Podział obowiązków w Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK
Kadencja 2018 – 2021
Dariusz Walczyna– przewodniczący, zespół ds. informacji
koordynacja prac Komisji, zwoływanie i prowadzenie zebrań Komisji, reprezentowanie Komisji w ZG
PTTK, akceptacja preliminarzy i programów finansowanych przez ZG PTTK, pozyskiwanie funduszy na
działalność Komisji, monitorowanie środków finansowych Komisji, przygotowywanie sprawozdań z
działalności KInO ZG PTTK, nadzór nad bieżącą pocztą komisji, prowadzenie strony internetowej
Komisji: ino.pttk.pl, monitoring stron internetowych związanych z InO, współpraca z administratorem
strony głównej PTTK pttk.pl, prowadzenie bazy adresowej stron internetowych środowisk i uczestników
imprez na orientację
Środowiska: lubelskie
Andrzej Krochmal – wiceprzewodniczący, rzecznik, Główny Referat Weryfikacyjny
przewodniczenie GRW, rejestracja nowych referatów weryfikacyjnych OInO, zbieranie
i prowadzenie analiz sprawozdań referatów weryfikacyjnych OInO, zabezpieczenie obecności GRW na
imprezach MP i PP, kreowanie wizerunku InO w mediach, współpraca z PZOS i ZHP
Środowiska: mazowieckie, harcerskie
Barbara Szmyt – sekretarz Komisji
prowadzenie dokumentacji Komisji: protokoły, uchwały, wnoszenie opracowanych materiałów pod
obrady Komisji, przygotowywanie notatek z zebrań na stronę internetową, współpraca z redakcją
Serwisu Informacyjnego (newslettera) ZG PTTK, koordynowanie tłumaczenia InO na inne języki,
rozliczanie wydatków Komisji, cyfryzacja materiałów, promowanie różnych dyscyplin InO
Środowiska: mazowieckie, podkarpackie
Agnieszka Ćmiel – zespół ds. młodzieży
prowadzenie PPM (kat. TJ, TM i TD) – propozycje imprez rangi PPM do kalendarza i sędziowanie;
propozycje dot. zmian w PPM, rozwój InO wśród dzieci i młodzieży, współpraca z organizatorami
OMTTK (proponowanie obsady w zakresie InO) oraz Pucharu Polski Młodzieży, monitorowanie PPM i
finałów wojewódzkich OMTTK,
Środowiska: śląskie, dolnośląskie
Waldemar Fijor – zespół ds. szkoleń
organizowanie centralnych szkoleń PInO i MPInO - system szkolenia kadr, proponowanie kandydatów
do składu Ogólnopolskiej Komisji Egzaminacyjnej, współpraca w ramach zespołu historii turystycznych
InO w Polsce, koordynacja przygotowań materiałów informacyjno-promocyjnych InO.
Środowiska: kujawsko-pomorskie, pomorskie
Bartłomiej Mazan – zespół ds. kalendarza imprez ogólnopolskich
zbieranie propozycji do kalendarza imprez ogólnopolskich, przedstawianie Komisji propozycji imprez MP
i PP, przygotowanie kalendarza imprez ogólnopolskich, kompletowanie i archiwizowanie danych imprez
ogólnopolskich, koordynacja współpracy z organizatorami imprez ogólnopolskich, zatwierdzanie imprez
rangi ogólnopolskiej, promocja ino w mediach społecznościowych
Środowiska: zachodniopomorskie

Dariusz Mazurek – zespół ds. promocji i rozwoju InO, redaktor naczelny czasopisma
„Tramwaj”
promowanie imprez na orientację, monitorowanie możliwości pozyskiwania środków finansowych na
potrzeby organizatorów InO w Polsce, rozpowszechnianie stałych tras krajoznawczo-rekreacyjnych
TRInO, monitorowanie sprawozdań TKO wpływających do ZG PTTK - danych GUS, przygotowanie i
wydawanie pisma TRAMWAJ
Środowiska: ogólnopolskie
Adam Stalka – zespół ds. regulaminów turystycznych InO i konkursów Komisji
archiwizowanie regulaminów, zbieranie propozycji zmian w regulaminach oraz ich wstępna analiza,
przedstawianie propozycji zmian w regulaminach pod obrady Komisji, prowadzenie konkursów na
najlepszą imprezę oraz etap roku
Środowiska: małopolskie, podkarpackie
Zbigniew Tarnowski - zespół ds. kadry przodowników
prowadzenie i aktualizacja wykazu Przodowników InO, weryfikacja uprawnień PInO, zbieranie i
archiwizowanie danych PInO, zbieranie opinii i proponowanie kandydatów na Honorowych PInO,
opiniowanie kandydatów na sędziów do Komisji Odwoławczych, typowanie Przodowników InO do
wyróżnień i odznaczeń
Środowiska: łódzkie, śląskie

