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SPSS 11./2014 Łódź, dnia 28 marca 2015 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności  

Zarządu SPSS w roku 2014 

 

1. SPRAWY FINANSOWE 

Szczegółowe dotyczące finansów zostały zawarte w oddzielnym sprawozdaniu finansowym. 
W niniejszej części zawarto jedynie zwięzłe podsumowanie oraz informacje uzupełniające. 

1.1. Uwagi ogólne 

• W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej. 

• Zaleca się wprowadzenie do statutu Stowarzyszenia zapisów o możliwości prowadzenia 
działalności odpłatnej, aby umożliwi ć wśród członków dystrybucję wyprodukowanych dóbr po 
kosztach produkcji. 

• Księgowość prowadzona była przez Skarbnika, wspierającego się konsultacjami z doradcami 
księgowymi NGO w Łodzi (Centrum OPUS, pl. Wolności 4). 

1.2. Zmiana konta bankowego 

W związku z kosztami obsługi konta bankowego w banku PKO BP SA w latach 2013-2014  
(28zł miesięcznie) oraz pojawieniem się oferty kont darmowych dla społecznych organizacji 
pozarządowych w banku BGŻ, Zarząd zdecydował o zamknięciu konta w banku PKO i otworzeniu 
konta w banku BGŻ. 

• Konto bankowe PKO (Biznes Debiut 18): 
numer: 32 10203408 0000 4302 0283 3416 
otwarte w dniu 03.10.2011, zamknięte w dniu: 26.06.2014; 

• Konto bankowe BGŻ (Pakiet Społeczny Lider): 
numer: 95 2030 0045 1110 0000 0362 5710 
otwarte w dniu: 11.04.2014 

Przeniesienie środków na nowy rachunek bankowy nastąpiło w dn. 26.06.2014. 
Przedmiotowa Uchwała Zarządu oraz nowa umowa bankowa są do wglądu w dokumentacji 
Stowarzyszenia. 

1.3. Stan środków na koncie bankowym Stowarzyszenia na dzień:  

01.01.2014: 869,54 zł (początek okresu sprawozdawczego 2014) 

31.12.2014: 3562.29 zł (koniec okresu sprawozdawczego 2014) 
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1.4. Podsumowanie finansów: 

 
 

2. SPRAWY CZŁONKOWSKIE 

2.1. Składki  

W roku 2014 podtrzymano wysokość składek z roku poprzedniego. Wynosiły one odpowiednio: 
120zł – dla członków zwyczajnych, 30zł – dla członków sympatyków. 

2.2. Rekrutacja 

W celu poprawy jakości procesu obsługi zgłoszeń nowych osób do Stowarzyszenia: 

• opracowano wiadomość powitalną zawierającą najpotrzebniejsze informacje dla osób 
pragnących stać się członkami Stowarzyszenia, 

• dla skrzynki rekrutacja@surwiwal.edu.pl uruchomiono auto-responder z informacją powitalną 
oraz dedykowano osobę gotową do jej bieżącej obsługi, zwaną dalej Rekruterem, 

• wprowadzono ankietę akcesyjna online opartą na formularzach google, pozwalającą 
zautomatyzować czynność zbierania danych o kandydacie, jego oczekiwaniach i 
umiejętnościach, 

• do porządku co-tygodniowych obrad Zarządu wprowadzono na stałe element dyskusji służącej 
poznaniu kandydatów, przyjęciu ich w poczet członków oraz włączania do grup działań, 

• wprowadzono wiadomość wprowadzającą nowego członka w zasady funkcjonowania 
Stowarzyszenia, 

• wprowadzono certyfikat potwierdzający przyjęcie do grona członków SPSS. 

