Warszawa, 10.12.2014

Stowarzyszenie
Studencki Klub Górski
Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2014 roku
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Drodzy Klubowicze!
Dobiega końca 37. już kadencja Zarządu SKG.
W tym roku działaliśmy w składzie:
Grażyna Chlebicka – prezes
Jędrek Witkowski  wiceprezes ds. turystycznych
Ewelina Różańska – skarbnik
Maja Stelmach – sekretarz
Olga Nowaczyńska – członek Zarządu
Gosia Staroń – członek Zarządu
Poniżej przedstawiamy w skrócie to, co działo się w tym roku w Klubie, co dzięki indywidualnym i
wspólnym wysiłkom udało nam się osiągnąć i również to, co wykonane zostało częściowo
pozostawiając miejsce na dalsze wysiłki i dążenia!
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Rajdy cykliczne
W tym roku odbyły się dwa duże rajdy cykliczne – Rajd Wielkanocny oraz Rajd Jesienny.
Rajd Wielkanocny zorganizowany przez Grażynę Chlebicką odbył się dwa tygodnie przed Wielkanocą,
w dniach 56 kwietnia, w Beskidzie Małym. Do wyboru były 4 trasy prowadzone przez Gosię Staroń,
Karola Bijosia, Marcina Bruzdę i Adama Cieślika. Wszyscy uczestnicy spotkali się w sobotni wieczór
na ześrodkowaniu w Chacie pod Potrójną.
Rajd jesienny zorganizowany przez Michała Plutę odbył się w weekend 1112 października w
Beskidzie Sądeckim. Tu do wyboru było 5 tras, z ześrodkowaniem w schronisku na Hali Łabowskiej.
Trasy poprowadzili: Ola Kołodziejczyk, Michał Wangrat, Marek Paleski, Maciek Szuba (grupa
znajomych z Leżajska) oraz wspólnie Agata Mętlak i Gosia Szczepanek.

Rajdy otwarte
Poza dużymi rajdami cyklicznymi w tym roku odbyło się też 12 rajdów indywidualnych, a jeden
planowany jest na weekend 1314 grudnia (Marek Paleski, Michał Wangrat, Pieniny i Spisz).
Zdecydowana większość rajdów organizowana była przez praktykantów w ramach praktyki
przewodnickiej. Formuła rajdów zakładała nocleg w schronisku. Wyjątkiem były 3 ściganty,
organizowane przez Maćka Warchałowskiego w kwietniu i czerwcu oraz Marka Paleskiego w
listopadzie, które miały charakter bardziej kondycyjny i zakładały chodzenie w nocy. Poniżej znajduje
się lista odbytych rajdów:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1112 stycznia  Gosia Kuczera  Beskid żywiecki
1112 stycznia  Maciek Warchałowski – Beskid Żywiecki
12 lutego  Michał Pluta  Pogórze Ciężkowickie
2223 lutego  Maciek Warchałowski  Gorce na zimowo
1113 kwietnia  Mini ścigant – Maciek Warchałowski – Beskid Sądecki
14 maja  Michał Pluta – Beskid Sądecki + Beskid Niski
1718 maja  Maja Stelmach  Beskid Śląśki
2829 czerwca  Maciek Warchałowski  Ścigant Babiogórski o wschodzie słońca
2021 września  Maciek Warchałowski  Gorce  Rajd Końca Studiów
810 listopada  Marcin Bruzda  Bieszczady  Rajd Niepodległościowy  W Stronę Polskich
Kresów
● 1516 listopada  Michał Wangrat  Rajd Wyborczy “Głosuję na góry”  pogranicze Beskidu
Makowskiego, Wyspowego i Zywieckiego
● 2223 listopada  Marek Paleski  Gorce  Gorczański Rajd Listopadowy  Śladami Ognia i
Liberatora (ścigant)

