REGULAMIN
Komisji Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu
§ 1.

Komisja Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu /KTJ PZA/ jest
organem Zarządu PZA kierującym, koordynującym i nadzorującym całokształt
działalności w zakresie taternictwa jaskiniowego prowadzonej przez PZA i
organizacje zrzeszone w PZA.

§ 2.

KTJ PZA działa na podstawie „Statutu PZA” i niniejszego „Regulaminu” oraz innych
właściwych przepisów obowiązujących w PZA i ministerstwie właściwym do spraw
sportu. „Regulamin KTJ PZA” jest uchwalany przez Walny Zjazd Delegatów Klubów
i Sekcji Taternictwa Jaskiniowego zrzeszonych w PZA /WZD KiSTJ PZA/ i
zatwierdzany przez Zarząd PZA.

§ 3.

Siedzibą KTJ PZA jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

Działalność prowadzona przez KTJ PZA jest objęta budżetem PZA. Może być ona
również dotowana z kwot docelowo zgromadzonych przez Kluby i Sekcje taternictwa
jaskiniowego zrzeszone w PZA lub przekazanych przez inne instytucje i organizacje.
Rozliczenia finansowe działalności KTJ PZA są dokonywane zgodnie z właściwymi
przepisami obowiązującymi w resorcie ministerstwie właściwym do spraw sportu i
Zarządzie PZA.

§ 5.

Przewodniczący KTJ PZA jest wybierany w głosowaniu tajnym bezwzględną
większością głosów spośród członków klubów i sekcji taternictwa jaskiniowego
zrzeszonych w PZA.

§ 6.

Pozostali członkowie KTJ PZA są wybierani w głosowaniu tajnym bezwzględną
przez WZD KISTJ PZA. Liczbę osób wybieranych na daną kadencję do KTJ PZA
określa każdorazowo WZD KiSTJ PZA.

§ 7.

KTJ PZA konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu, wybierając ze swego
grona wiceprzewodniczącego, sekretarza i przewodniczących stałych podkomisji
roboczych.
Posiedzenie to prowadzi Przewodniczący WZD KiSTJ PZA. Zakres obowiązków
każdego z członków KTJ PZA określa Przewodniczący KTJ PZA.

§ 8.

Wszelkie zmiany składu osobowego KTJ PZA w trakcie kadencji nie mogą objąć
więcej niż 1/3 osób wybranych przez WZD KiSTJ PZA. Zmiany odbywają się w
trybie § 6 niniejszego „Regulaminu”. rezygnacja przewodniczącego lub 1/3 składu
skutkuje skróceniem kadencji zarządu.

§ 9.

WZD KiSTJ PZA jest zwołany przez KTJ PZA raz na trzy lata w okresie
poprzedzającym bezpośrednio WZD PZA. Zasady przeprowadzenia WZD KiSTJ

PZA określa „Regulamin Zjazdu” opracowany przez KTJ PZA i zatwierdzany przez
WZD KiSTJ PZA.
§ 10. Do kompetencji WZD KiSTJ PZA należy:
a. przyjmowanie i ocena sprawozdań z działalności KTJ PZA;
b. udzielanie absolutorium ustępującej KTJ PZA;
c. uchwalanie generalnych kierunków i wieloletnich ramowych planów działalności
KTJ PZA;
d. uchwalanie „Regulaminu KTJ PZA”, jego zmian i poprawek;
e. uchwalanie rodzaju i wysokości obciążeń finansowych świadczonych przez Kluby i
Sekcje taternictwa jaskiniowego zrzeszone w PZA, względnie przez członków tych
organizacji na rzecz całego środowiska taterników jaskiniowych PZA;
f. uchwalanie postulatów środowiska taterników jaskiniowych skierowanych do władz
PZA, WZD PZA, ministerstwa właściwego do spraw sportu oraz innych instytucji i
organizacji;
g. proponowanie kandydatur przedstawicieli środowiska taterników jaskiniowych do
władz PZA wybieranych przez WZD PZA oraz komisji roboczych powołanych przez
Zarząd PZA;
h. rozpatrywanie odwołań od decyzji KTJ PZA wniesionych przez Kluby i Sekcje
taternictwa jaskiniowego zrzeszone w PZA lub ich członków;
i. rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Zjazdu.
§ 11. Na żądanie 1/3 liczby Klubów i Sekcji taternictwa jaskiniowego zrzeszonych w PZA
lub żądanie Zarządu PZA, bądź Komisji Rewizyjnej PZA, KTJ PZA zwołuje
Nadzwyczajny WZD KiSTJ PZA w terminie trzech miesięcy od daty podjęcia takiej
decyzji.
§ 12. W trakcie kadencji KTJ PZA jest zobowiązana do zwoływania, z dwutygodniowym
wyprzedzeniem, przynajmniej raz do roku, swego rozszerzonego posiedzenia z
udziałem przewodniczących /prezesów/ wszystkich Klubów i Sekcji taternictwa
jaskiniowego zrzeszonych w PZA.
§ 13. Do kompetencji rozszerzonego posiedzenia KTJ PZA należy:
a. przyjmowanie i ocena sprawozdań z bieżących prac KTJ PZA;
b. opiniowanie kalendarza i preliminarza budżetowego imprez centralnych KTJ PZA;
c. opiniowanie kalendarza środowiskowych imprez zagranicznych w dziedzinie
taternictwa jaskiniowego zgłaszanych przez Kluby i Sekcje taternictwa
jaskiniowego zrzeszone w PZA;
d. opiniowanie projektów przepisów i regulaminów dotyczących taternictwa
jaskiniowego opracowanych przez KTJ PZA;]
e. akceptowanie powołanych przez KTJ PZA stałych i działających czasowo
podkomisji i zespołów roboczych, przedstawicieli środowiska taterników
jaskiniowych w komisjach roboczych Zarządu PZA;
f. rozpatrywanie spraw wniesionych przez KTJ PZA i przedstawicieli Klubów i
Sekcji taternictwa jaskiniowego pod obrady posiedzenia;
g. uchwalanie postulatów środowiska taterników jaskiniowych.
§ 14. Obrady rozszerzonego posiedzenia KTJ PZA prowadzi Przewodniczący KTJ PZA lub
upoważniony przez niego członek KTJ PZA.

