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Do Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej Polskiego Związku Alpinizmu  

1. Planowany cel i termin wyjazdu.  
Celem głównym jest dziewiczy sześciotysięcznik w Nepalu Zachodnim: 
Lachama North (6628m) w rejonie Humla. Termin: 23.09.2020 – 
17.10.2020 Poza anglikami w rejonie działała wcześniej jedna 
(japońska) ekspedycja w latach 80tych XX wieku oraz nasza w 2018 
roku. Doszliśmy mniej więcej do połowy filara Lachama North. Niestety 
po dwóch dniach wspinaczki musieliśmy odpuścić wspinanie ze względu 
na złe warunki – silny wiatr i niską temperaturę. Na 2020 plan mamy 
taki, że po letnim sezonie alpejskim pojedziemy częściowo 
zaaklimatyzowani. Na miejscu mamy już wszystko dopracowane pod 
względem prowadzenia logistyki. Znamy już podejście pod ścianę przez 
lodowiec, pozostawiliśmy część stanowisk w ścianie. Uważamy, że w 
zeszłym roku pojechaliśmy troche za późno, a jak się okazuje w tamtym 
rejonie można działać nieco wcześniej niż we wschodnim Nepalu. 

  

2. Skład wyjazdu.  

  –  Andrzej Sokołowski (KW Wrocław) – kierwonik. ��� 

  –  Marcin Rutkowski (KW Wrocław)  



���3. Kosztorys wyjazdu.  

���Koszty aktualne na jesieni 2018, dla każdego uczestnika wyprawy: ��� 

  –  przelot do Nepalu oraz przeloty lokalne, wiza: 6000 zł ��� 

  –  ubezpieczenie: 1000 zł 

  –  wyżywienie, gaz: 2000 zł 

  –  uzupełnienie sprzetu: 2000 zł 

  –  na podstawie wyceny nepalskiego operatora:  

opłata za przewodnika, ubezpieczenie ���przewodnika (obowiązkowe), 
opłata za oficera łącznikowego, ubezpieczenie oficera (obowiązkowe), 
koszty tragaży oraz ich ubezpieczenia (obowiązkowe), zezwolenie na 
działanie w strefie ograniczonego dostępu, koszty transferu z Kathmandu 
do Nepalgunj i przelotu Nepalgunj-Simikot-Nepalgunj wraz z cargo, 
koszty agencji: 15 tys PLN ���Łącznie na 1 osobę: około 26 tys PLN. ��� 

4. Zasady finansowania. ���Dla 1 osoby: 13 000 PLN udział własny + 13 
000 PLN dofinansowanie PZA. Łączna oczekiwana kwota 
dofinansowania z PZA: 13 000 PLN x 2 = 26 000 PLN. 

 ���5. Informacje o otrzymanych dofinansowaniach w przeszłosci.  

���Marcin Rutkowski: wielokrotnie m.in. Alpy zima, Kaukaz, Kirgizja, 
Nepal, Chiny (Sychuan).  

Andrzej Sokołowski: wielokrotnie m.in. Alpy, Kirgizja, Nepal, Chiny 
(Sychuan) ��� 

 

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. 

Andrzej Sokołowski    

      

	  