2.3. Liczba członków 

• Liczba członków na koniec 2014 urealniona poprzez zmniejszenie o liczbę 83 członków 
nieaktywnych, wygasających zgodnie §19 p. 2 Statutu z końcem roku 2014: 
 

HONOROWY 3 5% 

SYMPATYK 42 65% 

ZWYCZAJNY 20 31% 

RAZEM 65  
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• Zarząd postanowił dać jednakże szanse (83 członkom wygasającym) na uregulowanie zaległości 
poprzez emailową komunikację ich upominającą oraz przesunięcie uchwalania ich ostatecznego 
usunięcia na początek roku 2015. 
Tak duża liczba członków do usunięcia po zamknięciu roku 2014 spowodowana była kumulacją 
wynikającą z nie usuwania dotychczas przez Zarząd członków, których zaległości kwalifikowały 
do ustania członkostwa z końcem jeszcze poprzedniego okresu sprawozdawczego wg, zaleceń 
Walnego Zjazdu Sprawozdawczego z marca 2014 r. Opóźnienie faktu usunięcia spowodowane 
było nadzieją Zarządu na aktywizację tych członków. 

• Zarekomendowano wprowadzenie „Ankiety wyjścia” dla osób objętych usunięciem, abyśmy 
mogli przeanalizować motywy ich nieaktywności opinie o naszej działalności. 
Działania Stowarzyszenia w roku sprawozdawczym doprowadziły jednocześnie do napływu 
nowych członków zwłaszcza w ostatnim kwartale 2014 roku. Zachowanie tego rosnącego trendu 
w roku 2015 oraz obsługa ulepszonym procesem rekrutacyjnym pozwolą z nadzieją patrzyć na 
rozwój Stowarzyszenia dzięki zasileniem przez nowych aktywistów. 

 

2.4. Praca z aktualnymi członkami 

W ramach prac nad większym zaangażowaniem członków w działania Stowarzyszenia: 

• opracowano koncepcję włączania nowych członków do prac podgrup roboczych oraz 
regionów na podstawie kompetencji oraz deklaracji zebranych w ankiecie akcesyjnej lub 
aktualizacyjnej, 

• regularnie uzupełniano treści na stronie internetowej mówiące o aktualnych oraz 
planowanych działaniach stowarzyszenia, warsztatach, imprezach, 

• stworzono możliwość promocji działalności członków, wymiany doświadczeń oraz 
integracji podczas ogólnopolskiej imprezy Surwiwalia 2014, 

• uruchomiono dostępną online ankietę akcesyjną oraz planowane jest uruchomienie ankiety 
aktualizacyjnej, która umożliwi korektę danych kontaktowych, poznanie aktualnych 
kompetencji członków, usłyszenie ich potrzeb i opinii, celem prowadzenia skuteczniejszej 
działalności statutowej, 

• ogłoszono i przeprowadzono wśród członków SPSS konkurs w celu wyłonienia kadry 
instruktorskiej na: weekendowe szkolenie surwiwalowe  dla dzieci oraz serię obozów letnich 
w Rucianem Nida, 

• przeprowadzono selekcje instruktorów i przedstawiono ich firmie, która poszukiwała kadry 
do obsadzenia w szkoleniu surwiwalowym dla klas mundurowych. Otrzymaliśmy list z 
podziękowaniami oraz wyrazami uznania za jakość obsługi zapotrzebowania oraz klasę 
poleconego instruktora, 

• zaproszenie wszystkich członków SPSS do uczestnictwa w cotygodniowych, czwartkowych 
zebrań, dyskusji za pośrednictwem Skype’a. 

 

2.5. Grupy regionalne 

Obecnie działają: 

• Grupa Centrum – Łódź z województwem z Krzysztofem Kriskiem Kwiatkowskim 
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• Grupa Mazovia – Mazowsze z Sergiusz Boreckim 

• Grupa Kujawska – Kujawy z Ireną Borucką 

• Grupa Wielkopolska – Poznań z województwem z Rafałem Banaszakiem 

Powstały też, ale jeszcze nie wystartowały: 

• Grupa Pomorska – z Jarkiem Wroszem (szeroko rozumiane Trójmiasto) 

• Grupa Północ – Olsztyn i okolice z Kubą Doroszem (zawieszona) 

