
 
  

 
 
 

 
 
 

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 ZARZĄDU 
                                                 23.06.2010r.wtorek w godz.18-20 
                                                 „Marchewka z Groszkiem”ul.Mostowa 
                                                                                          
Obecni: 
   Anna Czas 
            Maciej Florys 
            Andrzej Grzechynka 
            Krzysztof Kulesza 
            Wojtek Kurzyński 
            Kazimierz Liszka 
            Tomasz Nodzyński 
            Joanna Widlarz-Popiołek 
Komisja rewizyjna: 
            Jacek Mizerski 
            Leszek Sułowski 
 
 

1. 55 Lecie Koła 
Kol. M.Florys  poinformował o przygotowaniach do Lecia, które w tym roku 
organizuje SKPG i które odbędzie się 6-7 listopada w Poroninie, szacowany koszt 
uczestnictwa będzie wynosił 105 zł. SKPG planuje stworzenie wydawnictwa 
jubileuszowego –  istnieje potrzeba opracowania podsumowania ostatnich lat działania 
AKPT  (zobowiązał się do tego kol.T.Nodzyński) , mile widziane będą takŜe inne 
teksty o Ŝyciu Koła.  

2. Wystawa w TPN  
Kol.J.Popiołek-Widlarz poinformowała o rezerwacji miejsca w Muzeum TPN (duŜa 
sala) na wystawę poświęconą AKPT od 6 listopada na okres ok.miesiąca. Trwają 
rozmowy z kol.T.Pokornym o przekazaniu zdjęć z poprzednich wystaw. 

      3.   Blachy kołowe 
 Kol A.Grzechynka  zobowiazał się do zajęcia ta sprawą do następnego spotkania 
zarządu. 

4.   Ustawa 
Kol. K.Kulesza poinformował o zatwierdzeniu przez Sejm i Senat zmian w  Ustawie 
Usługach Turystycznych, obecnie trwają prace nad Rozporządzeniem do w/w Ustawy, 
CPT przesłalo juŜ wcześniej ustalone uwagi do  Ministerstwa. 

5. Nowy kurs przewodnicki 
Kol.K.Liszka przedstawił krótko informacje o nowym kursie – początek zajęć w 
październiku. Ustalono zniŜkę dla członków SKPG, którzy chcą rozpocząć kurs 
tatrzański w wysokości  20% od ceny całego kursu. 

6. Spotkania w Marchewce 
Na wniosek kol. K.Liszki, w związku z wtorkowymi zajęciami nowego kursu od 
października cotygodniowe spotkania AKPT zostaną przeniesione z wtorku na środę. 
 



7. Zmiana skarbnika 
W związku z duŜymi problemami z wywiązywaniem się ze swoich obowiązków 
Zarząd podjął decyzję (8 głosów za, 0 przeciw) o odwołaniu kol.Artura Krupińskiego 
z funkcji skarbnika Koła. Na nowego skarbnika powołano kol.Maćka Florysa 
(7głosów za, 1 wstrzymujący). Kol.M.Florys ma z pomocą Prezesa i 
kol.T.Nodzyńskiego przejąć od kol.A.Krupińskiego dokumentację i kase Koła do 
następnego spotkania zarządu 

8. Tablica pamiątkowa pp. Paryskich na Wiktorówkach 
Kol. K.Kulesz poinformował Ŝe we współpracy z kol.W.Kurzyńskim  trwają ustalenia 
odnośnie wykonawcy tablicy. Planowane odsłonięcie tablicy w okolicach początku 
listopada 2010. 

      9.  Statut/regulamin AKPT 
Kol.J.Popiołek-Widlarz zobowiązała się do przygotowania na następne zebranie 
zarządu propozycji statutu/ regulaminu Koła 

                                                                                                      
 
 
 
 
 

 


