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Protokół

I.  Zebranie otwiera ustępujący Prezes Janusz Onyszkiewicz 

II.  Wybór Przewodniczącego Zjazdu – Michała Kochańczyka.

III.  Wybór pozostałych członków Prezydium – zastępcy Jakuba Radziejowskiego i sekretarza Elżbiety 
Fijałkowskiej.

IV.  Dyskusja nad proponowaną zmianą porządku obrad, mianowicie: pkt 5. Porządku Obrad przyjmuje postać 
„Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej”.
▪ pkt 6. przyjmuje postać: „Sprawozdanie ustępujących władz PZA”
▪ pkt 7. przyjmuje postać: „Wybór Komisji Głównych”
▪ pkt 8.przyjmuje postać: „Wybór przewodniczących Komisji Roboczych”.
▪ pkt 9. przyjmuje postać: „Dyskusja nad sprawozdaniem ustępujacych władz” i dalej bez zmian.

V.  Głosowanie nad zatwierdzeniem porządku obrad – porządek obrad zatwierdzono jednogłośnie.

VI.  Głosowanie nad zatwierdzeniem regulaminu WZD – zatwierdzono jednogłośnie.

VII.  Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, zgłoszone osoby:
▪ Janusz Nabrdalik – kandydatura została przyjęta jednogłośnie
▪ Adrian Sinkiewicz – kandydatura została przyjęta jednogłośnie
▪ Izabela Włosek – kandydatura została przyjęta jednogłośnie

VIII.  Sprawozdanie ustępujących władz PZA – krótki wstęp Prezesa, całość sprawozdania została rozesłana do 
wszystkich delegatów przed Zjazdem, by każdy mógł się zapoznać wcześniej.

IX.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytuje Leszek Cichy.

X.  Sprawozdanie księgowej.

XI.  Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego przedstawia Bogdan Jankowski. Przedstawia również wniosek do Walnego 
Zjazdu.

XII.  Dyskusja nad sprawozdaniami – delegaci odnoszą się do sprawozdania Sądu Koleżeńskiego, nieistniejącego 
sprawozdania z działalności Betlejemki oraz sprawozdania finansowego.

XIII.  Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Mandatowej:
▪ liczba wydelegowanych osób z klubów 69
▪ przybyły na WZD 52 wydelegowane osoby. 
▪ W związku z powyższym Walny Zjazd Delegatów PZA został uznany za prawomocny.

XIV.  Kontynuacja dyskusji nad sprawozdaniami – poruszana jest sprawa Taternika oraz taboriska w Morskim Oku. 
Maciek Ciesielski wypowiada się na temat rozmów prowadzonych przez PZA z dyrekcją Parku Narodowego 
Gór Stołowych.

XV.  Wybór Komisji Matki. Przegłosowano, że osoby nie będące delegatami mogą być członkami Komisji Matki 
(„za” głosowało 44 delegatów). Ustalono drogą głosowania, że Komisja Matka będzie liczyła 5 osób.

XVI.  Do Komisji Matki zostali zgłoszeni:
▪ Andrzej Ciszewski 
▪ Agnieszka Dziubek 
▪ Janusz Kurczab                 
▪ Tomasz Kugler 
▪ Stanisław Misztal 
▪ Wojciech Jedliński                    
▪ Maciej Ciesielski 
▪ Jerzy Wala 



▪ Marek Kaliciński 

XVII.  Wybór Komisji Wnioskowej. Przegłosowano również („za” 49 osób), że członkami Komisji Wnioskowej 
mogą być osoby nie będące delegatami. Kandydaci:
▪ Marek Pokszan
▪ Marek Kujawiński
▪ Marcin Miotk

  Wszyscy uzyskali wymaganą ilość głosów.

XVIII.  Wybór przewodniczących Komisji Roboczych:
▪ Komisja Szkolenia – Adam Potoczek
▪ Komisja Tatrzańska – Włodzimierz Porębski
▪ Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego – Jacek Bilski
▪ Komisja Wspinaczki Sportowej – Anna Kuciel
▪ Komisja ds. mediów – Andrzej Kłos
▪ Komisja ds. wspinaczki wysokogórskiej – Piotr Morawski
Zatwierdzono przez aklamację.

XIX.  Wybór Komisji ds. rozpatrzenia wniosku Sądu Koleżeńskiego. Skład:
▪ Hanna Wiktorowska
▪ Andrzej Sobolewski
▪ Maciej Popko
Wszyscy zostali zatwierdzeni przez aklamację.