Tworzą się: 

• Grupa Lubelska – z Robertem Polakiem i Andrzejem Trembaczowskim (autorem „Zanim wyruszysz 
czyli coś o survivalu”) 

• Grupa Narew – z Mirosławem Mongołem Walczykiem (Łomża i szerokie okolice) 

 

 

Rys. 1 Rozkład członków w województwach (ozn.’!Brak miasta’ świadczy o niekompletnych danych adresowych) 

 

 

3. ZARZĄD 

 

1.1. Zmiany w składzie Zarządu 

• Z powodu ograniczeń osobistych, kol. Kamil Grzelka zrezygnował z udziału w składzie Zarządu 
SPSS. W związku z tym faktem - Zarząd w składzie: Krzysztof J. Kwiatkowski (prezes), 
Przemysław Płoskonka (wice-prezes), Mariusz Zawadzki (Sekretarz, Skarbnik) – aby móc pełnić 
efektywnie swoją funkcją, postanowił uzupełnić swój skład o 2 osoby.  

Kierując się kryterium największej widocznej aktywności w działaniach Stowarzyszenia, 
najczęstszej obecności w zebraniach, po odbyciu rozmowy z kandydatami, Zarząd 
Stowarzyszenia na drodze głosowania jawnego w dniu 13.11.2014, postanowił przyjąć do 
swojego składu: kol. Sergiusza Boreckiego oraz kol. Rafała Banaszaka. 

• Kol. Mariusz Zawadzki, pełniący funkcję Sekretarza, z racji braków kompetencyjnych wśród 
aktywnych członków Stowarzyszenia pracujących na bieżąco z Zarządem, pełnił również  
w okresie sprawozdawczym obowiązki Skarbnika. Doprowadził do uporządkowania spraw 
formalno-księgowych związanych z prowadzeniem finansów Stowarzyszenia. 
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Po zamknięciu prowadzonych spraw i znalezieniu odpowiedniego kandydata, będzie on musiał 
zrezygnować z pełnienia jednej z ról, aby zachować rozdział tych funkcji.  

1.2. Zebrania Zarządu i członków 

W okresie sprawozdawczym 2014: 

• odbył się jeden Walny Zajazd członków Stowarzyszenia: Zjazd Sprawozdawczy w dniu 
26.03.2014, 

• odbyło się 41 zebrań Zarządu i członków, prowadzonych w trybie co-tygodniowym. 

 

1.3. Realizacja zadań Statutowych przez Zarząd Stowarzyszenia 

W okresie sprawozdawczym 2014 – Zarząd realizował cele Statutowe poprzez szereg działań 
wyspecyfikowanych w załączonych sprawozdaniach członków Zarządu. 
 
Obecnie kontynuowane są prace nad: 

• usprawnieniami w zakresie: 

- zarządzania Stowarzyszeniem poprzez: regularne co-tygodniowe zebrania Zarządu ze 

skrupulatnymi podsumowaniami, śledzenie postępów realizacji zadań, delegowanie zadań do komisji 

działań i grup regionalnych 

- rozwiązań formalno-prawnych: nowy projekt statutu, regulaminy, uchwały. 

- opracowanie i wdrożenie systemu rekrutacji pozwalającego na lepszą obsługę członków 

- komunikacji z członkami:  

• realizacją zamówienia Lasów Państwowych na książkę pod roboczym tytułem „Survival – cztery 

pory roku w lesie” 

• opracowaniu własnej metodyki szkolenia survivalowego dla adeptów oraz dla przyszłych 

instruktorów i trenerów 

• przygotowaniem imprezy głównej „Surwiwalia 2014”, przygotowujemy „Surwiwalia 2015″  (19-21 

czerwca 2015) 

• przygotowaniem nowego statutu na Walny Zjazd w marcu 2015 

• wprowadzaiu survivalu do edukacji (współpraca z Ośrodkiem Rozwoju edukacji i MEN) 

