Protokół z Krajowej Konferencji Ochrony Przyrody
w dniu 15 lutego 2014 r. w Warszawie
Rozpoczęcie obrad Konferencji nastąpiło o godzinie 11:15. Otwarcia i przywitania
uczestników dokonał dotychczasowy Przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody Andrzej
Wąsikowski. Przyjęto również przedstawiony porządek obrad.
Następnie przystąpiono do wyboru:
a) Prezydium Konferencji w składzie: A. Wąsikowski, A. Gotowt-Jeziorska, J. Błaszczak, A.
Grygoruk - jednogłośnie
b) Sekretariatu Konferencji w składzie: M. Pawlak, S. Borecki - jednogłośnie
Na wniosek kol. P. Zania jednogłośnie przyjęto by Prezydium pełniło równocześnie funkcję Komisji
Mandatowej.
Przystąpiono do wyboru Komisji Wyborczej w składzie: Joanna Bulak, Lena Skibińska-Opoka –
jednogłośnie.
Kolejnym punktem było powołanie Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Marta Wantuch, Alicja
Grabska, Sebastian Motyl – wyboru dokonano jednogłośnie.
Przewodniczący Konferencji dokonał przywitania przedstawiciela Zarządu Głównego PTTK, kol.
Jacka Potockiego, po czym przystąpiono do wręczenia wyróżnień i odznaczeń.
a) Wiesławie Kuśmierek wręczono Odznakę Ligi Morskiej i Rzecznej (Krzyż Pro Mari Nostro)
b) Lista osób, które otrzymały odznakę Honorowego IOP stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
c) Lista osób, które otrzymały odznakę Honorową TP stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
d) Lista oddziałów, którym przyznano odznakę Honorową TP lub dyplomy i wyróżnienia stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Po wręczeniu odznaczeń Przewodniczący obrad poinformował o rozpoczęciu prac przez Komisję
Uchwał i Wniosków, a tym samym o możliwości składania do niej wniosków.
Komisja Mandatowa przedstawiła sprawozdanie z sytuacji: spośród 46 uprawnionych delegatów,
na sali obecnych jest 40, co stanowi 87% procent ogółu uprawnionych. W związku z tym faktem
Krajowa Konferencja Ochrony Przyrody jest prawomocna i zgodnie z Regulaminem może
podejmować decyzje wiążące.
Następnie podziękowania, pozdrowienia i słowa zachęty przekazali goście Konferencji: Beata
Dziduszko (Przewodnicząca GKR PTTK), Jacek Potocki (ZG PTTK), Józef Partyka (Ojcowski PN),
Włodzimierz Szafliński (Oddział PTTK w Żarnowie).
Przewodniczący Obrad poinformował o rozpoczęciu prac przez Komisję Wyborczą i możliwości
składania kandydatur do nowej Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK. Kandydaci zostali poproszeni
o krótką autoprezentację.
Następnie Przewodniczący ustępującej Komisji Ochrony Przyrody, A. Wąsikowski, przestawił
sprawozdanie z działalności KOP ZG w XVII kadencji (Sprawozdanie stanowi załącznik do
niniejszego protokołu). Po sprawozdaniu, minutą ciszy upamiętniono także kilkoro Instruktorów