XX.  Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującym władzom. Wyniki głosowania:
WZD wniosek przyjął

XXI.  Lista kandydatów na członków honorowych – przedstawia Jan Serafin:
▪ Waldemar Olech
▪ Ryszard Dmoch
▪ Leszek Łącki
▪ Jan Noskowski
▪ Krzysztof Zdzitowiecki
▪ Lech Korniszewski
▪ Wojciech Brański
▪ Apoloniusz Rajwa
▪ Józef Klimas
▪ Wojciech Szymański
▪ Bogdan Krauze
▪ Andrzej Kuś
▪ Antoni Wala
▪ Anna Czerwińska
▪ Krystyna Palmowska
▪ Anna Okopińska
kandydatury zatwierdzono przez aklamację.

XXII.  Skład Komisji Matki – wybrano następujące osoby:
▪ Andrzej Ciszewski          
▪ Maciej Ciesielski             
▪ Agnieszka Dziubek        
▪ Janusz Kurczab              
▪ Tomasz Kugler       

           
XXIII.  Na tym obrady w dniu 24 listopada zakończono. Rozpoczęto pracę w Komisjach Zjazdowych.



Drugi dzień obrad – 25 listopada
XXIV.  Odczytanie listów gratulacyjnych.

XXV.  Ze względu na dużą ilość wniosków i niegotowość Komisji Matki został zmieniony Porządek Obrad – w 
następnym punkcie rozpoczynamy czytanie wniosków, dyskusję  i  głosowanie nad kolejnymi wnioskami – 
zatwierdzono przez głosowanie

XXVI.  Komisja wnioskowa przedstawia kolejne wnioski:
1) Andrzej Makarczuk

Propozycje zmian w statucie PZA powinny być dostarczane klubom  PZA  najpóźniej  na miesiąc przed terminem 
Walnego Zjazdu. Uzasadnienie jest oczywiste: zmiany w statucie są najpoważniejszymi zmianami i wymagają czasu do 
namysłu nad ich potencjalnymi konsekwencjami, konsultacji środowiskowych oraz prawniczych w celu sprawdzenia 
spójności tak wewnątrz proponowanych zmian jak i z pozostałymi punktami statutu.
WZD wniosek przyjął

       XXVII.a Sprawozdanie Komisji Matki (po zatwierdzeniu przez delegatów zmiany kolejności).
Proponowane listy kandydatów:
do Zarządu PZA:

▪ Prezes – Janusz Onyszkiewicz
▪ vice Prezes - Piotr Morawski
▪ Sekretarz generalny – Marek Wierzbowski
▪ skarbnik – Magdalena Słupińska
▪ Bogusław Kowalski
▪ Arkadiusz Kamiński
▪ Jacek Bilski
▪ Ditta Kicińska
▪ Piotr Xięski
▪ Marcin Miotk

do Komisji Rewizyjnej:
▪ Andrzej Piekarczyk
▪ Ryszard Urbanik
▪ Marek Kaliciński
▪ Jacek Krukowski
▪ Jerzy Tillak
▪ Leszek Cichy

do Sądu Koleżeńskiego:
▪ Ryszard Kowalewski
▪ Hanna Wiktorowska
▪ Kacper Gradoń
▪ Andrzej Sobolewski
▪ Janusz Majer

Z sali zgłoszona zostaje jako kandydatka do Zarządu Danuta Wach. 
Uczestnicy Zjazdu zastanawiają się nad kandydatami do władz Związku, a jednocześnie jest kontynuowana dyskusja 
nad wnioskami.

1)
2) Ustępujący Zarząd (Marek Wierzbowski)

Dodanie punktu 12 o brzmieniu  "rozwój,  promowanie  i  ochrona Ruchu Olimpijskiego w Polsce,  zgodnie  z  Kartą 
Olimpijską" do § 7 statutu brzmiącego "PZA realizuje swoje cele przez:"

WZD wniosek przyjął

3) Komisja d.s. Sądu Koleżeńskiego
a)zmiany w statucie PZA:
2. § 25 Statutu otrzymuje brzmienie:

1. Sąd Koleżeński składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Sąd Koleżeński na swym pierwszym posiedzeniu wybierze spośród swego grona przewodniczącego i dwóch 

jego zastępców.
3. § 26 p 2 otrzymuje brzmienie:

2. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka władz PZA przysługuje tym władzom prawo do kooptacji, z tym, że 
liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
3. § 27 p 3 otrzymuje brzmienie:



3. Kary w imieniu PZA nakłada Sąd Koleżeński.
b)  dot. Regulaminu Postępowania Dyscyplinarnego PZA:
Komisja wnioskuje o zatwierdzenie Regulaminu Postępowania Dyscyplinarnego PZA
WZD wnioski przyjął

4) KWW (Artur Paszczak)
Pakiet “Statut”
   § 17 Statutu PZA otrzymuje brzmienie:
W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział:

1. z  głosem  stanowiącym:  delegaci  wybrani  na  walnych  zebraniach  wszystkich  członków  PZA  według 
jednolitego klucza wyborczego, który ustala liczbę delegatów w stosunku 1 delegat na 50 członków danej 
organizacji wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego Walny Zjazd Delegatów
WZD wniosek odrzucił

2. członkowie klubów zrzeszonych w  PZA – z prawem do zgłaszania wniosków i zabierania głosu w dyskusji.
WZD wniosek odrzucił

5) Ustępujący Zarząd
W sprawie zmiany Statutu polskiego związku alpinizmu
Działając na postawie § 16 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Alpinizmu, Walny Zjazd Delegatów stanowi co następuje:

§ 1.
Wprowadza się następujące zmiany do Statutu Polskiego Związku Alpinizmu:
§ 26 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
“1.  Uchwały  władz  zapadają  zwykłą  większością  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy  liczby  członków,  w 
przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego."
Otrzymuje brzmienie:
“1.  Uchwały  władz  zapadają  zwykłą  większością  głosów,  w  obecności  co  najmniej  połowy liczby  członków.  W 
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego."
2. Władzom przysługuje prawo do kooptacji władz PZA w przypadku:

a) ustąpienia lub śmierci członka władz PZA,
b) nieobecności członka władz PZA na dwóch kolejno następujących posiedzeniach, skutkujących jednocześnie 

pozbawieniem funkcji.
WZD wniosek odrzucił

6) Mariusz Polok, Speleoklub AVEN, Sosnowiec
Wnioskujemy zmianę statutu w par.20 poz.1 na następujący:
"zarząd składa się z 5 do 8 osób".

1. Wnioskujemy powołanie w nadchodzącej kadencji 2 komisji specjalistycznych do organizowania prac zarządu 
w kontaktach z komisjami fakultatywnymi:

▪ komisja d.s. wypraw,
▪ komisja d.s. szkoleń i unifikacji,

2. Wnioskujemy  powołanie  nowej  komisji  fakultatywnej  prowadzącej  w  imieniu  zarządu  kompleks  spraw 
związanych z działalnością w zakresie wspinaczki wysokogórskiej. Komisja ta powinna posiadać autonomię 
podobną do KTJ.

Zmiana powyższa odciąży zarząd Związku od części spraw, które dotyczą tylko spraw wspinaczki wysokogórskiej, a 
pozwoli  się  zająć  stricte  interesem  Związku  jako  całości  i  umożliwi  zarządowi  właściwe  sprawowanie  swojego 
mandatu.
WZD wniosek odrzucił

7) KWW (Artur Paszczak)
Pakiet “Organizacja”

1. Uchwały zarządu PZA zapadają wyłącznie na zebraniach plenarnych. Wykluczone jest podejmowanie uchwał 
drogą  elektroniczną.  W  sprawach  nie  cierpiących  zwłoki  Prezydium  Zarządu  podejmuje  decyzje,  które 
podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu zarządu.        
WZD wniosek odrzucił
   

2. Zaleca  się  powołanie  Komisji  Informacji  i  Dokumentacji  PZA jako  stałej  komisji  specjalistycznej  przy 
zarządzie.
WZD wniosek przyjął    



3. PZA nie  prowadzi  szkoleń  centralnych  organizowanych  w  COS  Betlejemka.  Betlejemka  jest  obiektem 
służącym całemu środowisku jako baza noclegowa.
WZD wniosek odrzucił

4. Zaleca się objęcie znaku firmowego i nazwy PZA ochroną prawną poprzez rejestrację w Urzędzie Patentowym
WZD wniosek przyjął   

5. Zaleca  się  formułowanie  “Instrukcji  wyboru  delegatów  na  WZD”  w  sposób  nie  wychodzący  poza 
sformułowania statutowe PZA
WZD wniosek przyjął      