• zawiązywaniem bliskiej współpracy z lasami Państowymi poprzez udział we wspólnych sympozjach, 

konferencjach, planowanie wspólnych projektów 

• załatwianiu pozwoleń z Lasów Państwowych dla ułatwienia naszym wybitnym członkom na 

łatwiejsze działanie w lasach 

• przygotowaniem spotkania spotkania w Bibliotece Warszawskiej w styczniu 2014, przygotowaniem 

kolejnego w kwietniu 2015 
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• powstawaniem nowych grup regionalnych 

• powstaniem klubu survivalowego w Radomsku (młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych) 

• logami dla grup 

• rozbudową portalu (albumy, informacje o grupach) 

• konferencją naukową nt. surwiwalu w Białej Podlaskiej (z warsztatami – a więc zlot, jak w 

Surwiwaliach, lecz głównie dla tych, których interesuje aspekt naukowy) – październik 2015 

W miar ę możliwości Zarząd realizował również zalecenia przeszłych Zjazdów Walnych: 

• Promocja ognisk surwiwalowych:  

- w ramach projektu Surwiwalia,będącego nasszą imprezą flagową, daliśmy możliwość do spotkań  

i promocji różnych ognisk surwiwalowych, wymianę doświadczeń, prezentacje umijętności, naukę oraz 

integrację. 

- Powołaliśmy do życia grupy terenowe Stowarzyszenia nazywane dalej Grupami Regionalnymi. 

Opracowany został regulamin działania grup, zasady naboru oraz występowania z grup, stworzona 

została funkcja Koordynatora Grup. Zarząd deleguje na koordynatorów upoważnienia do prowadzenia 

działań w jego imieniu na terenie działania grup. Strona internetowa Stowarzyszenia zawiera 

dedykowaną grupom sekcję, gdzie te mogą promować swoje działania. 

• Ogólnodostępna (lub wyodrębniona dla członków SPSS) baza programów szkoleniowych i metod 

dydaktycznych: 

W roku 2014 odbyły się dwa spotkania członków Stowarzyszenia dedykowane pracy nad opracowaniem 

własnej metodyki szkoleń i programu autorskiego programu szkoleń surwiwalowych. Projekt jest w 

trakcie opracowania. 

• Dwa razy w roku szkolenie podwyższające kompetencje instruktorów surwiwalu:  

Członkowie Stowarzyszenia stanowią kadrę dydaktyczną kursu instruktorskiego prowadzonego przez 

Polską Akademię Sportu. W ciągu roku organizowane były kursy specjalistyczne wg. załączonej listy. 

• Opracowanie „flagowego” (w randze "Selekcji”) szkolenia komercyjnego prowadzonego przez SPSS 

dla ludzi, którzy chcą się sprawdzić – powołanie grupy, której celem będzie pozyskanie grantu dla 

stowarzyszenia (z UE, MON, MEN, prywatni sponsorzy itd.): 

W trakcie opracowania jest koncepcja kursów dokształcających przed oraz po kursie instruktorskim 

PAS. Celem tych szkoleń będzie: 

- podniesienie umiejętności surwiwalowych przed przystąpieniem do kursu instruktorskiego, 

- doskonalenie kadr po zdobyciu uprawnień instruktorskich. 

• Przynajmniej raz w roku spotkanie z „ludźmi szlaku”: np. Pałkiewicz, Koperski, Kamiński, Baranowski, 

itp. 
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W roku 2014 w ramach projektu Surwiwalia 2014 zrealizowano spotkanie z trzema znanymi autorami 

książek o tematyce surwiwalowe: podróżnikiem Jackiem Pałkiewiczem, Krzysztofem Kwiatkowskim, 

Andrzejem Trembaczowskim. 

• Pomoc SPSS w pozyskiwaniu patronatów uczelni lub władz lokalnych. 

Stowarzyszenie nawiązało bliską współpracę z Lasami Państwowymi otwierając drogę do ich patronatu 

nad naszymi działaniami oraz pomoc w uzyskiwaniu pozwoleniom na działania na ich terenie. 

