
 

 

Regulamin dofinansowywania wypraw 

 

 

1. Z budżetu zarządzanego przez KTJ PZA wspierane są zgrupowania wyczynowo-

eksploracyjne mające na celu odkrywanie i  eksplorację jaskiń: 

1.1. Możliwe jest dofinansowanie indywidualnego uczestnictwa zawodnika w 

zgrupowaniach międzynarodowych lub organizowanych  przez inne podmioty  

niż kluby PZA. 

1.2. W uzasadnionych przypadkach, dofinansowana może zostać również inna 

działalność w zakresie alpinizmu jaskiniowego. 

2. KTJ PZA ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w komunikacie na stronie 

www.pza.org.pl/jaskinie nie później, niż 30 dni przed upływem terminu ich składania. 

3. KTJ PZA będzie ogłaszać wysokość dofinansowania na miesiąc po przyjęciu planu 

budżetu przez zarząd PZA.  

4. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest:  

4.1 Złożenie przez organizatora lub jego pełnomocnika wniosku w sposób i w 

terminie opisanym w komunikacie o naborze wniosków. 

     5. Warunkami uruchomienia środków finansowych są:   

5.1  Przedstawienie w bazie wykazów przejść aktualnego wykazu przejść 

zawodników kadry narodowej biorących udział w zgrupowaniu 

wyczynowo-eksploracyjnym. 

5.2  Posiadanie przez zawodników kart (książeczek) zdrowia sportowca lub 

zaświadczeń lekarskich wydanych przez lekarza sportowego o braku 

przeciwwskazań do uprawiania alpinizmu jaskiniowego. 

5.3  Posiadanie przez zawodników ubezpieczenia od kosztów ewentualnej 

akcji ratunkowej w okresie trwania zgrupowania. 

5.4  Przesłanie do Komisji informacji o braku zaległych zobowiązań wobec 

PZA ,w szczególności składek klubów macierzystych uczestników 

zgrupowania wyczynowo-eksploracyjnego. 

6. Na wnioskującym zespole ciąży konieczność bezzwłocznego poinformowania KTJ 

PZA (ktj@pza.org.pl) o wszelkich zmianach zawartości wniosku, a szczególnie o 

rezygnacji z wyjazdu lub zmianie jego terminu. 

7. Na co najmniej 14 dni przed zgrupowaniem kierownik  zgrupowania ma obowiązek 

dostarczyć do biura PZA wymagane dokumenty członków kadry narodowej. 

http://www.pza.org.pl/jaskinie
http://www.pza.org.pl/jaskinie/dokumenty
file:///C:/Users/ewelina.raczynska/AppData/Local/Temp/ktj@pza.org.pl


 

 

8. Wysokość dofinansowania dla poszczególnych zgrupowań jest uwarunkowana lcizbą 

przyjętych wniosków i wysokością budżetu KTJ. W celu umożliwienia pełnej oceny 

zaleca się rzetelne i możliwie  pełne opisanie założonych celów i charakteru 

zgrupowania.  

9. Komisja Taternictwa Jaskiniowego nie narzuca ani nie sugeruje organizatorom 

zgrupowań wyczynowo-eksploracyjnych wyboru celów, tym niemniej biorąc pod 

uwagę  kierunki i wieloletnie plany działalności polskich grotołazów, oraz strategię 

rozwoju polskiego alpinizmu jaskiniowego,  KTJ promuje rozwój polskiego alpinizmu 

jaskiniowego, szczególnie długofalową działalność w obszarze, prowadzącą do 

kompleksowego poznania  rejonu oraz otwieranie nowych rejonów dla polskich 

grotołazów.  

10. Podstawowe kryteria, wpływające na wysokość przyznanego dofinansowania: 

10.1  Rodzaj zgrupowania, zdefiniowany cel  (priorytet:działalność eksploracyjna) 

10.2  Rejon działania (trudności z dotarciem, uwarunkowania klimatyczne, 

polityczne, kontynuacja działalności, otwieranie nowych rejonów, 

perspektywiczność rejonu i szanse na osiągnięcie celu itp), 

10.3  Okres i czas trwania zgrupowania. 

10.4  Skład osobowy zgrupowania wyczynowo-eksploracyjnego (doświadczenie 

uczestników, różnorodność składu, członkowie kadry narodowej, ilość 

zawodników, towarzyszące osoby funkcyjne itp.), 

10.5  Rzetelność organizatora we wcześniejszych działaniach (wywiązywanie się z 

zobowiązań – dotrzymywanie terminów rozliczeń, sprawozdań; 

współpraca z gospodarzami rejonu – miejscowymi organizacjami 

speleologicznym itp.) 

10.6  Inne, specyficzne cechy zgrupowania 

11. Otrzymanie dofinansowania jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania do: 

11.1 Przesłania w terminie do 14 dni po zakończeniu zgrupowania wyczynowo-

eksploracyjnego do biura PZA na adres ul. Corazziego 5/24 00-087 

Warszawa: 

11.1.1  Sprawozdania kierownika wyjazdu z realizacji założonych celów (bez 

zdjęć). 

11.1.2 Rozliczenia wyjazdu na odpowiednim formularzu . 

11.1.3 Rozliczenie kosztów związanych z użytkowaniem samochodu w czasie 

trwania imprezy na przygotowanej karcie drogowej. 

11.2  Przesłania po zakończeniu zgrupowania wyczynowo-eksploracyjnego do biura 

KTJ na adres ktj@pza.org.pl: 

http://www.pza.org.pl/unifikacja/article.acs?id=136974
http://www.pza.org.pl/download/pza-sprawozdanie-z-imprezy-zagranicznej-koszty.doc
http://pza.org.pl/download/pza-sprawozdanie-karta-drogowa.doc%20
mailto:ktj@pza.org.pl


 

 

11.2.1 Notatki ze zdjęciami (w formacie jpg) do zamieszczenia w dziale 

aktualności serwisu KTJ PZA - w terminie do 60 dni. 

11.2.2 Sprawozdania do redakcji „Jaskiń” wraz ze zdjęciami - w terminie do 

90 dni. 

12. Zgodnie z decyzją WZD KTJ PZA z dn. 23 – 24.10.2010 roku, dofinansowanie 

otrzymuje co roku maksymalnie 10 zgrupowań wyczynowo-eksploracyjnych.  

13.  Zgrupowania  wyczynowo-eksploracyjne naruszające te zobowiązania mogą zostać 

zobowiązane do zwrotu dofinansowania, a ich organizatorzy będą pozbawieni 

możliwości korzystania z dofinansowań w przyszłości. 

 

Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA}}}}}}}}} 