Kurs przewodnicki
XXXIII KPG
Rok 2014 wiąże się z kontynuacją XXXIII Kursu Przewodników Górskich i rozpoczęciem nowej jego
edycji – XXXIV. XXXIII KPG kierowany był dzielnie przez Paulinę Kocot, Adama Cieślika, Ewelinę
Różańską i początkowo przez Józię Święcicką. Z 30 osób, które rozpoczęły kurs w październiku
poprzedniego roku, trzy (Michał Wangrat, Ola Kołodziejczyk i Marek Paleski) zakończyły go
pozytywnym zaliczeniem przejścia letniego i rozpoczęciem praktyki przewodnickiej. Pozytywną ocenę
z przejścia letniego otrzymał również Michał Górski z XXX KPG. W 2014 roku w ramach kursu
zorganizowano zimówkę, prowadzoną przez Pawła Marciniaka, 2dniowe szkolenie z pierwszej
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pomocy, przejście wiosenne i przejście letnie. Nie odbyła się natomiast autokarówka, która
zaplanowana była na maj, z uwagi na niesprawną organizację ze strony kursantów.
Medykówka
Medykówkę zorganizowała Paulina Kocot. Celem 2dniowego szkolenia, do którego powrócono w
roku ubiegłym, była możliwość wykonania większej ilości zajęć praktycznych i pozoracji, a także
integracja uczestników. Medykówka miała charakter otwarty, tzn. mogli wziąć w niej udział zarówno
kursanci jak i klubowicze i sympatycy klubu. Medykówka odbyła się w zaprzyjaźnionej szkole w
DalekimTartak i prowadzona była przez HGR Bemowo.
Przejście wiosenne
Przejście wiosenne zorganizowane było w terminie 26 kwietnia – 4 maja w Beskidzie Niskim i
zachodniej części Bieszczad. Prowadzili je Michał Bekey i Michał Strzelczyk jako instruktorzy oraz
Maciek Szuba jako praktykant na praktyce instruktorskiej. W wiosennym wzięło udział 11 kursantów
w tym 5 osób kontynuujących kurs, zaliczyło je 7 osób.
Przejście letnie
W tym roku były duże problemy ze znalezieniem instruktora na przejście letnie. Z uwagi na późne
ogłoszenie terminu letniego, wzięło w nim udział jedynie 8 kursantów. Instruktorem był Paweł
Marciniak. Jako kadra w letnim uczestniczył również Maciek Warchałowski – w ramach praktyki
instruktorskiej. Letnie odbyło się w terminie 1727 sierpnia 2014 w miejscu: Bukowina  Muntii
RaranGiumalau  Muntii Bistritei.
Wykłady – co nowego?
Do XXXIII KPG wprowadzono nowy wykład: Geografia turystyczna. Wykład prowadzony był przez
Ewelinę Różańską.
Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego
XXXIII KPG pozytywnie przeszedł kontrolę z Urzędu Marszałkowskiego.

XXXIV KPG
W październiku, jak co roku, rozpoczął się kolejny kurs przewodnicki  XXXIV. Z uwagi na malejące
w ostatnich latach zainteresowanie kursem, w tym roku obok tradycyjnego stoiska przy bramie
głównej, poszerzono promocję na profilu FB. Jędrek Witkowski wprowadził akcję „Zdjęcie z wakacji”,
w ramach której regularnie umieszczał zdjęcia z wakacyjnych wypraw klubowiczów.
W nowym kierownictwie kursu pracują trzy osoby: Marek Paleski, Ola Kołodziejczyk oraz Magda
Czarnecka. W manewrach nizinnych (organizowanych przez Olę Kołodziejczyk, Marka Paleskiego,
Michała Wangrata, Paulinę Kocot i Magdę Wierzbicką) wzięło udział 48 osób, zaliczyło – 35.

Zmiany w programie kursu
W związku ze zmianą przepisów dotyczących kursu i egzaminu państwowego na przewodnika
beskidzkiego wraz z rozpoczęciem XXXIV KPG dokonano modyfikacji programu kursu, usuwając ze
szkolenia autokarówkę oraz wprowadzając wykład: Zagadnienia prawne w turystyce.
Dodatkowo w październiku zebrało się grono instruktorskie oraz praktykanci na praktyce
instruktorskiej, aby przedyskutować ewentualne inne zmiany w kursie, które mogłyby podnieść poziom
szkolenia. Wypracowano następujące zmiany, które czekają na uchwałę Komisji Szkoleń:
● zwiększenie progu procentowego, od którego zaliczane są egzaminy teoretyczne do 70% (do
tej pory zaliczało 60%)  cel: podniesienie poziomu wiedzy teoretycznej na kursie
● dodatkowa kursówka przed przejściem wiosennym
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● pararajd po przejściu wiosennym (organizowany w całości przez kursanta bądź kursantów,
nieoceniany, prowadzony pod okiem instruktora)

