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Polski Związek Alpinizmu wyraża niepokój z powodu informacji, jakie do nas dotarły nieoficjalnie, do-
tyczących przyszłości obozowisk tatrzańskich na polanach Rąbaniska i Szałasiska. PZA jako użyt-
kownik taborów nie został do tej pory poinformowany o podjętych przez Dyrekcję i Radę Naukową 
TPN decyzjach oraz o wprowadzeniu zapisów dot. ich funkcjonowania w Planach Ochronnych TPN. 

Sprawa utrzymania obiektów bazy taternickiej jest  podstawowym obowiązkiem PZA. 
Jesteśmy zobligowani do obrony statusu naszego środowiska w kwestiach bytowych na terenie TPN.
W kwestii obozowiska na Polanie Rąbaniska PZA podjął działania zmierzające do opracowania pro-
jektu rozbudowy bazy taternickiej w oparciu o budynek COS Betlejemka. Wstępna koncepcja projek-
towa zostanie Państwu przedstawiona w lutym 2009. 
Sprawa zwiększenia pojemności noclegowej Betlejemki wiąże się z bardzo poważnymi nakładami fi-
nansowymi, które leżą poza możliwościami finansowymi PZA, zwłaszcza w trudnej sytuacji ekono-
micznej, jaką przeżywa nasz kraj. Wnioskujemy zatem o utrzymanie działalności obozowiska taternic-
kiego na Polanie Rąbaniska do czasu zrealizowania alternatywnych dla tego obiektu projektów.

Sprawa funkcjonowania obozowiska na Polanie Szałasiska jest przez związek traktowana prioryteto-
wo. Wobec bardzo intensywnego ruchu turystycznego w rejonie Morskiego Oka, a dalej przepełnie-
niem funkcjonujących schronisk, obozowisko to jest jedynym realnym rozwiązaniem dla potrzeb byto-
wych taterników prowadzących działalność wspinaczkową w Dolinie Rybiego Potoku. 
W przypadku podjęcia przez TPN decyzji o likwidacji tego obozowiska, PZA będzie zobligowana do 
podjęcia zdecydowanych kroków w procedurze odwoławczej. Będziemy również zmuszeni do rozpo-
częcia kampanii medialnej i innych działań wyrażającymi nasz protest.
Taka sytuacja z pewnością negatywnie odbije się na wizerunku TPN w środowisku wspinaczy, niwe-
cząc wiele z tego, co udało się nam wspólnie osiągnąć w kwestii kształtowania postaw proekologicz-
nych i świadomości konieczności przestrzegania zasad ochrony przyrody w środowisku wspinaczy.

Wnioskujemy o dokonanie zapisów w planach ochronnych gwarantujących utrzymanie bazy noclego-
wej dla taterników na aktualnym poziomie ilości miejsc oraz zapisu uzależniającego funkcjonowanie 
obozowisk od prowadzonych na ich obszarach opracowań i ekspertyz dotyczących ich wpływu na 
środowisko przyrodnicze Tatr.  