6. Ustala  się  składki  członkowskie  klubów  zrzeszonych  w  PZA w  wysokości  5  zł  od  członka  objętego 
obowiązkiem  płacenia  składek  klubowych.  Stan  osobowy klubu  dla  potrzeb  obliczenia  składki  wyznacza 
liczba członków z dnia 31.12 roku poprzedzającego pomniejszona o liczbę członków honorowych i innych 
członków klubu zwolnionych z ponoszenia opłat odpowiednimi uchwałami Walnego Zgromadzenia członków 
klubu. 
WZD wniosek odrzucił 

8)  Wniosek  Przewodniczącego  Komisji  Wnioskowej o  całościowe  ujęcie  w  głosowaniu  pakietu 
„Jawność” przygotowanego przez KWW (Artur Paszczak)

WZD wniosek przyjął    

9) KWW (Artur Paszczak)
Pakiet “Jawność”

1. Każdy członek klubu zrzeszonego w PZA  ma prawo pełnego dostępu do dokumentacji i korespondencji władz 
i  biura  PZA oraz  do  oceniania  działalności  władz PZA w formie zgłaszania  wniosków,  skierowanych do 
odnośnych władz.

2. Cała  dokumentacja  władz  PZA (za  wyjątkiem korespondencji)  jest  jawna  i  podlega  publikacji  na  stronie 
internetowej PZA . 

3. Posiedzenia władz PZA oraz komisji specjalistycznych są jawne i otwarte. Członkowie klubów zrzeszonych w 
PZA mają prawo w nich uczestniczyć, jednak bez prawa do głosowania.

4. Wszelkie internetowe grupy dyskusyjne i fora prowadzone pod znakiem PZA są jawne i dostępne, co najmniej 
do czytania, dla każdego członka klubu zrzeszonego w PZA. Obowiązkiem zarządu jest zapewnić do nich 
wolny i nieskrępowany dostęp.
WZD wnioski odrzucił  

10) Piotr Drobot, Anna Kuciel, Jacek Trzemżalski
Wniosek o rozszerzenie Statutu PZA po paragrafie 10 (Cele Związku) o zapis:
"Propagowanie i wspieranie inicjatyw proekologicznych związanych z obszarami działania członków Związku" - jako 
paragraf 11.
Obecny par. 11 przyjąłby numer 12.
Związek powinien być postrzegany jako organizacja PROEKOLOGICZNA, którą w istocie już jest, pomimo braku 
adekwatnego zapisu statutowego.
WZD wnioski przyjął   

11) Włodzimierz Porębski, Speleoklub Dąbrowa Górnicza
W związku ze sporządzaniem projektu planu ochrony przyrody TPN (mającego obowiązywać 20 lat od uchwalenia) 
wnioskuję  o  zobowiązanie  zarządu  PZA do  złożenia  uwag,  propozycji  i  sugestii  do  przedmiotowego  projektu, 
szczególnie w sprawach:

• obozowisk i bazy taternickiej, 
• rejonów udostępnionych do uprawiania wspinania i narciarstwa wysokogórskiego
• jaskiń udostępnionych do uprawiania taternictwa jaskiniowego

WZD wnioski przyjął   

12) Piotr Drobot, Anna Kuciel, Jacek Trzemżalski
Wnioskujemy utworzenie Komisji Wspinaczki Skalnej, w gestii której znajdą się następujące zagadnienia:

• ubezpieczanie skalnych dróg wspinaczkowych,
• negocjacje dotyczące dostępu do rejonów skalnych,
• ocena wartości przejść skalnych  i premiowanie finansowe najlepszych dokonań,
• zapewnienie środków na realizację zadań.

WZD wnioski przyjął   



13) Komisja robocza ds. wspinaczki sportowej (Anna Kuciel)
1. Zobowiązujemy nowo powołany Zarząd do powołania zespołu ds. Uczniowskich Klubów Sportowych i Sportu 

Powszechnego działającego przy Komisji Wspinaczki Sportowej. 
2. Wnioskujemy  o  dostosowanie  regulaminu  Pucharu  Polski  Uczniowskich  Klubów  Sportowych  do  zasad 

panujących w sporcie powszechnym.
WZD wnioski przyjął   

XXVII.b           Wybory – po zaakceptowaniu wniosku o przerwaniu dyskusji nad wnioskami i przejściu do wyborów 
władz PZA. Z Sali pada wniosek o rozszerzenie listy kandydatów do Zarządu o Piotra Drobota
WZD wniosek przyjął  

