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Protokół z zebrania 

Wojewódzkiego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK 

woj. warmińsko-mazurskiego 

 

 

Olsztyn, dn. 21 kwietnia 2016 

 

 

W kwietniowym zebraniu Samorządu udział wzięli: Andrzej Bobrowicz, Grzegorz Rembacz 

oraz Joanna Mariuk. 

Porządek obrad, przedstawiony przez przewodniczącego Samorządu, Andrzeja Bobrowicza, 

obejmował: 

- rozliczenie otwarcia sezonu przewodnickiego 2016 w Olsztynie; 

- przygotowania do zamknięcia sezonu przewodnickiego 2016 w Kętrzynie;  

- informacje o obchodach 60-lecia Komisji Przewodnickiej;  

- informacje o posiedzeniu KP w Warszawie 23 kwietnia i wypracowanie stanowiska 

wojewódzkiego;  

- podsumowanie XX Ogólnopolskiego Zlotu Przewodnickiego w Giżycku;  

- kwestię składek na Samorząd Przewodnicki za 2016 r. ; 

- sprawy bieżące. 

Otwierając zebranie przewodniczący Wojewódzkiego Samorządu Przewodników 

Turystycznych PTTK, Andrzej Bobrowicz, zaznaczył, że jeśli nie zajdzie taka potrzeba, członkowie 

Samorządu będą się spotykać od tej pory 3 razy do roku:  w marcu, we wrześniu i w grudniu. 

Najbliższe spotkanie planowane jest na drugą połowę września 2016. 

Podsumowując otwarcie sezonu przewodnickiego 2016 na Warmii i Mazurach kol. 

Bobrowicz podkreślił, że w otwarciu wzięło udział 56 przewodników z Olsztyna i terenu (3 osoby 

mniej niż przed rokiem), ale w sesji inaugurującej otwarcie w olsztyńskim ratuszu ponadto licznie 

udział wzięli inni przewodnicy z Olsztyna, którzy nie zostali ujęci w powyższej statystyce. Ogółem, 

wśród 56 uczestników całej imprezy było: 29 osób z Olsztyna, 13 z Kętrzyna, 12 z Giżycka i 2 z 

Elbląga. Optymizmem napawa fakt udział tak licznej grupy przewodników z koła kętrzyńskiego. 

Olsztyńskie Koło Przewodników dofinansowało autokar na wycieczkę do CSR „Ukiel” (kwota 400 

zł). Jedynym kosztem jaki poniósł Samorząd w związku z rozpoczęciem sezonu był poczęstunek w 

czasie sesji (kwota 270 zł brutto). Lokalna telewizja Kopernik zamieściła film z wizyty 

przewodników na terenie CRS, który dostępny jest online na stronie telewizji i na stronie CRS 
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„Ukiel”.  Kol. Bobrowicz jest właśnie w trakcie przygotowywania sprawozdania z imprezy, czeka 

jedynie na zdjęcia od kol. Tadeusza Walczaka. Kol. Joanna Mariuk zadeklarowała, że prześle swoje 

zdjęcia z rozpoczęcia sezonu przewodników. Ogólnie imprezę podsumowano jako udaną.  

Kolejnym punktem zebrania było omówienie zakończenia sezonu przewodnickiego 2016 

organizowanego przez koło przewodników z Kętrzyna. Koło kętrzyńskie planuje pokazać zabytki 

Kętrzyna oraz Muzeum Mazurskie w Owczarni. Koledzy z Kętrzyna wystąpili z prośbą o 

dofinansowanie autokaru na ww. wydarzenie. Przewodniczący  Samorządu zapowiedział, że 

autokar będzie dofinansowany jedynie w wypadku organizacji wycieczki całodziennej. We 

wrześniu delegaci z Kętrzyna zostaną zaproszeni do udziału w zebraniu samorządowym w 

Olsztynie.  Kol. Grzegorz Rembacz zasugerował, by w czasie wycieczki był zorganizowany nocleg 

i całość trwała 2 dni, gdyż w innym wypadku może nie być chętnych przewodników z 

odleglejszych regionów województwa.  

Kolejnym punktem spotkania były kwestie obchodów 60-lecia Komisji Przewodnickiej 

PTTK. Z tej okazji przygotowywana jest wystawa dotycząca 140 lat przewodnictwa w Polsce, która 

obecnie istnieje w formie elektronicznej. Kol. Przewodniczący zasugerował, by sprawdzić, czy 

chcemy gościć wystawę na naszym terenie i gdzie mogłaby być prezentowana.  Kol. Mariuk 

zapytała kiedy wystawa będzie dostępna w formie wydruków, jakiej wielkości są plansze i ile ich 

jest. Andrzej Bobrowicz nadmienił, że wystawa będzie dostępna w roku 2017, a pozostałe 

szczegóły jej dotyczące będą wiadome w najbliższą sobotę. Centralne obchody jubileuszu 

planowane są na listopad bądź grudzień 2016 w Warszawie. W czasie obchodów ma być dostępne 

również Vademecum przewodnickie, do uzyskania na zapisy. Kol. Grzegorz Rembacz zauważył, że 

dobrze byłoby upublicznić spis treści Vademecum, by wiedzieć, co zamawiamy. Kol. Mariuk 

zapytała, czy Vademecum będzie płatne. Przewodniczący nadmienił, że na pewno będzie określona 

pula bezpłatnych wydawnictw dostępnych dla poszczególnych oddziałów PTTK, a na inne pytania 

dotyczące jubileuszu będzie w stanie odpowiedzieć w najbliższym czasie. 