Dla projektu Surwiwalia uzyskano patronaty władz lokalnych województwa łódzkiego.  

• Strona internetowa SPSS 

Stowarzyszenie posiada obecnie: 

- główną stronę internetową w domenach: www.surwiwal.edu.pl, www.spss.org.pl,  

- profil otwarty FACEBOOK, profil zamknięty FACEBOOK (tylko dla członków) 

- profil GOOGLE+ 

- stronę projektu Surwiwalia w domenach: www.surwiwalia.pl, www.surwiwalia.com.pl 
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Załącznik: 1 
Krzysztof J. Kwiatkowski (Prezes) 

Sprawozdanie z działalności na rzecz SPSS w roku 2014 

 

Udział w następujących przedsięwzięciach: 

18 stycznia – Warszawa, Biblioteka M. Stoł. Warszawy, Koszykowa, Spotkanie z surwiwalem (od 
Mokotowskiej) – prelekcja 

1-2 lutego – Łomża, szkolenie Jednostki Strzelca 

15 lutego – Łódź, Manufaktura – projekt Przetrwanie bezdomnego (niezrealizowany) 

1-2 marca – Grotniki, prowadzenie szkolenia metodycznego SPSS 

5-6 marca – Szczecin, Konferencja "Uczyć i wychowywać przygodą"; prezentacja „Surwiwal – ogień 
przetrwania” (publikacja) 

22 marca – Kielckie, udział w penetrowaniu jaskini (organizator i przewodnik – Sergiusz Borecki) 

27 marca – Golesze Małe, prezentacja surwiwalu dla więźniów (w ramach zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
opracowania modelu współpracy na rzecz osób opuszczających zakłady karne)  

29 marca – Grotniki, Zjazd Sprawozdawczy SPSS 

31 marca – Radomsko, spotkanie z uczniami czterech szkół ponadgimnazjalnych w ramach rozpoczęcia 
współpracy 

5 kwietnia – Warszawa, Dni Otwarte Trójki – przedstawienie surwiwalu odwiedzającym słuchaczom  

6 kwietnia – Spała, ratowniczy kurs odnawiający wiedzę i umiejętności 

14 kwietnia – Urząd Miasta Łodzi, kongres edukacyjny ŁTP, na temat: „Problem odmienności w życiu 
szkoły” – prezentacja metodyki surwiwalowej (publikacja) 

24 kwietnia – Golesze Małe – prowadzenie zajęć z osadzonymi na temat sztuki przetrwania w codzienności 
(w ramach zespołu Interdyscyplinarnego ds. opracowania modelu współpracy na rzecz osób opuszczających 
zakłady karne)  

3-4 czerwca – Leszno, spotkanie z uczniami czterech klas, opowieści o surwiwalu 

6-8 czerwca – Skierniewice, SURWIWALIA… I Ogólnopolski Zlot Survivalowy (honorowi goście: 
Pałkiewicz, Kwiatkowski, Trembaczowski) 

14-15 czerwca – Warszawa, Kurs dla instruktorów PAS 

17-22 czerwca – Komaszyce, Kurs dla instruktorów PAS 

6-20 lipca Bieszczady – Cisna, bytowanie dla młodzieży 

06–19 sierpnia – Ruciane-Nida – obóz metodyczny (przygotowania; obóz odwołany dwa dni przed 
rozpoczęciem przez organizatora zewnętrznego) 

13 sierpnia – Warszawa, Radiowa Trójka, Klub Trójki i Dariusz Bugalski: „Instruktorzy survivalu jak 
współcześni magowie” 

23-24 sierpnia – Grajewo – szkolenie dowódców organizacji strzeleckiej 

10-12 września – Łagów, Międzynarodowy Kongres Edukacji Leśnej (key speaker) 
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18-21 września – Holandia, Oosterbeek rocznica bitwy pod Arnhem; wyjazd z młodzieżą 