Komisja szkoleń
Słabnąca chęć wzięcia odpowiedzialności za kwestie szkolenia w Klubie uwidoczniła się w
trudnościach ze stworzeniem sprawnie funkcjonującej Komisji Szkoleń. Ostatecznie w połowie
stycznia br. czterech instruktorów: Marta CobelTokarska, Gosia Szczepanek, Michał Bekey i Przemek
Witrowy zdecydowało się na wspólną pracę jako członkowie KS. W ciągu roku z KS odeszli Przemek
Witrowy i Marta CobelTokarska. Zastąpił ich Michał Strzelczyk, jednak podkreslić trzeba, że przez
znaczną część czasu w komisji były tylko 2 osoby.
W związku z trudną sytuacją kadrową, zarząd przejął część obowiązków Komisji Szkoleń, przede
wszystkim kontakty z Urzędem Marszałkowskim, w tym uzupełnienie dokumentacji potrzebnej do
tegorocznej kontroli kursu. Zarząd zainicjował też prace nad zmianami w kursie i wspomógł Komisję
Szkoleń przy rozpoczęciu kolejnej edycji kursu. Wszystkie działania zarządu w sprawach
szkoleniowych były na bieżąco konsultowane z Komisją Szkoleń. Odpowiedzialni byli za nie głównie
Jędrek Witkowski i Grażyna Chlebicka  praktykanci instruktorzy.

Sekcja Wysokogórska
Działania Sekcji Wysokogórskiej, prowadzonej przez Magdę Czarnecką i Gosię Grabowską
koncentrowały się wokół organizacji Zimowego Kursu Turystyki Wysokogórskiej oraz przygotowań
do wakacyjnego wyjazdu wysokogórskiego z wejściem na Elbrus i Kazbek. Na zasadzie sponsoringu
rzeczowego Stefania Ambroziak oraz Michał Pluta pozyskali od firmy Singing Rock dla klubu około
15 lin.

Zimowy Kurs Turystyki Wysokogórskiej
Opiekunem kursu z ramienia klubu była w tym roku Magda Czarnecka, która współpracowała z
zaprzyjaźnioną nam szkołą alpinizmu Alp Extreme. Za szkolenie odpowiedzialny był, tak jak w latach
ubiegłych Wiesiek Madejczyk. W tym roku kursanci mieli do wyboru 5 terminów na przestrzeni lutego
i marca. Łącznie w kursie wzięły udział 42 osoby. Szkolenie odbywało się w okolicach Morskiego
Oka. Analogicznie kurs planowany jest na luty i marzec 2015. Osobą odpowiedzialną za tę edycję
kursu jest Gosia Grabowska.

Ścianka wspinaczkowa
W październiku sekcja wysokogórska (Michał Pluta, Stefania Ambroziak) nawiązała współpracę ze
ścianką wspinaczkową w ZS nr 19, XLI LO Lelewel. Wstępne ustalenia przewidują udostępnienie
ścianki klubowiczom w wymiarze 2 godzin tygodniowo w zamian za proporcjonalny czas poświęcony
przez reprezentantów klubu w funkcji operatora ścianki. Sekcja Wysokogórska po konsultacji z
Zarządem zdecydowała o wysłaniu dwóch członków klubu: Gosi Grabowskiej i Michała Wangrata na
kurs operatora ścianki, opłacony przez klub. Kurs ten odbywa się w Szkole Alp Extreme u Wieśka
Madejczyka. Gosia i Michał ukończyli już pierwszą część kursu. Część druga i jednocześnie
zakończenie kursu planowane jest na styczeń.

