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Protokół z zebrania 

Wojewódzkiego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK 

woj. warmińsko-mazurskiego 

 

 

Olsztyn, dn. 2 marca 2017 

 

 

W lutowym zebraniu Samorządu udział wzięli: Andrzej Bobrowicz, Grzegorz 

Rembacz, Tadeusz Walczak, Joanna Mariuk oraz zaproszony gość z kętrzyńskiego koła 

przewodników - Jadwiga Korowaj. 

Porządek obrad, przedstawiony przez przewodniczącego Samorządu, Andrzeja 

Bobrowicza, obejmował: 

- relację z posiedzenia Komisji Przewodnickiej ZG PTTK; 

- kwestię powołania wojewódzkiej komisji egzaminacyjnej dla pilotów wycieczek; 

- sprawę otwarcia przewodnickiego sezonu 2017 w Giżycku; 

- omówienie szkolenia instruktorów przewodnictwa PTTK w Sanoku; 

- finanse Samorządu; 

-sprawy różne. 

Na wstępie prowadzący zebranie przewodniczący Wojewódzkiego Samorządu 

Przewodników Turystycznych PTTK, Andrzej Bobrowicz przedstawił przebieg spotkania 

Komisji Przewodnickiej PTTK, które miało miejsce dnia 9 lutego, podczas VII 

Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych PTTK w Opolu. W czasie niniejszego 

zebrania przedstawiano raporty regionów, a sprawozdanie z  działalności samorządowej w 

naszym województwie zaprezentował Marcin Świdziński.  Andrzej Bobrowicz poinformował, 

że w czasie Forum zainaugurowano obchody jubileuszowe 60-lecia Komisji Przewodnickiej 

PTTK i z tej okazji można zakupić pamiątkową odznakę. Koszt odznaki wynosi 20 zł, a nasze 

województwo otrzymało 10 odznak w komis. Na Forum miało też miejsce otwarcie wystawy 

jubileuszowej, składającej się z 12 tablic formatu 70 na 100, na których przedstawiono 

historię przewodnictwa w Polsce i historię Komisji Przewodnickiej. Wystawa z Opola 

pojedzie do Chorzowa i przez 2 lata ma krążyć po kraju. Nadal przyjmowane są zapisy 

ośrodków chętnych do jej goszczenia. Jedyny koszt z tym związany to koszt transportu. 

Tablice nadają się do wystawiania we wnętrzach i są ubezpieczone przez PTTK. Możliwe że 
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na ekspozycję zdecyduje się Kętrzyn. Przewodniczący Samorządu zaznaczył, że rok 

jubileuszu Komisji Przewodnickiej nie pokrywa się ze stanem faktycznym, gdyż w 2017 roku 

Komisja liczy sobie 58 lat. Dopiero po ustaleniu kwestii jubileuszowych znaleziono w 

dokumentach Akt Powołania świadczący o tym, że Komisja została utworzona w roku 1959, a 

nie w 1957 jak zakładano. Błąd jednak dostrzeżono zbyt późno.  

Kolega Bobrowicz przypomniał, że można składać wnioski o wydawanie 

identyfikatorów pilota wycieczek PTTK. Zaznaczył, że w kraju powołano już kilka komisji 

egzaminacyjnych dla pilotów. I w naszym województwie zajmowaliśmy się już tym tematem. 

Komisja powyższa ma składać się z członków komisji egzaminacyjnej dla przewodników, 

jednak w przypadku Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie możemy automatycznie 

zatwierdzić całej komisji przewodnickiej jako komisji pilockiej, gdyż nie wszyscy zasiadający 

w niej przewodnicy mają uprawnienia pilockie. Ostatecznie w wojewódzkiej komisji 

egzaminacyjnej dla pilotów obok Mariana Juraka, Urszuli Bełzy, Joanny Dominik-

Tejkowskiej i Piotra Grabowskiego, Andrzeja Masłonia (Kętrzyn), Grzegorza Sacharczuka 

(Giżycko) ma zasiąść Bogusław Warejko (Elbląg). Należy zatem złożyć wniosek o 

poszerzenie komisji przewodnickiej, by mógł dołączyć do niej kandydat z Elbląga. 