14) Wniosek Janusza Kurczaba o ograniczenie liczby członków Zarządu do 9 osób:
WZD wniosek odrzucił

15) Wniosek Jana Weigela o przerwanie Zjazdu 
WZD wniosek odrzucił

XXVII.  c   Przechodzimy do głosowania nad władzami Związku w głosowaniu tajnym.

XXVIII.  Po przerwie na głosowanie kontynuujemy dyskusję nad wnioskami.
1) .
2) .
3) .
4) .
5) .
6) .
7) .
8) ..
9) .
10) .
11) .
12) .
13)

14) Wojciech Jedliński, Marek Pokszan
1. Komisje Wspinaczki Skalnej, Tatrzańska i Szkolenia winny opracować niezależny od TBM system szybkiego 

reagowania  na  sygnały o  niebezpiecznym stanie  ubezpieczeń  na  wskazanych  drogach wspinaczkowych – 
skutkujący  niezwłocznym  wydawaniem  i  skutecznym  publikowaniem  ostrzeżeń  -  przede  wszystkim  na 
wydzielonej podstronie witryny internetowej PZA, likwidacją lub wymianą niesprawnych ubezpieczeń. 
WZD wniosek przyjął   

2. Zarząd  w  budżecie  rocznym  winien  rezerwować  pulę  finansową  przeznaczoną  na  wynagrodzenia  dla 
wykonawców prac remontowych      
WZD wniosek odrzucił

15) Marek Kujawiński, AKG, Łódź
Komisjom poszczególnych dyscyplin  zrzeszonych w PZA pozostawia się  wyłączność w decydowaniu o wszelkich 
kwestiach technicznych należących do ich obszaru działania.
WZD wniosek odrzucił

16) Pakiet wniosków Komisji zjazdowej d.s. Szkolenia
1. Instruktorzy  są  za  powołaniem  interdyscyplinarnej  Komisji  Szkolenia,  która  zajmowałaby  się  sprawami 

ogólnymi i formalnymi, dotyczącymi wszystkich dyscyplin sportu- reprezentowałaby szkolenie Związku na 
zewnątrz (Komisje Szkolenia poszczególnych dyscyplin byłyby samodzielne w częściach specjalistycznych).
WZD wnioszki przyjął

2. Szef Komisji Interdyscyplinarnej Szkolenia  powinien posiadać stopień instruktorski PZA. 
WZD wnioski przyjął

3. Szef  Komisji  Interdyscyplinarnej  Szkolenia   powinien  pracować  na  etacie  lub  na  3-letnim  kontrakcie.  – 
wniosek potraktowano, jako dezyderat dla Zarządu.

4. Zebrani instruktorzy pozytywnie zaopiniowali  działania grupy roboczej ds. zmian Rozporządzenia o Kadrach.
5. Szczegółową regulacją spraw szkoleniowych i instruktorskich ma się zajmować interdyscyplinarna Komisja 

Szkolenia. 
WZD wnioski przyjął

Zalecenie do komisji szkolenia: przy każdej Komisji Szkolenia powinna powstać komisja do spraw analizy wypadków 
podczas szkolenia - jej celem byłoby gromadzenie informacji do wykorzystania w polepszeniu jakości szkolenia. 

6. Komisja do spraw szkolenia uważa za konieczne zachowanie COS Betlejemka dla celów szkoleniowych.
wnioskodawca wniosek wycofał.

Zalecenie do komisji szkolenia: komisja do spraw szkolenia uważa za wątpliwe rozdzielenie funkcji chatara i szefa 
szkolenia oraz za niewłaściwe pozostawienie COS Betlejemka bez szefa szkolenia. 



17) KWW (Artur Paszczak)
Propozycje uchwał: “pakiet szkolenie”.
W sprawie licencji szkoleniowych i uprawnień instruktorskich PZA

1. Uprawnienia instruktorskie PZA udzielane są na wniosek Komisji Szkolenia przez Zarząd PZA na okres 3 lat 
kalendarzowych osobom, które spełniają określone warunki ustawowe i związkowe. Nie dotyczy to uprawnień 
Instruktora – Seniora, które nadawane są dożywotnio.

