocy w  organizacji kursu z uwagi na brak czasu wycofał się 
A.Krupinski.Koledzy M.Florys i T.Nodzyński nadal oferują swoją pomoc. 
Został ustalony termin spotkania dla chętnych na kurs – 20 kwietnia 2010 godz. 
18.00 w COTG ul.Jagiellońska 

6. Nowe blachy AKPT 
Kol. A.Krupinski ma rozeznac sprawę naprawy uszkodzonych blach z pierwszej 
partii  

         7.  Puchar Prezesa 
              Kol. T.Nodzyński z braku czasu w tym roku nie zajmie się organizacją imprezy. 
              Podjął się tego kol. R.Misiuda z pomoca kol. A.Czas i M.Florysa. 

8. Wyjazd Kołowy 
Zarząd zaakceptował propozycję rozpoczęcia prac nad organizacją  wyjazdu AKPT 
na Mt.Kenya w  jesieni 2010 – szczegółowe propozycje przygotuje kol. T.Nodzyński  

9. Mi ędzynarodowy Dzień Przewodnika 
W dniu 13.02. odbyły się z tej okazji zajęcia integracyjne w dol.Kobylańskiej pod 
Krakowem dla dzieci z Domów Dziecka .Organizatorem tej imprezy było Koło im. 
M.Sieczki , brali w niej udział takŜe członkowie naszego Koła : 
A.Czas,Z.Florys,M.Florys,P.Jezutek,P.Krupa,J.Widlarz-Popiołek oraz A. 

               Grzechynka 
  10.  Następne zebranie. 
         Proponowany termin to 30.03 godz.18.00 w Marchewce. 

 
    
 

 
 

 