Slajdy
Slajdy odbywały się w wybrane środy w ciągu roku akademickiego. Za organizację slajdowisk
odpowiedzialne były: Gosia Kuczera oraz Ewelina Różańska. Na slajdach prezentowali swe wyprawy
zarówno nasi klubowicze (Kirgiska Torpeda, M4 Kaukaska Erupcja), jak również zaproszeni goście.
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Razem z naszymi podróżnikami odwiedziliśmy Azję, Afrykę, Amerykę Południową oraz północne
zakątki Europy, Rosji i Alaskę. Podróżowaliśmy autostopem, busem, kajakiem, wspinaliśmy się na
szczyty i poznawaliśmy nieznane kultury. Dwa spotkania połączone były z promocją książki (Monika
Witkowska, Wojciech Lewandowski). Poniżej znajduje się pełne zestawienie spotkań od stycznia do
grudnia:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pół roku jedzenia ryżu (Paulina Pochrybniak, Krzysiek Nawrocki)
Autobusem nad Bajkał (Jan Woźnica)
Kirgiska Torpeda
⅘ czyli Śnieżna Pantera (Adam Malinowski)
Islandia / Wyspy Owcze autostopem (Bartek Głowacki)
W świecie Andów – Mateusz Iskrzyński
Nowa Zelandia – Bożena Jarzyńska, Marcin Dobas
Everest – góra gór (Monika Witkowska)
Norway for free – Maciej Czeszewski i Paweł Ciach
Argentyna – Paweł i Jowita Krawczyńscy
RPA & Lesotho – Karolina Mojeścik
Pik Lenina (Kuba Sidor, Łukasz Sidor)
M4 Kaukaska Erupcja
Puna de Atacama (Wojciech Lewandowski) + promocja książki
Rowerami na Krańce Świata  Ameryka Południowa (Mateusz Waligóra)
Alaska  Adrian Gronek
Birma  Grzegorz Furgał
Syberiada 2014  Spływ kajakiem Leną (Dariusz Dudzik)

Integracja wewnątrzklubowa
Tak jak każdego roku wspólnymi siłami zorganizowaliśmy kilka klubowych spotkań integracyjnych i
imprez okolicznościowych. 18 grudnia, wspólnie z poprzednim Zarządem zorganizowano Wigilię
klubową, na której Adam Cieślik złożył przysięgę i otrzymał blachę przewodnicką. Poprzedni Zarząd
zorganizował również klubowego sylwestra w Zakopanem w terminie 27.12.  01.01. Zeszłoroczny
sylwester odbył się pod hasłem Orient, czyli jak kupić żonę za wielbłąda. Kolejną przebieraną imprezą
(tym razem o tematyce Ciao Italia!) była karnawałówka, mająca miejsce w weekend 12 marca.
Ugościła nas Agata Korzeniewska, a organizacją imprezy zajęły się Gosia Staroń i Karolina Witrowa.
W tym roku zmieniono nieco formułę klubowego jajeczka. Postanowiliśmy wyjść poza mury
uniwersyteckie i spotkać się na przedświątecznym spotkaniu w plenerze – nad Wisłą (16 kwietnia).
Spotkaniu towarzyszyło ognisko, frisbee i zawody z użyciem jajek. Z uwagi na małą liczbę chętnych
nie udało się zorganizować tegorocznej działkówki. Niemniej jednak tydzień przed planowaną datą
działkówki kursantom i klubowiczom, również tym którzy w klubie nie pojawiali się od lat udało się
spotkać na ognisku z okazji 25lecia bazy namiotowej w Podwilku. Poza powyższymi
zorganizowanymi „przez klub” działaniami, miały miejsce inicjatywy całkowicie oddolne, tak jak
wyjścia na piwo czy frisbee. Wyróżnić tu trzeba Pawła Nowakowskiego, który pilnuje, żebyśmy mieli
się gdzie spotkać w każdą środę oraz nieustannie zachęca klubowiczów i kursantów do wspólnej
integracji.

Baza namiotowa
W tym roku obchodziliśmy 25lecie bazy namiotowej w Podwilku. Z tej okazji pod koniec maja
zorganizowano ognisko w Kampinosie (31.05). Karolina Witrowa, organizatorka imprezy zaprosiła
klubowiczów na Polanę Opaleń, gdzie było ognisko oraz quiz, związany z historiami i opowieściami,
krążącymi w klubie. Impreza przyciągnęła zarówno obecnie działających klubowiczów, jak również
osoby, które nie są już aktywne. Cieszymy się, że udało nam się zachęcić również i tę grupę. Biorąc na
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świadków wszystkich obecnych oraz „ogień płonący” Maciek Warchałowski złożył przysięgę
przewodnicką.
W dniach 2728 czerwca odbyła się akcja rozkładania bazy namiotowej, która zapoczątkowała
tegoroczny sezon 27.06 – 29.08. Bazą opiekował się niezmiennie, z pomocą bazowych, Paweł
Staniszewski.

