
  

Sprawozdanie z 6 Zebranie Zarządu PZA 19.06.2009

termin; 19.06.2009 piątek
godzina rozpoczęcia zebrania; 10:00
miejsce: Biuro PZA, Warszawa

Obecni
Zarząd
Janusz Onyszkiewicz
Ditta Kicińska
Piotr Xięski
Danuta Wach
Magda Słupińska
Marek Wierzbowski
Arkadiusz Kamiński
Marcin Miotk

Nieobecni
Piotr Drobot
Jacek Bilski
Bogusław Kowalski

Komisja Rewizyjna
Obecni
Andrzej Piekarczyk

1. Zatwierdzenie bilansu za 2008 rok
Zarząd: 
1.1. zatwierdził protokół z 5 zebrania z 13.02.2009 
1.2. zatwierdził sprawozdania finansowe PZA za 2008, przedstawione przez Księgową PZA Panią Marlenę 
Szafranek i podjął uchwałę  w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2008 i zaliczeniu straty w wysokości ogólnej 
w koszty funduszu statutowego. 
1.3. przyjął plan kont na 2009
1.4. podjął decyzję o przyznaniu premii bilansowej w wysokości 1 miesięcznego wynagrodzenia Pani 
Marlenie Szafranek - księgowej związku i Pani Małgorzacie Regulskiej, kierującej pracą biura PZA 

2.Tablica Pamiątkowa Piotra Morawskiego
Marek Wierzbowski przedstawił sprawozdanie z działań Zarządu w sprawie  tablicy pamiątkowej na 
cmentarzu symbolicznym pod Osterwą. Omówiono sprawy formalne związane z sytuacją rodziny PM po 
Jego tragicznej śmierci. 

3. Komisja Bezpieczeństwa
Zarząd postanowił zintensyfikować działania zmierzające do powołania przewodniczącego KB PZA  po 
tragicznej śmierci jej dotychczasowego przewodniczącego Piotra Morawskiego.
Zarząd podjął decyzję o przekazaniu tymczasowo obowiązków przewodniczącego koledze Adamowi 
Pieprzyckiemu i zwraca się do KB o przedstwawienie nowego kandydata na przewodniczącego.

4. ISMF
Marek Wierzbowski przedstawił sytuację ISMF General Assembly planowanego na 20.06.2009 
w Bratysławie. W związku z brakiem przedstwicielstwa KNW PZA na zjeździe Zarząd wyraził swoją 
dezaprobatę dla braku aktywności KNW PZA w ważnej dla dyscyplinie chwili. 



5. Tatry 
Zarząd zapoznał się z:
5.1. relacją ze spotkania z radą naukową TPN jakie miało miejsce 27.04.2009 w Krakowie
5.2. relacją ze spotkania przedstawicieli PZA z dyrekcją TPN na Włosienicy, jakie miało miejsce 20.05.2009 
5.3. sytuacją bazy tatrzańskiej – plany remontowe, wydatki, finanse 
5.4. z uwagami PZA zgłoszonymi 15.06.2009 do projektu Planów Ochrony TPN 

6.Taternik, kwestie redakcyjne
Zarząd podjął decyzję o poświęceniu najbliższego numeru Taternika nr 2/2009 70-leciu polskiego 
himalaizmu, a także Piotrowi Morawskiemu in memoriam.

7. Walne KTJ
Zarząd przyjął informację o rezygnacji trzech członków obecnych władz KTJ i podjął decyzję w sprawie 
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania KTJ.

8. Ściana PZA w Tarnowie
Arkadiusz Kamiński przedstawił sytuację związaną z funkcjonowaniem ściany do zawodów na czas w 
Tarnowie. Na tą chwilę PZA nie ponosi żadnych kosztów związanych z funkcjonowaniem obiektu. Wszelkie 
remonty i prace adaptacyjne są pokrywane staraniem AK. Na scianie trenują wszyscy zawodnicy kadry 
narodowej we wspinaczce sportowej. 

9. Ustawa o Sporcie
Zarząd omówił sprawę projektu MSiT nowelizacji ustawy o sporcie. 

10. Praca poszczególnych członków zarządu
zarząd omówił sprawę prowadzenia rejestru pracy przez poszczególnych człoków zarządu.

11. Współpraca KWW i KH PZA
Zarząd dyskutował nad sytuacją pomiędzy KWW i KH PZA. Zarząd przyjął do wiadomości, że w połowie 
lipca 2009 zostanie zorganizowane wspólne spotkanie obydwu komisji, którego celem jest wypracowanie 
zasad współpracy przy tworzeniu kalendarzy wypraw.

Zebranie zakończono o godzinie 15:30


