Uchwała
przyjęta podczas
Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Górskiej w dn. 8-9.03.2014 r. w Mokrzeszowie
Zgłoszono 24 wnioski. 2 wnioski zostały przez autorów wycofane, a 9 w wyniku głosowania zostało
odrzuconych.
1. Wniosek nr 1 (wnioskujący – Matra Wodecka-Duda)
Przywrócenie Oddziałowi w Kłodzku obszaru znakowania górskich szlaków turystycznych na terenie
swego działania.
2. Wniosek nr 2 (wnioskujący – Matra Wodecka-Duda)
Udostępnienie w formie elektronicznej bazy danych przodowników turystyki górskiej PTTK.
3. Wniosek nr 3 (wnioskujący – Rafał Kwatek)
Wniosek o zwiększenie popularyzacji GOT PTTK poprzez:
1. zwiększenie świadomości o istnieniu odznaki w szczególności wśród młodzieży
2. dostosowanie Regulaminu GOT PTTK do nowych czasów, przy zachowaniu prestiżu Odznaki
3. wprowadzanie zmian do Regulaminu GOT PTTK wyłącznie w sposób przemyślany i uprzednio
skonsultowany w środowisku zdobywców i weryfikujących GOT
4. zwiększenie dostępności informacji o odznace GOT w każdym schronisku
5. zwiększenie dostępności informacji o odznace GOT w Internecie
6. zmiana nastawienia weryfikujących odznakę „frontem do zdobywających”.
4. Wniosek nr 4 (wnioskujący – Tomasz Dziurawiec)
Ścisłe określenie w Regulaminie GOT w par 6 pkt. 5 czym jest grupa górska! Należy to porównad z
par 7 pkt 1.
5. Wniosek nr 5 (wnioskujący – Tomasz Dziurawiec)
Ścisłe określenie w Regulaminie GOT w par 7 pkt 3 co znaczy określenie „(…) zrealizowanych w
ciągu tego samego roku (…)”. Określenie informowania czy chodzi o rok kalendarzowy czy o 12
miesięcy.
6. Wniosek nr 6 (wnioskujący – Mateusz Murzyn)
Zwiększenie dostępności informacji docierających do Przodowników GOT, TRW, aktywnych
działaczy poprzez kontakt mailowy.
7. Wniosek nr 7 (wnioskujący – Krzysztof Kasprzak)
Dokonad korekty § 6 ust. 4 regulaminu.
Przed zmianą:
4. Nadwyżkę punktów uzyskaną przy zdobywaniu odznaki popularnej i poszczególnych stopni
małej GOT można zaliczyd do kolejnego stopnia małej odznaki w wysokości nie przekraczającej
25 % potrzebnej do zdobycia normy.
Po zmianie:
4. Nadwyżkę punktów uzyskaną przy zdobywaniu odznaki popularnej i poszczególnych stopni
małej GOT zaliczyd do kolejnego stopnia małej odznaki.
8. Wniosek nr 8 (wnioskujący – Krzysztof Kasprzak)
Dokonad korekty § 3 ust.4 regulaminu.
Przed zmianą:
4. Punkty na wycieczkach po pasmach górskich Sudetów i Karpat położonych na obszarach krajów
sąsiadujących z Polską mogą stanowid nie więcej niż 25 % norm niezbędnych do zdobycia GOT
PTTK w stopniu małym srebrnym i małym złotym. Pozostałe kategorie i stopnie GOT PTTK
należy zdobywad wyłącznie na terenach polskich gór.
Po zmianie:
4. Punkty na wycieczkach po pasmach górskich Sudetów i Karpat położonych na obszarach
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krajów sąsiadujących z Polską mogą stanowid nie więcej niż 50 % norm niezbędnych do
zdobycia GOT PTTK w stopniu małym. GOT popularną oraz duże GOT PTTK należy zdobywad
wyłącznie na terenach polskich gór.
9. Wniosek nr 9 (wnioskujący – Maciej Maślioski)
Wprowadzid do Regulaminu GOT zapis o scedowaniu uprawnieo weryfikacji zatwierdzania norm
„za wytrwałośd” w TRW, a ostatnią normę i przyznanie odznaki pozostawid w Centralnym Referacie
Weryfikacyjnym.
10. Wniosek nr 10 (wnioskujący – Janusz Czuryłowski)
Zorganizowad ogólnopolskie szkolenia przewodniczących TRW GOT. Umożliwi to ujednolicenie
interpretacji zapisów Regulaminu GOT.
11. Wniosek nr 11 (wnioskujący – Kazimierz Rosół)
Opublikowad na stronie KTG „Regulamin podkomisji, delegatur i zespołów KTG ZG PTTK”.
12. Wniosek nr 12 (wnioskujący – Kazimierz Rosół)
Opublikowad na stronie KTG podział obowiązków członków KTG.
13. Wniosek nr 13 (wnioskujący – Jerzy R. Mikulec)
Publikowad okresowo na stronie internetowej zbiór: Wykładnia najczęściej powtarzających się
wątpliwości związanych z interpretacją Regulaminu GOT.
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