Promocja klubu
Klub za zasadzie partnerstwa włącza się do współorganizacji i promocji wydarzeń związanych z
turystyką górską, koordynowanych przez inne podmioty. Partnerstwo to jest jednocześnie okazją do
promocji klubu. Wydarzeniami takimi były w tym roku m.in. Góry wartości, organizowane przez
Centrum Myśli JPII (Spotkanie z Krzysztofem Wielickim), impreza Mazurskie Tropy oraz
Mazowieckie Mini Tropy, organizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Tropy. W dniu 21 listopada
odbył się na Uniwersytecie Dzień Górski UW, organizowany przez Filmotekę Aktywnego Człowieka
Centrum Europejskiego UW, podczas którego odbyły się spotkania z himalaistami oraz projekcje
filmów górskich. SKG włączyło się w promocję tego wydarzenia. Jak co roku, z inicjatywy Adama
Cieślika, weźmiemy udział w kolejnej edycji Warszawskiego Przeglądu Filmów Górskich (w tym roku
odbędzie się 1114 grudnia).
Poza tymi działaniami klub tradycyjnie promował się na stoisku przy bramie głównej UW na początku
roku akademickiego, kontynuował współpracę z Radiem Kampus, które w październiku wyemitowało
audycję radiową o SKG (goście: Magda Czarnecka oraz Michał Wangrat) oraz promował klub i kurs
przewodnicki na profilu FB.
Istotnie zwiększyliśmy aktywność na naszym profilu FB, w szczególności przed rozpoczęciem kursu
przewodnickiego, kiedy Jędrek Witkowski zorganizował m.in. akcję zdjęcie z wakacji.

Członkowie
Nowi członkowie
W 2014 roku do grona członków SKG dołączył Michał Wangrat, Marek Paleski i Paweł Nowakowski.

Klub Seniora
Na walnym zgromadzeniu 2013 zobowiązano Zarząd SKG do rozwiązania kwestii członkostwa osób
(niepłacących od dawna składek i nieuczestniczących w życiu Klubu) w następujący sposób:
● ustalenie okresu, w którym te osoby mogą uregulować kwestię swojego członkostwa (zapłacić
zaległe składki, zmienić status z członka zwykłego na członka seniora lub poprosić o skreślenie
z listy członków);
● jednorazowe skreślenie z listy członków osób, które w tym czasie nie uregulowały kwestii
swojego członkostwa;
● stworzenie formuły łatwego powrotu do Klubu dla usuniętych osób, które zadeklarują dalsze
zaangażowanie w działania Klunu.
Motywacją uporządkowania statusu członków SKG była możliwość zebrania na Walnym Zebraniu
kworum, potrzebnego szczególnie do głosowania nad zmianą statutu. Stwierdziliśmy, że najlepszą
opcją w przypadku osób, ktore nie określą własnych preferencji co do formy działalności w klubie,
będzie zmiana ich statusu z członków zwyczajnych na członków seniorów. Członkowie seniorzy nie są
objęci obowiązkiem opłacania składek członkowskich i nie posiadają prawa wyborczego na Walnym.
Na wiosnę tego roku rozesłaliśmy maile do członków klubu z prośbą o zadeklarowanie preferowanej
formy działalności w klubie. W październiku i listopadzie Zarząd podjął uchwały w sprawie
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wykreślenia z listy członków klubu osób, które zadeklarowały taką chęć oraz w sprawie zmiany statusu
na członka seniora dotychczasowych członków zwyczajnych, którzy zadeklarowali taką chęć lub
którzy mają nieuregulowane wpłaty składek członkowskich i nie działali aktywnie w klubie przez
ostatnie 2 lata oraz nie skontaktowali się z zarządem w tej sprawie. Na mocy tych uchwał 85 osób
przeniesiono do Klubu Seniora (w tym 31 na wniosek osób zainteresowanych i 54 z inicjatywy własnej
Zarządu), 5 osób wykreślono z listy członków. Obecna liczba członków zwyczajnych wynosi 64.

Nowi przewodnicy
W bieżącym roku praktykę przewodnicką ukończyli Maja Stelmach, Michał Pluta i Maciek
Warchałowski, tym samym stając się przewodnikami SKG. Maciek Warchałowski, Adam Cieślik,
Gosia Staroń, Maciek Szuba oraz Grażyna Chlebicka otrzymali od Komisji Szkoleń zaproszenie do
rozpoczęcia praktyki instruktorskiej.