Kolejnym punktem spotkania było omówienie szkolenia instruktorów przewodnictwa, 

które odbyło się w lutym w Sanoku. Jest możliwe, iż kolejne szkolenia będą miały inne 

lokalizacje dla przewodników górskich, i inne dla przewodników nizinnych i miejskich. 

Niektórych kandydatów na tegoroczne szkolenie wystraszyła autoprezentacja, jako warunek 

zakwalifikowania się. Z naszego województwa kolejnymi instruktorami przewodnictwa 

PTTK zostali Marcin i Małgorzata Świdzińscy z Giżycka. W wyjeździe nie brali udział 

przewodnicy z innych ośrodków na Warmii i Mazurach  (brak zainteresowania kandydatów i 

brak potrzeb rozbudowywania aktualnej bazy instruktorskiej w województwie). Zarząd Koła 

w Olsztynie zdecydował o niewysyłaniu kandydatów, gdyż stwierdził, że nie ma potrzeby 

szkolenia nowych instruktorów. Ośrodki elbląski i kętrzyński nie miały odpowiednich 

kandydatów. W Olsztynie było jedno zgłoszenie. Kolega Andrzej Bobrowicz zaznaczył, że 

warto pomyśleć jak zaktywizować instruktorów z województwa. Pełna ich lista znajduje się 

na stronie internetowej PTTK. Widnieje tam jeden błąd (już zgłoszony) – przy Marii Ludian 

podano błędną datę wygaśnięcia uprawnień instruktorskich (2016 zamiast 2017 rok). Trzeba 

będzie zadbać o to, by zarządy kół przewodnickich pomogły przy przedłużaniu uprawnień 

instruktorskich (w większości przypadków legitymacje instruktorskie są ważne do końca 

2017 roku). O przedłużenie, jeśli na czas zostaną dostarczone legitymacje, można byłoby się 

postarać na posiedzeniu Komisji Przewodnickiej ZG PTTK w Warszawie w grudniu 2017 



3 

 

roku w Warszawie. Kolega Bobrowicz zobowiązał się dowiedzieć 1 kwietnia, na posiedzeniu 

Komisji w Zielonej Górze, czy uprawnienia przedłużać będzie stara Komisja Przewodnicka, 

czy sceduje to na nową, powołaną w marcu 2018 roku.  

Otwarcie sezonu przewodnickiego 2017 planowane jest w naszym województwie w 

postaci tradycyjnej wycieczki krajoznawczo-integracyjnej. Tym razem odbędzie się ono 25 

marca w Giżycku. Rozesłany został program imprezy,  który Joanna Mariuk zobowiązała się 

zamieścić na stronie samorządowej na facebooku. Otwarcie planowane jest w Lesie Miejskim 

w Giżycku, a program jest podany jedynie w zarysie, gdyż organizatorzy nie chcą zdradzać 

wszystkich przygotowanych niespodzianek. Uczestnikom zapewniony zostanie transport z 

dworca do Lasu Miejskiego. Program został dostosowany do rozkładu jazdy tak, by 

umożliwić przewodnikom z różnych miejsc województwa udział w imprezie. Zapisy trwać 

będą do 18 marca a organizatorzy proszą o dotrzymanie tego terminu ze względu na np. 

konieczność zamówienia posiłków. Kolega Przewodniczący zaznaczył, iż wyjazd niniejszy 

może być dofinansowywany przez poszczególne koła. Samorząd nie przewiduje 

dofinansowania do tej imprezy. Obecnie program został rozpropagowany wśród 

przewodników, a na liście zapisanych widnieje 26 nazwisk.  Zamknięciem sezonu w dniach 

14-15 października zajmuje się elbląskie koło przewodników. Kadencja Samorządu 

Wojewódzkiego w obecnym składzie kończy się w lutym 2018. Do otwarcia sezonu 

przewodnickiego w marcu 2018 roku przymierza się kętrzyńskie koło przewodników. 

