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We wrześniowym zebraniu Samorządu udział wzięli: Andrzej Bobrowicz, Grzegorz 

Rembacz, Marcin Świdziński, Tadeusz Walczak oraz Joanna Mariuk. Mimo zaproszenia, 

przekazanego osobiście przez przewodniczącego Samorządu, na zebraniu nie pojawił się 

przedstawiciel koła przewodników z Kętrzyna. W rozmowie telefonicznej koleżanka Jagoda 

Filipczuk z Kętrzyna przekazała, że żaden z kętrzyńskich przewodników nie miał czasu, by 

zjawić się w Olsztynie. Nadmieniła również, że dotychczas na listę przewodników biorących 

udział w zakończeniu sezonu przewodnickiego w Kętrzynie zapisało się zaledwie kilka osób.  

Porządek obrad Samorządu, przedstawiony przez przewodniczącego Andrzeja 

Bobrowicza, obejmował: 

- informacje o obchodach 60-lecia Komisji Przewodnickiej;  

- sprawę nowego regulaminu instruktorów przewodnictwa PTTK; 

- sprawę objęcia opieką pilotów PTTK przez koła przewodników; 

- przygotowania do zamknięcia sezonu przewodnickiego 2016 w Kętrzynie;  

- kwestię aktualnego stanu finansów Samorządu Przewodnickiego. 

Kol. Bobrowicz przypomniał, że czekają nas w najbliższym czasie obchody 60-lecia 

Komisji Przewodnickiej PTTK. Zainaugurowane mają zostać na kolejnym Ogólnopolskim 

Forum Przewodników PTTK w Opolu w lutym 2017 roku. Z tej okazji przygotowywana jest 

wystawa dotycząca 140 lat przewodnictwa w Polsce. Chętni do goszczenia wystawy (10 

plansz istniejących na razie w formie elektronicznej) mogą się zapisywać na listę. Kol. 

Rembacz zapytał, kto pokrywać będzie koszty transportu wystawy na terenie Polski i czego 

dokładnie dotyczyć będzie materiał prezentowany na planszach. Kol. Bobrowicz zaznaczył, 

że będzie mógł odpowiedzieć na pierwsze pytanie, gdy będzie już znana kwota 

dofinansowania obchodów przez Zarząd Główny PTTK. Nie zostały również przedstawione 

członkom Komisji projekty plansz ekspozycyjnych. Przewodniczący w imieniu Komisji 

zaapelował o wytypowanie należnych za pracę w PTTK odznaczeń i wyróżnień, które 



mogłyby zostać wręczone przy uroczystej jubileuszowej okazji. Zostanie również stworzona 

specjalna odznaka jubileuszowa, nie są jednak jeszcze znane zasady jej zdobywania lub 

zakupu. 

Kol. Bobrowicz przypomniał następnie o zmianach wprowadzonych w regulaminie 

instruktorów przewodnictwa PTTK oraz zaprezentował ankietę, która ma być wypełniana 

przez kandydatów na instruktorów. Z nowych zapisów w regulaminie pojawiła się wzmianka, 

że niezweryfikowanie uprawnień instruktorskich w ciągu 4 lat od momentu wprowadzenia 

regulaminu skutkować będzie ich utratą i koniecznością ponownego przystąpienia do 

egzaminu. Podzielono również uprawnienia instruktorskie na 3 kategorie: instruktorów 

górskich, terenowych i miejskich. Kol. Bobrowicz ubolewał, że w skład szkolenia na 

instruktora PTTK nie wchodzi wycieczka terenowa dla instruktorów terenowych oraz iż część 

szkolenia nie jest nakierowana na turystykę kwalifikowaną.  Kolejne szkolenie instruktorskie 

ma się odbyć w marcu 2017 w Sanoku.  

Komisja Przewodnicka PTTK apeluje o zbieranie chętnych pilotów turystycznych 

PTTK do wyrobienia nowych legitymacji pilockich. Wzory już zostały zatwierdzone, nie ma 

jeszcze jednak chętnych do wyrobienia dokumentów. Pozostaje również kwestia powołania 

wojewódzkiej komisji egzaminacyjnej dla pilotów. Kol. Bobrowicz zaproponował, by 

sprawdzić, kto z członków powołanej wojewódzkiej komisji egzaminacyjnej dla 

przewodników jest równocześnie pilotem i spośród tych osób sformować komisję 

egzaminacyjną liczącą 5 osób. Pomysł został zaakceptowany jednogłośnie. 

Kolejnym punktem spotkania było zakończenie sezonu przewodnickiego w Kętrzynie 

zaplanowane na 15 października (sobota). Wpisowe wynosi 30 zł., z czego 22 zł to koszt 

obiadu w Owczarni a 8 zł to dofinansowanie do kosztu autokaru. Kol. Bobrowicz 

przypomniał program spotkania i zaznaczył, że został on rozesłany bez konsultacji z 

Samorządem, a przedstawiciele elbląskiego koła przewodników nie będą mieli szans na to, by 

przybyć do Kętrzyna na czas, jeśli będą korzystać z ogólnodostępnej komunikacji. 

Zaapelował także, by uzupełnione o adres mailowy i kontaktowy numer telefonu zaproszenie 

na przewodnickie zakończenie sezonu 2016 w Kętrzynie raz jeszcze rozesłać członkom 

poszczególnych kół w naszym województwie. Koło kętrzyńskie ustaliło dolny limit 

uczestników na 30 osób, a ostateczną datę zapisów na 30 września 2016 roku. Po tym 

terminie podjęta zostanie decyzja, czy impreza się odbędzie.  

Kol. Bobrowicz poinformował, iż obecnie na koncie Samorządu Wojewódzkiego jest 

770,68 zł. Członkowie Samorządu potwierdzili, że wszyscy zgodnie optują za 

dofinansowaniem w kwocie 400 zł autokaru na zakończenie sezonu przewodnickiego. 



Ponadto, za rok 2016, dotychczas wpłynęły składki na rzecz Samorządu z olsztyńskiego i 

kętrzyńskiego koła przewodników. Kol. Świdziński zadeklarował zapłacenie od razu składek 

z koła giżyckiego w kwocie 40 zł. Zatem po doliczeniu kwot składek i odliczeniu 

dofinansowania autokaru na zakończenie sezonu na samorządowym koncie pozostanie 576,68 

zł.  

Na zakończenie kol. Bobrowicz jeszcze raz podziękował przedstawicielowi koła 

giżyckiego za organizację Zlotu Nizinnego w Giżycku oraz przypomniał, iż najbliższe 

spotkanie Samorządu zaplanowano po zamknięciu sezonu przewodnickiego w Kętrzynie tj. w 

listopadzie bieżącego roku. 

Na tym zebranie zakończono. 

 

 

 

 


