
Polski Związek Alpinizmu 
Zarząd
Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej                                                    Warszawa 14.11.2011 

Proszę o przyjęcie wniosku o złożenie wniosku o dotację celową w Ministerstwie Sportu i 
Turystki na finansowanie zadań - dwóch imprez i cyklów treningowo- przygotowawczych w 
ramach programu sportowego ”Polski Himalaizm Zimowy 2010 - 2015”.

1. „Unifikacyjna wyprawa PZA na Makalu 8463 m - 2010”

Cel: Piąta góra świata -  Makalu 8463 m , Himalaje Nepalu, drogą pierwszych zdobywców, 
bez użycia tlenu. Makalu zaliczane jest do tzw. wysokich ośmiotysięczników. Ewentualne 
wejście na ten szczyt bez tlenu należałoby do kategorii „ciekawe powtórzenie”, bowiem 
ostatnie takie wejście Polaków na ten szczyt miało miejsce aż 22 lata temu!!(Kopyś-
Kołakowski). Celem nadrzędnym jest selekcja i przygotowanie polskich alpinistów w 
dziedzinie himalaizmu i do uczestnictwa w wyprawach zimowych. Wyprawa będzie działać 
w trudniejszym okresie jesiennym i należy się spodziewać, że będzie jedyną ekspedycją w 
tym rejonie. Wejście na szczyt przy takich uwarunkowaniach jest zadaniem trudnym – 
godnym szyldu Polskiego Związku Alpinizmu, Ministerstwa Sportu i Turystyki i godła 
naszego kraju. [Cel rezerwowy: szczyty ośmiotysięczne w Karakorum latem 2011.]

Termin: okres pomonsunowy, jesień 2011 

Skład 12 osobowy: 

-        Robert Szymczak - KW Trójmiasto 
-        Tomasz Wolfart - KW Wrocław 
-        Adam Ciućka - KW Bielsko Biała 
-        Tomasz Chwastek - KW Kraków 
-        Daniel Piskorz - KW Kraków 
-        Tamara Styś - KW Warszawa 
-        Marcin Hennig - KW Trójmiasto 
-        Jan Lenczowski - KW Warszawa 
-        Maciej Stańczak - KW Wrocław 
-        Artur Hajzer - KW Katowice - kierownik 
-        Jacek Groń – KW Nowy Sącz
-        Rafał Fronia – Sudecki KW

Wykazy przejść znajdują się w bazie PZA. Niektórzy uczestnicy w sposób istotny muszą 
uzupełnić wykaz zimowych przejść tatrzańskich w sezonie 2010/11. 

Koszt:koszt dla 12 osób to 303 000 a w tym: 

-        przejazd  - 54 000 (do Nepalu, do Lukli, do bazy)
-        noclegi i wyżywienie - 156 000
-        sprzęt - 24 000 
-        sprzęt osobisty - 24 000 
-        pozostałe - 30 000 (ubezpieczenie, łączność, apteka, itp.) 
-        przygotowania (zgrupowania, opieka trenerska, badania) – 15 000



Zasady Finansowania: 

-        dotacja celowa Min.Sportu……….144 000 
-        sponsorzy        ……………………..82 000 
-        udział własny  ……………………..77 000 

Informacje o otrzymanych dofinansowaniach: Artur Hajzer, Robert Szymczak i Marcin 
Hennig uczestniczyli w wyprawach finansowanych przez PZA.

2. „Zimowa wyprawa PZA na K-2 2011/12”

Cel: Pierwsze zimowe wejście na K-2 8611 m, drugi szczyt świata, bez użycia tlenu. Cel jest 
największym wyzwaniem współczesnego himalaizmu rozgrywającego się na szczytach 
ośmiotysięcznych. Zakłada się wspinaczkę od strony Pakistanu drogą pierwszych zdobywców 
w stylu tradycyjnym.[Cel rezerwowy: szczyty ośmiotysięczne w Pakistanie zimą 2011/12]

Termin: grudzień 2011 – marzec 2012

Skład: 9 osób

Koszt: koszt dla 9 osób to 545 000 PLN a w tym:

- opłata agencyjna zawierająca opłatę za szczyty, oficera łącznikowego, hotele, noclegi
   , karawanę, transport i wyżywienie - 203 000
- przygotowania (zgrupowania, opieka trenerska, badania)
                                                            -  30 000
- transport helikopterowy …………..- 120 000 (2 loty, wersja oszczędnościowa)
- przelot samolotem………………… - 36 000
- prognozy pogody…………………… - 8 000
- ubezpieczenie, cargo ………………- 22 000
- sprzęt……………………………… - 50 000
- łączność satelitarna i radiowa ……..- 20 000
- pozostałe, ubezpieczenie, apteka…... -20 000
- sprzęt osobisty ……………………..- 36 000 

Zasady Finansowania :

- dotacja celowa Min. Sportu …...…..………….....................................350 000
- sponsoring ………………….................................................................195 000 

Z poważaniem
Artur Hajzer