25-29 września – Szkocja, Leven – śladami „kursów korzonkowych” 1 Samodzielnej Brygady 
Spadochronowej 

I: 26-28 września; II: 3-5 października; III: 17-19 października; IV: 24-26 października – Chełmo, kolejne 
wyjazdy do lasu z czterema różnymi grupami ze szkół ponadgimnazjalnych z Radomska (wyjazd w 
nieznane) na 3-dniowe bytowania 

7 października – Warszawa, Wydział Pedagogiczny UW, spotkanie wokół książki „Przygoda w edukacji i 
edukacja w przygodzie. Outdoor i adventure education w Polsce”;  

21-22 listopada –Smardzewice k. Spały; Konferencja leśna, współpraca Lasów Państwowych z 
organizacjami pozarządowymi 

27 listopada – Warszawa, ORE Konferencja przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej – eksperckie 
przedstawienie znaczenia metodyki surwiwalowej (publikacja) 

28 listopada – Radomsko, spotkanie z młodzieżą uczestniczącą w projekcie surwiwalowym; inicjacja klubu 
surwiwalowego 

1 grudnia – Warszawa, TEDx – zapoznanie się z systemem TED 

6-7 grudnia – Grotniki, nadzwyczajny zjazd roboczy Zarządu, Koordynatorów Grup Regionalnych oraz 
członków z regionu Łódzkiego 
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Załącznik: 2 
Przemysław Płoskonka (wice prezes) 

Sprawozdanie za rok 2014 Przemysław Płoskonka 

 
I. Działalność ogólna w ramach SPSS: 

 
� „Spotkanie z Surwiwalem”  /18.01.2014 Warszawa /  Współorganizacja – 

przygotowanie konferencji,  wykład na temat  „Survival a outdoor”, „ Sprzęt w 
survivalu”. 

� Szkolenie metodyczne SPSS - udział  / 01.03.2014 Grotniki /  
� Szkolenie jaskiniowe dla SPSS - udział  / 22.03.2014 /  
� Walny Zjazd SPSS – udział  / 29.03.2014 Grotniki /  
� Surwiwalia  / 7-8.06.2014  -Joachimów Mogiły k/Bolimowa /  Prowadzenie warsztatu. 

Przygotowanie i pomoc w realizacji imprezy, kontakt ze sponsorem/-ami 
� Kurs instruktorów surwiwalu dla PAS / 14-15.06; 17-22.06.2014 / Koordynacja kursu ze 

strony SPSS (kierownik kursu)  
� „W dziką stronę Spała” / 27-28.09 2014 Spała / udział  i wystąpienie „Survival jako 

narzędzie edukacji” 
� Targi Leśne w Szepietowie / 11-12.10.2014 Szepietowo/ Koordynacja wydarzenia ze 

strony SPSS 
� Współpraca z Narodowym Centrum Badań Kondycji Fizycznej – artykuł „Edukacja 

przygodą na terenach leśnych na przykładzie zajęć z surwiwalu” 

 
II. Działalność w ramach Zarządu SPSS: 

 
� Aktywny udział w zebraniach Zarządu prowadzonych w formie elektronicznej 

Podejmowanie Uchwał. 
� Udział we wszystkich Walnych i Nadzwyczajnych Walnych Zjazdach Stowarzyszenia. 

Podejmowanie Uchwał i zgłaszanie wniosków. 
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Załącznik: 3 

Mariusz Zawadzki (Sekretarz, Skarbnik) 

Sprawozdanie z działalności na rzecz SPSS w roku 2014 

 

W okresie sprawozdawczym wykonywałem następujące działania na rzecz realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu: 
1. Skarbnik 

• opracowałem sprawozdanie finansowe SPSS za rok 2013,  
• przygotowałem i złożyłem CIT8 do Urzędu Skarbowego, 
• przeprowadziłem analizę opłacalności, zamykałem stare i otwierałem nowe konto bankowe 