Do kompetencji prowadzącego obrady należy:
a. otwieranie i zamykanie obrad posiedzenia;
b. udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom posiedzenia;
c. zarządzanie głosowania.
§ 15. Głosowania na rozszerzonym posiedzeniu KTJ PZA są jawne. Każdemu Klubowi i
Sekcji taternictwa jaskiniowego oraz KTJ PZA przysługuje po jednym głosie. W
przypadku równej liczby głosów decyduje głos KTJ PZA.
§ 16. Działalność KTJ PZA obejmuje:
a. organizowanie centralnych imprez, w szczególności imprez sportowoeksploracyjnych i szkoleniowych w dziedzinie taternictwa jaskiniowego kraju i za
granicą;
b. organizowanie szkolenia instruktorów taternictwa jaskiniowego porozumieniu z
Komisją Szkolenia PZA;
c. ustalanie w porozumieniu z Zarządem PZA i jego właściwymi komisjami
roboczymi, wszelkich norm, przepisów, regulaminów i programów
obowiązujących w dziedzinie taternictwa jaskiniowego;
d. nadzór i koordynacja krajowej i zagranicznej działalności w zakresie taternictwa
jaskiniowego prowadzonej przez Kluby i Sekcje zrzeszone w PZA, w
szczególności działalności szkoleniowej i sportowo-eksploracyjnej;
e. współdziałanie z Zarządem PZA, jego właściwymi komisjami roboczymi w
dziedzinie informacji i promocji, działalności wydawniczej oraz w rozwijaniu
życia wewnątrzzwiązkowego itp.;
f. propagowanie i pomoc w prowadzeniu w jaskiniach, przez Kluby i Sekcje
taternictwa jaskiniowego zrzeszone w PZA, badań mających znaczenie dla nauki,
w szczególności dokumentowanie jaskiń;
g. propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony jaskiń i gór;
h. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów oraz współpracy w dziedzinie
taternictwa jaskiniowego i speleologii z organizacjami lub instytucjami w kraju i
za granicą;
i. reprezentowanie w Zarządzie PZA, jego komisjach roboczych a także
ministerstwie właściwym do spraw sportu i innych właściwych instytucjach i
organizacjach interesów Klubów i Sekcji taternictwa jaskiniowego zrzeszonych w
PZA i ich członków.
§ 17. Do kompetencji KTJ PZA w szczególności należy:
a. kierowanie do Zarządu PZA wniosków w sprawach:
• przyjęcia do PZA, zawieszenia lub wykluczenia z PZA Klubów i Sekcji
taternictwa jaskiniowego;
• nadawania stopni instruktorskich w dziedzinie taternictwa jaskiniowego;
• zatwierdzenia kalendarzy imprez centralnych i preliminarzy budżetowych
KTJ PZA;
• zatwierdzenia kalendarzy środowiskowych imprez zagranicznych w
dziedzinie taternictwa jaskiniowego;
• zatwierdzenia powołanych kierowników i składów osobowych centralnych
imprez zagranicznych KTJ PZA;
• zatwierdzenia powołanych kierowników centralnych imprez krajowych
KTJ PZA;
• zatwierdzenia powołanych podkomisji i zespołów roboczych KTJ PZA;

•
•

zatwierdzenia proponowanego klucza wyborczego i ustalenia liczby
delegatów na WZD KiSTJ PZA;
zatwierdzenia opracowanych przez KTJ PZA przepisów i regulaminów
dotyczących taternictwa jaskiniowego;

b. wyłączne wydawanie Kart Taternika na wszystkie stopnie w alpinizmie
jaskiniowym;
c. określanie form i zakresu sprawozdawczości przekazywanej do PZA przez Kluby i
Sekcje taternictwa jaskiniowego;
d. delegowanie w uzgodnieniu z Zarządem PZA, przedstawicieli PZA, do
właściwych krajowych i zagranicznych organizacji działających w zakresie
taternictwa jaskiniowego i speleologii;
e. kierowanie do Komisji Dyscyplinarnej PZA i Sądu Koleżeńskiego PZA wniosków
o wszczęcie postępowania w sprawach Klubów i Sekcji taternictwa jaskiniowego
zrzeszonych w PZA oraz ich członków;
f. prawo do interpretacji obowiązujących w PZA przepisów dotyczących taternictwa
jaskiniowego.
§ 18. Uchwały KTJ PZA zapadają w głosowaniu jawnym kwalifikowaną większością
głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego KTJ
PZA.
§ 19. KTJ PZA jest zobowiązana informować o swych decyzjach i uchwałach mających
znaczenie dla całego środowiska taterników jaskiniowych w komunikatach.
§ 20. Interpretacja niniejszego „Regulaminu” przysługuje:
WZD KiSTJ PZA oraz Zarządowi PZA i Komisji Rewizyjnej PZA.