Stan finansów samorządowych na koniec roku 2016 wynosił 212 zł 8 groszy. Ostatnim 

wydatkiem było 4,60 zł – koszt wysyłki (dnia 30 grudnia 2016 roku) listu do ZG PTTK, 

wnioskującego o przyznanie Odznak Zasłużonego Przewodnika PTTK dla Witosława 

Wyrobka i Krzysztofa Zachwiei z Giżycka. Trzecią kandydatką z naszego województwa, 

wytypowaną przez elbląskie koło przewodników, była Jolanta Kałabun, która jednak została 

odrzucona z przyczyn formalnych przez Kapitułę Odznaczeń ZG PTTK. Koszt odznak dla 

Witosława Wyrobka i Krzysztofa Zachwiei, 70 zł, które to zostały wręczone na Forum 

Przewodników PTTK w Opolu, ma być pokryty ze środków samorządowych. Wystosowano 

pismo do Mariana Juraka z PTTK Olsztyn z prośbą o zabezpieczenie niniejszej kwoty ze 

środków samorządowych. Kolega Jurak zwrócił się do Komisji Przewodnickiej ZG PTTK z 

prośbą o pokwitowanie niniejszej kwoty. Sprawa jest na razie w zawieszeniu, ale skarbnik 

Samorządu, Kolega Grzegorz Rembacz, ma zablokować kwotę 70 zł na powyższy wydatek ze 

środków samorządowych.  

W sprawach różnych kolega Tadeusz Walczak przedstawił program sesji 

przewodnickiej, która odbędzie się w salach olsztyńskiego ratusza dnia18 marca i zachęcił do 



4 

 

licznego w niej udziału. Zaznaczył także, iż do 8 kwietnia tworzone są listy przewodników z 

poszczególnych kół PTTK, którzy mają opłacone składki i mogliby oprowadzać po Muzeum 

Warmii i Mazur. Kolega Bobrowicz z kolei przypomniał o przekazywaniu składek w 

wysokości 2 zł od przewodnika na rzecz Samorządu. Zebrane składki pomogą w 

dofinansowaniu autokaru na imprezę zamknięcia sezonu przewodnickiego w Elblągu. W 

przypadku imprezy dwudniowej przewodnicy z Giżycka zamierzają wynająć autokar, który 

zabrałby po drodze kolegów i koleżanki z Olsztyna, a w Elblągu mógłby służyć jako środek 

transportu w czasie imprezy. Skarbnik Samorządu zasugerował, że następny Samorząd 

Przewodnicki PTTK winien podwyższyć składkę na rzecz Samorządu do 3 zł, by móc 

dofinansowywać imprezy samorządowe. Przewodniczący Samorządu, Andrzej Bobrowicz, 

omówił także pismo, które skierowało do naszego Samorządu Koło Przewodników w 

Białymstoku. Przewodnicy w Podlasia chcieliby raz na dwa lata organizować imprezy 

integracyjno-krajoznawcze z przewodnikami z Warmii i Mazur, a przedstawiciele tamtejszego 

Samorządu chcieliby wziąć udział w otwarciu sezonu przewodnickiego 2018 roku. Zwrócono 

się z prośbą do przedstawiciela koła elbląskiego w Samorządzie, kolegi Grzegorza Rembacza, 

o zabezpieczenie 2-3 miejsc dla kolegów z Podlasia. Prowadzący zebranie Andrzej 

Bobrowicz poinformował, że kolejne spotkanie Wojewódzkiego Samorządu Przewodnickiego 

PTTK odbędzie się we wrześniu 2017 roku. 

Na tym zebranie zakończono.  

 