Strona internetowa
Strona została przeniesiona na nowy serwer i nowy silnik. Grzesiek Bokota jako administrator
wypracował nowy layout strony (bazujący na starym). Zmiany dotyczyły przede wszystkim strony
startowej i miały na celu przybliżenie nowym użytkownikom strony i osobom nieznającym SKG, a
zainteresowanym klubem, łatwe znalezienie informacji o możliwościach włączenia się w działania
SKG. Wyeksponowano zakładki: „więcej o tym, co robimy”, „więcej o ludziach, którzy to robią”, „jak
do nas dołączyć”. Dodano również zakładkę „inicjatywy klubowiczów” dającej możliwość promocji
różnorodnych działań klubowiczów, niebędących przewodnikami z wyraźnym zaznaczeniem statusu
organizatora (bez uprawnień przewodnickich).
W ramach inicjatyw klubowiczów (ogłaszanych na stronie internetowej, na forum, na profilu fb), odbył
się m.in. cykl rowerówek organizowanych przez Grześka Kaczmarka oraz akcja „Polary czerwone jak
krew”, zainicjowana i koordynowana przez Maćka Szubę. Pierwsza edycja wspólnego oddawania krwi
w Stacji Krwiodawstwa na Saskiej miała miejsce w kwietniu. Kolejna edycja planowana jest na
początek grudnia.
Kolejną zmianą na stronie internetowej było wprowadzenie nowej metody wyświetlania relacji z
wypraw. Metoda losowa przy każdym wejściu na stronę wyświetla nowy zestaw relacji. Zmiana ta
miała na celu dodanie świeżości stronie.
Aby zachęcić klubowiczów do uzupełnienia informacji na swój temat na stronie internetowej klubu i
tym samym zaktualizować stronę internetową, zorganizowano konkurs (inicjator Grażyna Chlebicka),
w którym w zamian za przesłanie do 20 listopada informacji na stronę (lub tekstu do biuletynu)
uczestnicy otrzymywali do wyboru mapę lub śpiewnik SKG (mapy pochodzą ze zbioru przekazanego
w formie sponsoringu rzeczowego przez firmę Compass s.c.  za kadencji Zarządu Michała Pluty).

Biuletyn
Na początku roku, dzięki staraniom Grześka Kaczmarka, wydany został po kilkuletniej przerwie
Biuletyn SKG. Biuletyn ukazywał się regularnie ostatnio w 2004 roku. W 2008/2009 roku powrócono
chwilowo do idei wydawania biuletynu. W tym roku wyszły dwa numery – pierwszy na karnawałówkę,
drugi na 25lecie bazy w Podwilku. Planowane jest wydanie jeszcze trzeciego numeru w tym roku.
Dalej biuletyn ukazywać ma się jako półrocznik. Redaktorem naczelnym Biuletynu jest Grzesiek
Kaczmarek, zastępcą  Stefania Ambroziak. Przed wydaniem pierwszego numeru Grzesiek ogłosił
konkurs na logo biuletynu. Przy tworzeniu logo redaktor biuletynu wykorzystał projekt Gosi Kuczery.
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Biblioteka
Do września Biblioteką SKG kierował Grzesiek Kaczmarek, od października zajmuje się nią Stefania
Ambroziak. Grześkowi udało się w tym roku ukończyć katalogowanie zbiorów i wprowadzić
elektroniczny katalog i system rezerwacji. Udostępnione do wypożyczenia zostały również zbiory
biblioteczne przekazane SKG w poprzednich latach, na które nie było wcześniej miejsca na półkach. W
tym celu zamontowano nowe półki na książki (osoba odpowiedzialna: Ewelina Różańska), co
pozwoliło na lepsze wyeksponowanie klubowych zbiorów literatury górskopodróżniczej. Dzięki
Sarniakowi został uruchomiony nowy internetowy system wypożyczeń.

