Warszawa 14.02.2009

Sprawozdanie z 5 zebrania Zarządu PZA z 13.02.2009
Termin: 13.02.2008
Godzina rozpoczęcia zebrania: 10:20
Miejsce: Biuro PZA, Warszawa
Lista obecności
Zarząd
Obecni:
Janusz Onyszkiewicz
Arkadiusz Kamiński
Bogusław Kowalski - via skype
Piotr Morawski
Danuta Wach
Marek Wierzbowski
Piotr Xięski
Marcin Miotk
Jacek Bilski
Magda Słupińska
Piotr Drobot
Nieobecni:
Ditta Kicińska
Komisja Rewizyjna:
Obecni:
Marek Kaliciński
Andrzej Piekarczyk
Nieobecni:
Janusz Krukowski
Jerzy Tillak
Ryszard Urbanik
Goście:
Cezary Modrzejewski
Przebieg zebrania Zarządu
1. Zarząd wybrał Piotra Morawskiego na przewodniczącego zebrania.
2. Zarząd zatwierdził porządek obrad.
3. Zarząd zatwierdził protokół 4 zebrania Zarządu PZA bez uwag.
4. Kol. Magda Słupińska przedstawiła sprawozdanie z realizacji projektu ""Przygotowanie strategii
intensyfikacji działań ekologicznych, prowadzonych przez Polski Związek Alpinizmu w oparciu o współpracę
z parkami narodowymi i krajobrazowymi oraz poszukiwanie źródeł finansowania" dofinansowanego
przez NFOŚiGW
5. Kol. Bogusław Kowalski przedstawił
5.1 stopień zaawansowania wprowadzenia systemu weryfikacji kadry instruktorskiej wspinaczki skalnej i
wysokogórskiej
5.2 sprawozdanie z okresu zatrudnienia w charakterze koordynatora KSWSiW, oraz prognozy wpływów
komisji
5.3 wstępne sprawozdanie z funkcjonowania COS Betlejemka trwającym sezonie zimowym 2009

6. Zarząd zatwierdził regulaminy:
6.1 licencji trenerskich w narciarstwie wysokogórskim,
6.2 licencji trenerskich w alpinizmie jaskiniowym
6.3 licencji trenerskich we wspinaczce wysokogórskiej,
6.4 Komisji Szkolenia PZA
7. Kol. Piotr Xięski przedstawił sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli PZA i Fundacji Kukuczki z
Dyrekcją TPN.
Zarząd postanowił opublikować sprawozdanie ze spotkania, po uprzednim przesłaniu dokumentu do Dyrekcji
TPN z prośbą o jego autoryzację.
Wobec realnego zagrożenia likwidacji przez TPN funkcjonujących od lat obozowisk taternickich, a zwłaszcza
obozowiska na Polanie Szałasiska, Zarząd PZA postanowił uruchomić wszelkie dostępne procedury
odwoławcze, zmierzające do zapewnienia wpisania taboriska w Morskim Oku do planów ochronnych TPN.
Zarząd PZA zamierza również intensyfikować starania w kwestii udostępnienia przez TPN rejonów
wspinaczkowych na terenie Tatr Zachodnich.
8. Gość zebrania Zarządu, Kol. Cezary Modrzejewski zdał relację ze stopnia zaawansowania produkcji
ściany wspinaczkowej do Speed Record, sfinansowanej ze środków MSiT. Zgodnie z nowymi wytycznymi
IFSC, ściana będzie większa niż zakładano – 19 metrów wysokości, zaś u podstawy 10 długości, 6
szerokości (podest+balast), około 26 ton wagi.
Zarząd powierzył opracowanie koncepcji zagospodarowania ściany Speed Record firmie Amberland
Arkadiusz Kamiński na zasadach non profit. Projekt wzajemnej umowy w tej sprawie zostanie opracowany
do 30.06.2009, natomiast szczegółowa koncepcja zagospodarowania ściany do końca roku 2009.
9. Koleżanka Danuta Wach przedstawiła sprawozdanie z dotychczasowej działalności i koncepcję działań na
najbliższą przyszłość Komisji Himalaizmu PZA.
10. Skarbnik PZA, Kol. Magda Słupińska przedstawiła projekt budżetu biura PZA na 2009, który następnie
został zatwierdzony przez Zarząd w głosowaniu.
11. Zarząd omówił wyniki finansowe bazy tatrzańskiej za 2009 rok i zakres remontów, jakie są niezbędne
dla poprawy stanu technicznego COS Betlejemka i obozowisk taternickich.
12. Kol. Marcin Miotk przedstawił plany Komisji Mediów PZA na 2009:
12.1 druk folderu promocyjnego PZA
12.2 druk wielkoformatowy bannerów i roll up'ów PZA promujących PZA
12.3 Kol. Arkadiusz Kamiński przedstawił propozycję przygotowania klipów filmowych dla każdej z dyscyplin
działających w PZA
13. Kol. Piotr Morawski przedstawił koncepcję funkcjonowania Komisji Bezpieczeństwa PZA
powołanej 3.02.2009.
14. Zarząd podjął decyzję w sprawie odwołania Kol. Roberta Szymczaka kwestionującego brak dotacji dla
udziału wymienionego Kolegi w zimowej wyprawie na Broad Peak 2008/2009. Zarząd stwierdza, że zgodnie
z określonymi przez MSiT zasadami, wyprawa która rozpoczęła się w grudniu 2008 nie może
być dofinansowana ze środków wpisanych w kalendarz zadań celowych MSiT na rok 2009.
Jednocześnie Zarząd PZA poparł wniosek Kol. Roberta Szymczaka złożony do Fundacji Kukuczki w sprawie
dofinansowania Jego udziału w wyprawie z budżetu FK.
15. Kol. Marek Wierzbowski przedstawił sytuację w toczącym się przed Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym postępowaniu z powództwa Jacka Jaworskiego w sprawie odmowy PZA nadania licencji
trenera alpinizmu.
Zebranie zakończono o 15:30
Zarząd PZA