• prowadziłem bieżącą księgowość Stowarzyszenia, 
2. Sekretarz 

• opracowałem końcowe sprawozdanie merytoryczne SPSS za rok 2013, 
• organizowałem i prowadziłem Zjazd Walny Sprawozdawczy za rok 2014, 
• byłem głównym punktem kontaktowym ze strony SPSS, koordynowałem i organizowałem 

realizację projektu Surwiwalia 2014, 
• zwoływałem i prowadziłem cotygodniowe zebrania Zarządu, komunikowałem ich plan oraz 

podsumowania, 
• wprowadzałem praktyki pracy projektowej, 
• opracowałem, wdrażałem i koordynowałem obsługę usprawnień procesu rekrutacji, 
• prowadziłem komunikację emailową w sprawach Zarządowych do członków Stowarzyszenia, 
 

3. Członek zwyczajny 

Brałem udział w następujących w następujących przedsięwzięciach: 
18 stycznia – Warszawa, Biblioteka M. Stoł. Warszawy, Koszykowa, Spotkanie z surwiwalem (od 
Mokotowskiej) – prelekcja 
15 lutego – Łódź, Manufaktura – projekt Przetrwanie bezdomnego (niezrealizowany) 

1-2 marca – Grotniki, udział w szkoleniu metodycznym SPSS 

22 marca – Kielckie, udział w penetrowaniu jaskini (organizator i przewodnik – Sergiusz Borecki) 

29 marca – Grotniki, Zjazd Sprawozdawczy SPSS 

6 kwietnia – Spała, ratowniczy kurs odnawiający wiedzę i umiejętności 

14 kwietnia – Urząd Miasta Łodzi, udział jako widz w kongresie edukacyjnym ŁTP, na temat: „Problem 
odmienności w życiu szkoły” – prezentacja metodyki surwiwalowe. 

6-8 czerwca – Skierniewice, SURWIWALIA… I Ogólnopolski Zlot Survivalowy (honorowi goście: 
Pałkiewicz, Kwiatkowski, Trembaczowski) 

6-20 lipca Bieszczady – Cisna, bytowanie dla młodzieży 

18-21 września – Holandia, Oosterbeek rocznica bitwy pod Arnhem; 

6-7 grudnia – Grotniki, nadzwyczajny zjazd roboczy Zarządu, Koordynatorów Grup Regionalnych oraz 
członków z regionu Łódzkiego. 
 



Str. 12 z 13 

 

Załącznik: 4 
Sergiusz Borecki 

Sprawozdanie za rok 2014 
(i pocz. roku 2015) 

 
I. Działalność ogólna w ramach SPSS: 

1.  
„Spotkanie z Surwiwalem” w dn. 18.01.2014 w Warszawie. Wykład na temat bushcraftu, 
przygotowanie i poprowadzenie zabawy na orientację, współprowadzenie warsztatu, przygotowanie 
konferencji. 

2. Udział w szkoleniu metodycznym SPSS – 01.03.2014 w Grotnikach. 
3. Organizacja szkolenia jaskiniowego dla SPSS – 22.03.2014 
4. Udział w Walnym Zjeździe SPSS – 29.03.2014. 
5. 17.05.2014 – warsztaty otwarte w Polskim Radio program 3. 
6. Udział w Surwiwaliach – 7-8.06.2014. Prowadzenie dwóch warsztatów. Przygotowanie i pomoc w 

realizacji strony www i profilu G+ Surwiwalia 2014. 
7. Wizytacja metodyczna podczas obozu w Rucianem Nidzie – lipiec 2014. 
8. Szkolenie dla żołnierzy i strzelców w Łomży – 24-24.08.2014. 
9. Reprezentacja SPSS i prowadzenie warsztatów w czasie Kongresu Edukatorów Leśnych  w Łagowie 

10-12.09.2014. 
10. 20-21.09 + 18-19.10 + 25-26.10 + 28.11.2014 – współprowadzenie biwaków surwiwalowych dla 

młodzieży z Radomska. 
11. Reprezentowanie SPSS i prowadzenie warsztatów podczas Targów Leśnych w Szepietowie – 11-

12.10.2014. 
12. Reprezentowanie SPSS w czasie forum LP w Nagórzycach – 21-22.11.2014 
13. Pełnienie funkcji rzecznika SPSS (działalność znikoma). 