Przewodniczący Samorządu poinformował, że 23 kwietnia w Warszawie odbędzie się 

kolejne posiedzenie Komisji Przewodnickiej.  Między innymi omawiane mają być na nim zmiany w 

regulaminie uzyskiwania tytułu instruktora przewodnictwa turystycznego PTTK. Na ostatnim 

szkoleniu instruktorskim w Sanoku okazało się bowiem, że opinia z miejscowego oddziału PTTK 

nie jest miarodajna przy wyłanianiu kandydatów na instruktorów. Konieczna zatem będzie 

dodatkowa weryfikacja w postaci autopromocyjnej prezentacji multimedialnej i rozmowy 

kwalifikacyjnej. Zmiany obejmą także procedurę egzaminacyjną i samo szkolenie (jest np. sugestia, 

by w programie był wykład związany z turystyką kwalifikowaną). Kol. Grzegorz Rembacz 

zaznaczył, że szkolenia mogłyby być wielostopniowe. Kol. Bobrowicz zasugerował, by instruktorzy 

z naszych kół przewodnickich zebrali się i podyskutowali na temat proponowanych zmian, by 
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wypracować spójne stanowisko regionu. Konsultacje mogą się też odbywać drogą internetową. 

Zmiany mają być zatwierdzone w sierpniu. Ostatecznie mają wejść w życie na Zlocie Instruktorów 

Przewodnictwa w Radomiu (21-23 października 2016). 

Jednym z ostatnich punktów zebrania było podsumowanie XX Ogólnopolskiego Zlotu 

Przewodnickiego w Giżycku (15-17 kwietnia 2016). Przewodnicy z giżyckiego koła napotkali 

trudności organizacyjne, bowiem do momentu imprezy Komisja Finansowa ZG PTTK nie przesłała 

kolegom z Giżycka obiecanego dofinansowania. Impreza zakończyła się jednak sukcesem. W 

Zlocie uczestniczyły 94 osoby, a zainteresowanych nim było 140 osób. Na pochwałę zasługuje 

organizacja i ciekawy program obejmujący rejs, zwiedzanie Giżycka i wycieczkę terenową. 

Samorząd Wojewódzki Przewodników Turystycznych PTTK woj. warmińsko-mazurskiego 

dofinansował autokar na ww. wydarzeniu kwotą 500 zł brutto (faktura została wysłana z Giżycka).  

W ostatniej części zebrania poruszono kwestię składek na rzecz Samorządu Przewodników 

PTTK.  Składki można wpłacać przez cały rok. Do tej pory nie wpłynęły wpłaty z żadnego z 

przewodnickich kół regionu. W drugiej połowie 2016 roku kol. Andrzej Bobrowicz będzie zachęcał 

i przypominał o konieczności opłacenia składek. Zasugerował, by kwota składki, tj 2 zł od osoby, 

nie uległa w tym roku zmianie. Umożliwiłoby to ewentualne dofinansowanie autokaru na 

wycieczkę kończącą sezon przewodnicki 2016 r. w kwocie 400 zł brutto. 

W ramach spraw różnych poruszono między innymi kwestię Uchwały  nr 175 /XVIII/2015 

Zarządu Głównego PTTK z 17 października 2015 r. w sprawie regulaminu szkolenia i 

egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek 

PTTK. Giżycko i Elbląg mają w swym gronie zrzeszonych pilotów, koło olsztyńskie z kolei nie jest 

skłonne w ogóle zrzeszać pilotów. Pojawiło się zarządzenie wykonawcze do ww. uchwały. Będzie 

wkrótce także przesłana wersja robocza identyfikatorów dla pilotów PTTK. Identyfikatory będą 

wydawane za odpłatnością 10 zł, na wniosek zainteresowanych.  

Jedną z najpilniejszych kwestii do rozstrzygnięcia dla przewodników z regionu jest 

podtrzymanie uprawnień do oprowadzania po Muzeum Warmii i Mazur w bieżącym sezonie 

przewodnickim 2016. Porozumienie w tej sprawie ma być utrzymane w mocy do 31 grudnia 2016. 

Funkcjonuje również umowa ustna, na mocy której przewodnicy wpuszczani są bezpłatnie do 

Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego w Olsztynku. Kol. Grzegorz Rembacz z 

Elbląga podkreślił, że ogromnie ważne jest uzyskanie umowy dot. bezpłatnego wstępu dla 

przewodników do muzeum we Fromborku. Inne muzea, negocjacje z którymi należy podjąć to 

muzea z Kętrzyna, Grunwaldu i Ostródy.  

Kol. Bobrowicz przypomniał, że 24 sierpnia w Sanoku odbędzie się rozszerzone zebranie 

Komisji Przewodnickiej ZG PTTK. Mamy prawo wydelegować na nie jednego kandydata z 
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Samorządu. Wyjazd jest refundowany, za wyjątkiem dojazdu. Wkrótce pojawi się też karta 

zgłoszenia na październikowy zlot instruktorów przewodnictwa w Radomiu.  

Na zakończenie przewodniczący Samorządu Wojewódzkiego nadmienił, że nadal aktualne 

są przygotowania do „Spotkań Przy Miedzy”, czyli spotkań krajoznawczo-integracyjnych 

przewodników z sąsiadujących województw. Na początku kwietnia wycieczkę na Warmię i Mazury 

odbyli członkowie koła przewodnickiego z Białegostoku, zainteresowani tego typu współpracą są 

również koledzy z Ciechanowa. Jest to propozycja na otwarcie kolejnego sezonu przewodnickiego.  

Na tym zebranie zakończono.  

 

 

 

 


