Sprawozdanie z VIII zebrania Zarządu PZA 17.02.2010 r.
Termin: 17.02.2010, środa
Godzina rozpoczęcia zebrania: 10:15
Miejsce: Biuro PZA, Warszawa

Obecni:
Zarząd
1. Janusz Onyszkiewicz
2. Ditta Kicińska
3. Danuta Wach
4. Jacek Bilski – via skype pkt. 2
5. Bogusław Kowalski
6. Marcin Miotk
7. Jacek Trzemżalski – via skype
8. Marek Wierzbowski
9. Piotr Xięski
Goście:
1. Artur Hajzer – via skype, wniosek w sprawie Polskiego Himalaizmu Zimowego (punkt 6
porządku obrad)
2. Marcin Kaczkan, wniosek w sprawie Polskiego Himalaizmu Zimowego (punkt 6
porządku obrad)
3. Adam Palka – wniosek w sprawie instruktora technik linowych (punkt 10 porządku
obrad)
1. Zatwierdzenie protokołu z zebrania Zarządu z dnia 20.10.2009 roku.
2. Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego:
Piotr Xięski i Marek Wierzbowski nakreślili sytuację istniejącą w środowisku narciarstwa
wysokogórskiego. Opowiedzieli również, jakie zastrzeżenia do pracy KNW mają
członkowie klubu Kandahar oraz Tatra Team. Jacek Bilski zrelacjonował sprawę z pozycji
pracy w komisji. Przedstawił również pomysł na rozwiązanie problemu - po sezonie
zimowym, który kończy się 17 kwietnia, zostanie zorganizowane spotkanie środowiska
(chodzi o reprezentantów klubów i sekcji zajmujących się narciarstwem wysokogórskim).
Uczestnicy spotkania zostaną zaproszeni do pracy w KNW PZA.
3. Praca członków Zarządu:
W ocenie Piotra Xięskiego praca w Zarządzie rozłożona jest nierównomiernie i spada na
barki trzech, czterech osób. P. Xięski przedstawił swoją koncepcję funkcjonowania

przyszłego Zarządu, w którego składzie powinny znaleźć się osoby gotowe poświęcić pracy
dla PZA minimum 40 godzin w miesiącu. Z powodu ograniczonych finansów, Związek nie
ma możliwości zatrudnienia menedżerów zajmujących się poszczególnymi dyscyplinami,
działanie PZA opiera się na pracy społecznej. Piotr Xięski zaapelował do pozostałych
członków Zarządu o większe, niż do tej pory, zaangażowanie w pracę dla Związku.
Jacek Trzemżalski i Marcin Miotk stwierdzili, że PZA powinna dążyć do profesjonalizacji
pracy członków Zarządu i komisji. Podniosłoby to skuteczność działania Związku. W ich
opinii konieczne jest wypracowanie wizji rozwoju zmierzającej do umasowienia struktury
PZA. Efektem byłyby większe wpływy do budżetu.
Pozostali członkowie zarządu obecni na spotkaniu nie podzielili tego poglądu.
4. Sejmik prezesów - sprawy organizacyjnie:
Dyskusja Zarządu dotyczyła sporu, czy to Zarząd powinien przedstawić wizję Związku, czy
też powinna ona być efektem pracy Sejmiku Prezesów. Marcin Miotk dostał od Zarządu
propozycję, by wprowadził w temat uczestników Sejmiku Prezesów.
5. Sprawy tatrzańskie - baza tatrzańska, wspólny zespół roboczy PZA-RN TPN:
Janusz Onyszkiewicz zrelacjonował przebieg rozmowy z Przewodniczącym Rady Naukowej
TPN prof. dr hab. Stefanem Skibą. Dotyczyła powołania zespołu złożonego z
przedstawicieli PZA, Rady Naukowej TPN oraz pracowników Parku. Zespół ten ma
wypracować rozwiązania w spornych kwestiach dotyczących bazy noclegowej PZA na
terenie TPN. Przedstawicielami PZA będą osoby z Komisji Tatrzańskiej, a przewodniczyć im
będzie Janusz Onyszkiewicz.
6. Wniosek - Polski Himalaizm Zimowy:
Artur Hajzer oraz Marcin Kaczkan przedstawili projekt - Polski Himalaizm Zimowy.
Zreferowali również dotychczasowe efekty pracy zespołu zajmującego się projektem.
Danuta Wach przedstawiła projekt dotyczący Himalaizmu Kobiecego. Zarząd stwierdził, że
najlepiej byłoby połączyć te dwa projekty w jeden i z taką propozycją zwrócił się do
wnioskodawców.
7. Oferta i budżet na 2010:
Marek Wierzbowski zrelacjonował sprawę budżetu PZA. Poruszył też kwestię obcięcia
dotacji celowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Mowa była również o podwyżce
czynszu za wynajem pomieszczeń użytkowanych przez PZA w siedzibie KW Warszawa
(wynika ze wzrostu stawek płaconych przez ten klub, zgodnie z ustaleniami, że PZA
pokrywa 50% kosztów lokalowych). Marcin Miotk, jako reprezentant KW Warszawa, został
poproszony przez Zarząd PZA o dodatkowe wyjaśnienia w tej sprawie. Przydałoby się
również spotkanie dotyczące wspólnego funkcjonowania lokalu KW Warszawa i biura PZA.
8. Kooptacja 2 nowych członków Zarządu PZA:
Zgłoszone zostały następujące kandydatury: Maciej Ciesielski, Grzegorz Tucki, Jakub
Ziółkowski, Piotr Kubicki, Adrian Sinkiewicz, Zdzisław Kiszela.
Zarząd w głosowaniu tajnym zdecydował o kooptacji Macieja Ciesielskiego i Adriana
Sinkiewicza oraz o zaproszeniu do pracy, bez prawa udziału w głosowaniach, pozostałych
kandydatów.