Finanse
W tabeli poniżej znajduje się zestawienie wpływów i wydatków SKG w roku 2014. Zestawienie nie
uwzględnia kursu, ani wyjazdów klubowych.
saldo z ubieglego roku (na dzień 11.12.2013)

2502,67 zł

wpływy (całość ze składek)

1935 zł

składki

795 zł

darowizna (przegląd filmów górskich)
wydatki

1140 zł
1818,78 zł

wigilia 2013 (przekąski i podziękowania)

159,97 zł

półki do siedziby

242,91 zł

naklejki z logo SKG

48 zł

biuletyn (pierwszy numer)

260 zł

slajdowiska

444 zł

przypinki na jubileusz Podwilka

163,9 zł

kurs operatorów ścianek wspinaczkowych

500 zł

dochód/strata
przekazane saldo

116,22 zł
2618,89 zł

Podczas kadencji staraliśmy się dotrzeć z informacją do aktywnych klubowiczów, że z chęcią
wesprzemy ich działania na rzecz klubu. W ramach tzw. ”budżetu partycypacyjnego SKG” wsparliśmy
slajdowiska (kubki z logo SKG dla prowadzących slajdy, a później opłacanie hostelu), biuletyn
(wydruk pierwszego numeru biuletynu), ognisko z okazji jubileuszu Podwilka (przypinki) oraz sekcję
wysokogórską (kurs operatorów ścianek). Ponadto z inicjatywy własnej zarządu kupiliśmy półki do
siedziby i naklejki oraz wydaliśmy pieniądze na wigilię. Nie udało nam się natomiast powiększyć bazy
sprzętowej. Polecamy ten temat przyszłemu zarządowi, zwłaszcza w związku z dobrym stanem
finansów klubu.
Mimo sporych wydatków pozostawiliśmy zwiększone saldo. Wynika to z rekordowych wpływów ze
składek oraz darowizny, którą otrzymaliśmy za pomoc w przeglądzie filmów górskich (organizowanym
jeszcze za poprzedniej kadencji; w tym roku planowane jest analogiczne wydarzenie).
Poza kontem zarządowym odziedziczyliśmy konto wyjazdowe (tj. konto, na którym księgowane są
rajdy i wyjazdy SKG) z saldem 655,52zł. Zgodnie z postanowieniem walnego z zeszłego roku,
staraliśmy się zerować salda poszczególnych wyjazdów. Wszystkie rajdy i wyjazdy za naszej kadencji,
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poza rajdem Michała Pluty na Pogórze Ciężkowickie, zakończyły się wynikiem finansowym 0zł. Rajd
Michała zakończył się wynikiem 5,2zł. Przekazane saldo na koncie wyjazdowym wynosi 660,72zł.

Kwestie formalne
Zarząd nie dokończył porządkowania finansów. W szczególności nie złożyliśmy zeznania CIT, ani
sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego za 2013 rok. Poprzedni zarząd, mimo próśb, nie
przygotował żadnych dokumentów, które moglibyśmy złożyć w Urzędzie Skarbowym. Nie przekazał
nam też dokumentacji finansowej, na podstawie której moglibyśmy sami to przygotować.
Na dzień 1.12 planowane jest (drugie z kolei) spotkanie z doradcą, podczas którego planujemy
wypracować i wdrożyć metody księgowe dla SKG (obecny będzie również Krzysztof Matysiak 
skarbnik poprzedniego zarządu). Jednak żeby podczas walnego móc głosować nad sprawozdaniem
finansowym za rok 2014, musielibyśmy zamknąć rok obrotowy, czego nie chcemy. Dlatego po
konsultacjach z doradcami dla organizacji pozarządowych chcielibyśmy na przyszłość zaproponować
zmianę terminu walnego zebrania na pierwsze miesiące roku, np. po feriach studenckich.

Postulaty z Walnego Zebrania
Walne Zebranie z dnia 11.12.2013 zobowiązało Zarząd SKG do:
1. rozwiązania kwestii członkostwa osób (w określony sposób);
2. podjęcia starań o wyzerowanie salda poszczególnych wyjazdów;
3. dokończenia porządkowania finansów Klubu (w tym zakończenia pracy nad polityką
rachunkowości);
4. rozważenia powołania forum instruktorów i przewodników.
Punkt 1. i 2. zostały całkowicie zrealizowane, co zostało opisane odpowiednio w rozdziałach
członkowie i finanse. Niestety finanse klubu nie są do końca uporządkowane, jesteśmy ciągle na etapie
porządkowania (więcej w rozdziale finanse). Nie zdecydowaliśmy się na powołanie forum instruktorów
i przewodników, pozostaliśmy przy kontaktach emailowych. Warto jednak podkreślić, że
konsultowaliśmy z instruktorami ważne sprawy dotyczące szkolenia (jak np. problem braku kadry
szkoleniowej, zmiany w przepisach).
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