2. Instruktorzy  PZA,  w  celu  przedłużenia  uprawnień  na  kolejny  okres  3-letni,  podlegają  obowiązkowej 
weryfikacji i unifikacji. Nie dotrzymanie tego obowiązku, do czasu jego spełnienia, powoduje zawieszenie 
uprawnień.

3. Szkolenie bez ważnych uprawnień może być podstawą do odebrania uprawnień instruktorskich PZA.
4. Uprawnienia instruktorskie PZA dają prawo do prowadzenia działalności szkoleniowej w ramach struktur PZA 

oraz w firmach posiadających Licencję Szkoleniową PZA.
5. Prowadzenie  instruktorskiej  działalności  komercyjnej  poza  strukturami  PZA pod  własną  firmą  wymaga 

uzyskania Licencji Szkoleniowej.
6. Licencja Szkoleniowa uprawnia firmy instruktorów PZA, prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą 

w zakresie szkoleń wspinaczkowych i podobnych, do prowadzenia komercyjnej działalności instruktorskiej (w 
tym do zatrudniania innych instruktorów PZA) oraz do posługiwania się  w celach reklamowych nazwą i 
znakiem firmowym PZA. Roczny koszt licencji wynosi 600 zł.

7. Licencja  Szkoleniowa  jest  udzielana  przez  Biuro  PZA firmom  instruktorów  PZA posiadającym  ważne 
uprawnienia  instruktorskie,  na  wniosek  zainteresowanego  skierowany  do  Komisji  Szkolenia,  po 
udokumentowaniu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie szkoleń wspinaczkowych i podobnych.

8. Instruktorzy  PZA  zatrudniani  przez  firmy  posiadające  Licencje  Szkoleniową  nie  mają  obowiązku 
wykupywania osobnych licencji.

9. Komisja  Szkolenia  i  Zarząd PZA są zobowiązane do uwzględnienia niniejszej  uchwały przy opracowaniu 
regulaminu kadry instruktorskie PZA i regulaminu stopni instruktorskich PZA.

W sprawie unifikacji i weryfikacji instruktorskich PZA
1. Unifikacja polega na odbyciu przez instruktora PZA odpowiedniego szkolenia, w trybie przewidzianym przez 

Zarząd PZA.
2. Weryfikacja  polega  na  złożeniu  przez  instruktora  PZA wykazu  dokumentującego  następujące  przejścia 

dokonane w okresie 3 lat:
a) dla Instruktorów Wspinaczki Skalnej: 10 dróg w stopniu co najmniej VI OS oraz 5 dróg w stopniu VII 

OS/VIII RP.
b) dla Instruktorów Taternictwa: dróg o łącznej długości min. 2000m, z których każda zawierać musi wyciągi 

poprowadzone przez Instruktora w stopniu co najmniej VI OS lub VII- RP, lub o trudnościach TD.
c) Dla Instruktorów Alpinizmu: dróg o łącznej długości min. 2000m, w tym:

dróg  letnich  z  których  każda  zawierać  musi  wyciągi  poprowadzone  przez  Instruktora  w  stopniu  co 
najmniej VI OS lub VII- RP, lub o trudnościach TD.

dróg zimowych o łącznej długości min. 1000m, z których każda zawierać musi wyciągi poprowadzone przez 
instruktora w stopniu co najmniej IV (ew. zimowe 4 lub M4), lub A2, lub o trudnościach TD.

Wniosek został uznany za dezyderat dla Zarządu.

18) Wniosek Piotra Drobota
Zobowiązać zarząd do zatrudnienia w ramach budżetu Komisji Szkolenia, w wymiarze czasowym 1 turnusu letniego, 1 
zespołu  do  wymiany stałych punktów asekuracyjnych  na  drogach wspinaczkowych wytypowanych  przez  Komisję 
Szkolenia. 
 WZD wniosek odrzucił

19) Wniosek Mariusza Poloka , Speleoklub AVEN, Sosnowiec
Wnioskujemy podjęcie przez Zarząd PZA starań o powstanie bazy szkoleniowej PZA na Jurze – 
potraktowano, jako dezyderat

20) Marek Kujawiński
Proponowane brzmienie regulaminu Kapituły Członkostw Honorowych: 
"W skład Kapituły Członkostw Honorowych PZA powinni wchodzić przedstawiciele wszystkich dziedzin sportowych 
zrzeszonych w PZA.
wniosek wycofany przez wnioskodawcę

21) Jan Serafin, Bogna Skoczylas, Zbigniew Skoczylas
1. Wnioskujemy o obligatoryjne włączenie do składu Kapituły Członków Honorowych przedstawiciela KTJ i 

KNW. 
2. Wobec  braku  ustaleń  statutowych  w  przedmiocie  powoływania  Kapituły  Członkostwa  Honorowego 

wnioskujemy, aby Walny Zjazd Delegatów powołał na Przewodniczącego Kapituły kolegę Jana Serafina, a na 



członków  Kapituły  Stanisława  Biela,  Andrzeja  Paczkowskiego,  Bognę  Skoczylas,  Jerzego  Walę  i  Hannę 
Wiktorowską.  