 

II. Działalność w ramach Zarządu SPSS (od listopada 2014): 

 
1. Prace nad dokumentami i regulaminami SPSS – 6-7.12.2014 w Grotnikach. 
2. Spotkanie robocze Zarządu i członków SPSS 17-18.01.2015 w Grotnikach. 
3. Prace nad pozostałymi dokumentami dla SPSS: umowy, przygotowanie zgłoszenia do UP, pomoc 

przy stronach internetowych, współpraca z Prezesem w temacie tworzenia metodyki instruktorskiej, 
wnioski uchwał dot. instruktorów i trenerów SPSS. 

4. Przygotowanie miejsca i logistyka na Walny Zjazd 2015. 

 

III. Działalno ść w ramach GR Mazovia SPSS: 

 
1. „Spotkanie z Surwiwalem” w dn. 18.01.2014 w Warszawie. Wykład na temat bushcraftu, 

przygotowanie i poprowadzenie zabawy na orientację, współprowadzenie warsztatu, przygotowanie 
konferencji. 

2. 19.01.2014 – współorganizacja i prowadzenie warsztatów bushcraftowo-surwiwalowych w 
Warszawie / poligon Rembertowski 

3. 25-26.01.2014 - współorganizacja i prowadzenie warsztatów bushcraftowo-surwiwalowych w 
Warszawie-Wesołej, pionierka biwakowa 

4. 8-9.02.2014 - współorganizacja i prowadzenie warsztatów bushcraftowo-surwiwalowych w Zalesiu 
Górnym, trening i biwak zimowy 

5. 22-23.02.2014 - współorganizacja i prowadzenie warsztatów bushcraftowo-surwiwalowych „Mokra 
Sprawa” w Chojnowskim PK 
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Załącznik: 5 

Rafał Banaszak  

Sprawozdanie z działalności na rzecz SPSS w roku 2014 

Grupa Wielkopolska 

 

1.  Stan osobowy grupy regionalnej: 

Stan na dzień 08.03.2014  - 3     
Przybycia ewidencyjne     - 0         
Ubycia ewidencyjne          - 0        
Stan na dzień 31.12.2014  - 3    

2. Działania i wydarzenia: 

W terminach 23-25.05.; 26-28.09; 28-30.11.2014 r.  członkowie SPSS Gr. Wlkp. w charakterze 
instruktorów brali udział w warsztatach na terenie poligonu wojskowego Obszar Natura 2000 
Biedrusko. Organizatorem przedsięwzięcia była jednostka strzelecka nr 4038. Uczestnikami warsztatów 
byli  strzelcy j.s. nr 4038, podopieczni Ośrodka Kuratorskiego i Świetlicy Środowiskowej „Klub Pod 
Serduszkiem” z Poznania. 

W trakcie odbywania warsztatów wykonywane były następujące zadania: 
– rozpalanie ognia: budowa ogniska, rodzaje paliw, rozpalanie i podtrzymanie, gaszenie, 
– posiłek przy ognisku: jaki ogień, jakie naczynie, gotowanie, smażenie, pieczenie,  
– poruszanie w terenie: marsz i odpoczynek, orientacja bez mapy i kompasu – podstawy, 
– podstawy traperki: szałas, plandeka, kuchnia, latryna, śmietnik. 

Ponadto indywidualnie członek gr. wlkp. terminach 05.04. i 05.09.2014 r. prowadził wydarzenie 
edukacyjne Noc Sów. Miejsce wydarzenia to Cytadela i otoczenie j. Rusałka – uczestnikami 
przedsięwzięcia byli podopieczni O.K. w Poznaniu.   

 