9. Ustawa o sporcie:
Marek Wierzbowski i Bogusław Kowalski przedstawili stan prac Komisji Sejmowej nad
Ustawą o Sporcie oraz analizę skutków przewidzianej w projekcie deregulacji uprawnień
kadry szkoleniowej.
10.Equal - techniki linowe:
Adam Palka przedstawił stanowisko i oczekiwania absolwentów dwóch edycji kursu, który
odbył się w ramach programu EQUAL (pod patronatem PZA i Polskiego Związku
Koszykówki). W wyniku dyskusji absolwenci kursu EQUAL zostali zaproszeni do
współpracy Związku.
11. Sprawy Komisji Szkolenia:
a) kursy instruktorskie w kontekście projektu ustawy o sporcie – polityka Związku:
Bogusław Kowalski przedstawił istotę problemu dotyczącego deregulacji stopni kadry
szkoleniowej. Podniesiona została również inna sprawa – organizacji kursów skiturowych
(do tej pory COS PZA nie prowadził takich kursów).
b) kooptacja Michała Wiśniewskiego do kursu doszkalającego uznana została za sprawę w
zakresie kompetencji KSWSiW PZA
c) sprawy personalne - Robert Szumiec:
Zarząd w głosowaniu udzielił pełnomocnictwa przewodniczącemu Komisji Szkolenia PZA
Bogusławowi Kowalskiemu do podjęcia dalszych kroków w sprawie działalności Roberta
Szumca (dotyczy szkolenia w terenie wysokogórskim, czyli formy działalności
wykraczającej poza jego uprawnienia związkowe – zawieszone decyzją Zarządu oraz
uprawnienia państwowe – instruktora wspinaczki sportowej).
12. Zmiany składu KB na wniosek Tadeusza Widomskiego:
Zarząd w głosowaniu (6 głosów za) włączył w skład Komisji Bezpieczeństwa PZA Marka
Lorczyka oraz przyjął rezygnację Marcina Gali i Zbigniewa Skierskiego, którzy
zadeklarowali dalszą współpracę z komisją.
Godz. 16:00 - zakończenie zebrania.
Protokołował Bogusław Kowalski