WZD wnioski przyjął   

22) Marek Kujawiński
WZD PZA obliguje zarząd do przesłania delegatom na przyszły WZD PZA sprawozdania w formie papierowej.
WZD wniosek odrzucił

23) Marek Kujawiński
WZD PZA obliguje zarząd do opracowania systemu rygorów służących terminowemu rozliczaniu osób korzystających 
z dotacji.       
WZD wniosek przyjął   

24) Mariusz Polok, Speleoklub AVEN, Sosnowiec
Wnioskujemy ustanowienie jednolitego wzoru legitymacji PZA stosowanej we wszystkich klubach zrzeszonych.
WZD wniosek odrzucił

25) Marcin Miotk, Jakub Radziejowski
 Wnioskujemy o  wydawanie  "Taternika",  jako  rocznika,  pisma  encyklopedycznego,  wzorowanego na  światowych 
wydawnictwach  tego  typu  (np.  American  Alpine  Journal)  i  dystrybuowanego  bezpłatnie  w  ramach  składki 
członkowskiej w klubach zrzeszonych w PZA.  
WZD wniosek odrzucił

26) Janusz Kurczab
1. WZD zobowiązuje  zarząd do utrzymania własności tytułu i dotowania kwartalnika "Taternik" jako jedynego 

oficjalnego pisma Polskiego Związku Alpinizmu.
2. WZD  zobowiązuje   zarząd  do  powołania  Komisji  Informacji  i  Dokumentacji,  jako  stałej  komisji 

specjalistycznej,  zgodnie  z  par.21,  pkt.9  Statutu  PZA.  Zaleca  się,  aby  przewodniczący  tej  komisji  był 
jednocześnie rzecznikiem prasowym Zarządu.

3. "Taternik"  powinien  być  nadal  wydawany  w  formie  drukowanej.  Nie  wyklucza  to  istnienia  wersji 
elektronicznej, ale tak, żeby nie osłabiło to sprzedaży pisma w formie papierowej.

4. Należy ustalić formę, miejsce i objętość reklam w "Taterniku" tak, żeby nie zakłócały odbioru  treści.
WZD wnioski przyjął

27) Komisja d.s. mediów (Komisja Mediów)
1. "Taternik" powinien być wydawany jako kwartalnik.
2. Dotowana wyprawa ma obowiązek przedstawienia konkretnej dokumentacji po powrocie.
3. Zarząd powinien spowodować wykonanie indeksu "Taternika" mogącego w przyszłości stać się bazą danych 

polskich przejść.
wniosek przyjęto, jako dezyderat dla Zarządu.

28) Wojciech Brański, PKG
Wniosek  o  protektorat  /  współorganizację  /nadanie  rangi  imprezy  ogólnośrodowiskowej  /  finansowe  wsparcie 
jubileuszowi 50-lecia PKG w 2008 roku i 30 -lecia zdobycia przez wyprawę PKG z udziałem członków PZA spoza 
PKG dwóch dziewiczych wierzchołków Kangczendzongi. 
(najwyższych polskich pierwszych wejść, V i VI na liście najwyższych gór świata)
WZD wniosek odrzucił

29) Zjazdowa Komisja d.s. wypraw wysokogórskich
1. Postuluje się organizacje minimum raz w roku wyprawy centralnej PZA wspartej z budżetu PZA. Kandydatury 

byłyby zgłaszane przez chętnych. Później wybierany byłby skład na podstawie przesłanego CV.      
Celem jest  rozwijanie  umiejętności  sportowych i  danie szansy tym,  którzy nie mogą inaczej  dołączyć  do 
wypraw oraz promowanie PZA (reklamowanie jako wyprawa centralna).
WZD wniosek odrzucił

2. Należy  oddzielić  pulę  przeznaczoną  na  wsparcie  projektów  młodzieżowych  (do  26  roku  życia).  Kluby 
przesyłałyby  projekty.  Rozstrzygnięcie  byłoby  na  zasadzie  konkursu  -  najlepsze  projekty  zostałyby 
dofinansowywane przez PZA, (post factum)  
WZD wniosek odrzucił



3. Krzysztof Wielicki  zgłasza organizację centralnej wyprawy PZA na K2 w zimie.  Wyprawa miałaby status 
oficjalnej wyprawy PZA. Krzysztof Wielicki jako kierownik. 
wniosek potraktowano, jako dezyderat dla Zarządu.