Ochrony Przyrody, którzy odeszli w trakcie mijającej kadencji. Sprawozdanie zostało przyjęte
jednogłośnie.
Przystąpiono do dyskusji nad składem liczbowym nowej KOP ZG. Zgodnie z odpowiednimi
przepisami skład Komisji powinien wynosić od 5 do 9 osób. Przewodniczący obrad przypomniał
także o regulaminowych wymogach dot. zgłaszania kandydatów do KOP ZG.
Następnie ogłoszono 15 min. przerwę.
Po przerwie przystąpiono do głosowania nad składem liczbowym Komisji. Jednogłośnie przyjęto
dziewięcioosobowy skład Komisji.
Komisja Wyborcza przestawiła 12 kandydatów do KOP ZG nowej kadencji: Elżbieta Kemnitz,
Andrzej Kucia, Andrzej Wąsikowski, Ewa Turek, Maciej Matoń, Włodzimierz Pucek, Jan Machała,
Lech Kazimierczak, Andrzej Grygoruk, Małgorzata Ciosmak, Grażyna Biernat, Sergiusz Borecki.
Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Władysław Pachowicz, Stanisław
Polański, Barbara Sitarz – wybór jednogłośny.
Następnie jednogłośnie zatwierdzono 12 osobową listę kandydatów do KOP ZG nowej kadencji i o
godz. 13:50 przystąpiono do wyboru składu Komisji w głosowaniu tajnym na ostemplowanych
kartach do głosowania.
W czasie prac Komisji Skrutacyjnej przeprowadzono debatę nad kierunkami działania KOP ZG. W
debacie udział wzięli:
a) A. Gotowt-Jeziorska – jest to komisja problemowa, zorientowana na działalność ogólnopolską
b) Eugeniusz Jacek (Nowe Miasto) – zaakcentował udział osób niepełnosprawnych w turystyce i
zaapelował o większe otwarcie na takie osoby przy organizowaniu imprez turystyki przyrodniczej
c) A. Wąsikowski – jako komentarz do przedmówcy podał informację, że temat współpracy z
osobami niepełnosprawnymi już był przez KOP ZG podejmowany.
d) D. Szczygielski – poruszył temat raku tabliczek informacyjnych przy pomnikach przyrody, a
także kwestię dotycząca kadry programowej w tym uprawnienia Opiekuna Przyrody jako niczym
nie uwarunkowanego prawnie.
e) ponadto głos w powyższych sprawach jako komentarz zabrali: A. Grygoruk, A. Wąsikowski, A.
Gotowt-Jeziorska.
O godzinie 14:35 Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ogłoszenia wyników głosowania. Oddano 39
ważnych głosów. Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów: Andrzej Grygoruk –
35, Małgorzata Ciosmak – 34, Elżbieta Kemnitz – 32, Ewa Turek – 32, Włodzimierz Pucek – 30,
Maciej Matoń – 29, Andrzej Wąsikowski – 27, Grażyna Biernat – 26, Sergiusz Borecki – 25, Jan
Machała – 25, Lech Kazimierczak – 18, Andrzej Kucia – 10.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W związku z tym, że dwóch kandydatów otrzymało taką samą liczbę głosów, zarządzono II turę
głosowania celem wyboru pomiędzy dwoma kandydatami: Janem Machałą i Sergiuszem
Boreckim. Przystąpiono do głosowania tajnego na kartach.
Po głosowaniu powrócono do dyskusji nad kierunkami działalności KOP ZG, poruszając tematy
dotyczące aktualizacji regulaminu odznaki TP, regulaminu IOP (zniesienie wymogu posiadania

odznaki w st. małym złotym), regulaminu OP oraz szkolnych kół ochrony przyrody. Ponadto A.
Wąsikowski zaapelował by nasza współpraca z lokalnymi wydziałami ds. ochrony przyrody była
wyważona i delikatna, nie powodująca niepotrzebnych zadrażnień, tak abyśmy nie byli
utożsamiani z kręgami aktywistów i ideologów ruchu zielonych.
Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki drugiej tury głosowania. Oddano 36 głosów ważnych. Także i
w tym głosowaniu liczba głosów rozłożyła się równomiernie po 18 dla każdego z kandydatów.
Zarządzono i przystąpiono do III tury głosowania.
W trakcie liczenia głosów kontynuowano rozmowy na temat kierunków pracy Komisji. Kol. D.
Szczygielski poruszył temat przewodników górskich na terenach górskich parków narodowych i
zaapelował by rolę przewodników w tych rejonach mogli pełnić także IOP.
Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki III tury głosowania. Oddano 34 głosy ważne. Liczba głosów
oddanych na kandydatów: S. Borecki – 16, J. Machała – 15. Tym samym do KOP ZG nowej
kadencji wybrany został kol. S. Borecki.
Nowo wybrana KOP ZG przystąpiła do ukonstytuowania się: A. Wąsikowski – Przewodniczący, M.
Ciosmak – Wiceprzewodnicząca, A. Grygoruk – Wiceprzewodniczący, S. Borecki – Sekretarz,
Członkowie: Grażyna Biernat, Elżbieta Kemnitz, Maciej Matoń, Włodzimierz Pucek. Ewa Turek.
Protokół w załączniku.
Po ukonstytuowaniu się KOP ZG i ogłoszeniu tego faktu Krajowej Konferencji, Komisja Uchwał i
Wniosków przedstawiła zgłoszone wnioski:
a) kontynuować współpracę między komisjami PTTK
b) kontynuować wydawanie periodyku KOP ZG „Na tropach przyrody”
c) prowadzić bliższą współpracę z innymi organizacjami działającymi na rzecz ochrony przyrody.
Jednogłośnie przyjęto powyższe wnioski do akceptacji i realizacji. Protokół Komisji Uchwał i
Wniosków stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad o godz. 16:00 zamknął obrady Krajowej Konferencji Ochrony Przyrody.

Protokół sporządził: Sergiusz Borecki.