30) Zjazdowa Komisja d.s. spraw tatrzańskich (Włodzimierz Porębski)
Zjazdowa Komisja d.s. spraw tatrzańskich wnioskuje do WZD PZA o zobowiązanie zarządu do złożenia propozycji 
Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu (Ministerstwu Ochrony Środowiska), by w skład Rady naukowej TPN wszedł 
reprezentant PZA  
przyjęto przez aklamację

31) Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego (Jacek Czech)
W trosce o rozwój polskiego narciarstwa wysokogórskiego KNW wnioskuje o zwiększenie środków budżetowych od 
roku 2008 o około 80% więcej, niż obecnie.  Obecne środki są marginalne i nie pozwalają na pokrycie minimum 
kosztów związanych ze startami kadry narodowej  na zawodach międzynarodowych (2 x 3 miesiące na Mistrzostwach 
Europy, 3 miesiące puchar Europy i Świata) i nie dają szans na wprowadzenie polskiego NW na igrzyska olimpijskie.
przyjęto, jako dezyderat dla Zarządu

32) Adam Zyzak, Józef Nyka, Wojciech Brański, Hanna Wiktorowska, Barbara Morawska-Nowak, Bogna  
i  Zbigniew  Skoczylas,  Andrzej  Sobolewski,  Adam  Potoczek,  Janusz  Kurczab,  +  5  podpisów  
nieczytelnych

W związku z przypadającą w 2008 roku 100 rocznicą istnienia schroniska PTT przy Morskim Oku wnosimy o udział 
PZA w obchodach tej rocznicy. 
Formułę włączenia się PZA w te obchody określić powinna uchwała WZD PZA. 
przyjeto jako dezyderat dla Zarządu

                     33)  kluby zrzeszone w PZA są zwolnione z odprowadzania  składek za członków honorowych PZA,  
zrzeszonych w tych klubach.
WZD wniosek przyjął

33) Andrzej Makarczuk
Dezyderat.
Propozycja zmiany w statucie dotycząca wyboru ilości delegatów danego klubu na WZ PZA. Powinna ona zależeć nie 
od ilości członków Klubu na rok poprzedzający tylko od ilości członków zebrania wybierającego delegatów. Proponuję 
aby to był jeden delegat na każda rozpoczętą półkopę (trzydziestkę) członków zebrania.

XXIX.  Przedstawienie wyników głosowania nad wyborem władz na najbliższą kadencję:
Uprawnionych do głosowania 59 osób
Prezes :

▪ Janusz Onyszkiewicz 47
Zarząd:

▪ Marcin Miotk 58
▪ Jacek Bilski 57
▪ Piotr Morawski 56
▪ Magdalena Słupińska 56
▪ Ditta Kicińska 56
▪ Arkadiusz Kamiński 56
▪ Bogusław Kowalski 54
▪ Marek Wierzbowski 51
▪ Piotr Xięski 48
▪ Piotr Drobot 38
▪ Danuta Wach 18 – nie uzyskała wymaganej liczby głosów

Komisja Rewizyjna
▪ Andrzej Piekarczyk 53
▪ Ryszard Urbanik 53
▪ Marek Kaliciński 53
▪ Jacek Krukowski 46
▪ Jerzy Tillak 50
▪ Leszek Cichy 28 – nie wszedł do 5 osobowego składu Komisji



Sąd Koleżeński
▪ Ryszard Kowalewski 57
▪ Hanna Wiktorowska 57
▪ Janusz Majer 55
▪ Kacper Gradoń 52
▪ Andrzej Sobolewski 37

XXX.  Na tym obrady zakończono.

Przewodniczący Zjazdu                                        Zastępca Przewodniczącego                                      Sekretarz
 Michał Kochańczyk                                             Jakub Radziejowski                                               Elżbieta Fijałkowska


