
Notatka ze spotkania PZA - TPN w dniu 14 października 2019

Ustalona agenda spotkania

I. SPRAWY DOSTĘPOWE

1. Tematy ogólne
a. status prac nad Planem Ochrony TPN
b. Zakaz poruszania się po terenie TPN po zmroku

2. Taternictwo nawierzchniowe :
a. Tatry Zachodnie (Wielka Turnia) - cdn?
b. Grań Apostołów - szanse na udostępnienie
c. EKWT & KWT co dalej z książkami wyjść? Problemy z dostępem do miejsc 
przechowywania książek i tabletu w Morskim Oku. Zdemontowany tablet w Murowańcu. 
Opcja TOPR.

3. Jaskinie:
a. Wielka Śnieżna - wypadek w Przemkowych Partiach oraz szeroko rozumiany temat,
b.  inwentaryzacja jaskiń - stan aktualny, a ich udostępnienie,
c.  problemy z elektronicznym systemem rejestracji wyjść jaskiniowych (problemy 
z logowaniem się, zmianą hasła itp)

4. Narty:
a. Kwestie opłat nakładanych w związku z organizacją zawodów skiturowych
b. Usankcjonowanie tzw. wariantów zimowych szlaków (mapa) w kontekście zjazdów 
narciarskich
c. Dyskusja nad terenami taternickimi udostępnionymi do zjazdów narciarskich - 
podsumowanie sezonu, udostępnienie tych zjazdów po zamknięciu innych rejonów dla 
narciarstwa, opcja udostępniania wzorem rejonów wspinaczkowych.
d. Wytyczenie szlaku skiturowego w rejonie Kasprowego na początku sezonu (w rejonie 
trasy na Goryczkowej - problem z podchodzeniem skiturowców na trasie pracy ratraka). 
Dopuszczenie nartostrady do podchodzenia w czasie zamknięcia kolejki? Kwestia ruchu na 
padakach (wprowadzenie jednokierunkowego?).

5. Kanioning:
a. Włączenie wyznaczonego odcinka Potoku Roztoka (Wodogrzmoty Mickiewicza) do 
obszarów udostępnionych czasowo do uprawiania kanioningu na warunkach uzgodnionych 
z TPN.
b. Udostępnienie Wodogrzmotów Mickiewicza -  chodzi o możliwość prowadzenia unifikacji 
i warsztatów centralnych dla członków klubów zrzeszonych w PZA.

II. BAZA TATRZAŃSKA PZA
1. Szałasiska:
a. Perspektywy realizacji instalacji kanalizacyjnej w Dolinie Rybiego Potoku

2. Betlejemka:



a. Perspektywy realizacji instalacji kanalizacyjnej  budynków na Hali Gąsienicowej.
b. Potrzeby i plany remontowe obiektu

3. Polana Rogoźniczańska:
a. Perspektywy dla obozowiska.
b. Warunki finansowe dzierżawy terenu.

------------------------------------------------------

W spotkaniu wzięli udział:

Ze strony TPN:

Szymon Ziobrowski - Dyrektor TPN
Magdalena Zwijacz Kozica - Szefowa Działu Udostępniania 

Ze strony PZA:

Miłosz Jodłowski - Wiceprezes, KS Korona
Piotr Xięski - Wiceprezes, KW Katowice
Monika Strojny - członek Zarządu PZA, 
Ditta Kicińska - Przewodnicząca Komisji Taternictwa Jaskiniowego
Ireneusz Królewicz - Komisja Taternictwa Jaskiniowego
Sebastian Kulczycki - Komisja Tatrzańska, KW Kraków
Zbigniew Tabaczyński - Komisja Kanioningowa
Jacek Broński - Komisja Kanioningowa

Spotkanie trwało od godziny 10:00 do godziny 15:15 z przerwą od 13:10 do 14:00.

----------------------------------------------------------

Poruszone sprawy w odniesieniu do agendy:

Ad. 1.a

Plan  Ochrony  TPN  jest  w  trakcie  procedowania  w  Ministerstwie  Środowiska.  Tomasz
Zwijacz-Kozica ma przedstawić notatkę ze stanu prac nad Planem Ochrony. 
Miłosz Jodłowski został wyznaczony jako osoba  wyznaczona do kontaktów ze strony PZA
w relacjach  z  TPN  w  sprawie  rozwiązań  szczegółowych  PO..  Z  punktu  widzenia  PZA
i szeroko pojętego środowiska wspinaczy i grotołazów istotne są zapisu dotyczace formy
i zakresu  udostępniania  obszarów  parku  do  różnego  rodzaju  aktywności.

Ad. 1.b

Dyrektor przekonywał nas do zdroworozsądkowego podejścia i że nie spodziewa się, aby
spotykały nas jakiekolwiek reperkusje w kontekście działań przed wschodem słońca lub po



zachodzie  słońca  w  kontekście  działalności  wspinaczkowej.  Analogiczne  rozumowanie
dotyczy działalności jaskiniowej.  

Z naszej strony takie zapewnienia są niewystarczające, bo nie zmienia to faktu, że strażnik
Parku ma prawo ukarać spotkaną osobę mandatem, szczególnie na dojściu pod drogę lub
do  jaskinie  w  porze  wieczornej.   Łatwiej  się  jest  z  tego  wybronić  w  drodze  powrotnej,
zasłaniając się klauzulą dotyczaca bezpieczeństwa. 
PZA zaproponuje zmianę zapisów w odniesieniu do kwestii związanych z bezpieczeństwem
i powagą drogi wspinaczkowej / wyjścia jaskiniowego

Najbardziej  palący  problem  dotyczy  dojść  do  miejsc  noclegowych,  w  szczególności  do
taboru na Szałasiskach.

Sprawa pozostaje otwarta, choć stanowisko Parku jest takie, że nie chce czynić wyjątków.
Dyrekcja TPN zamierza rozważyć dopuszczenie dojść do schronisk i baz noclegowych do
godziny 22:00/23:00 

Ad. 2.a i 2.b
 
Zagadnienia dotyczące udostępniania Tatr Zachodnich (Wielka Turnia) i Grani Apostołów 
nie zostały dyskutowane. Dyrektor uznał, że nie jest to dobry czas na dyskusję na ten temat.

Ad.2.c 

Wspólnie (TPN i PZA) ustalono propozycję, aby uprościć system elektroniczny i go utrzymać
w następującej formie: rezygnacja z tabletów, stworzenie aplikacji na smartfony jako 
alternatywy dla strony WWW  . Postanowiono również utrzymać funkcjonowanie książek 
papierowych  Dyrektor TPN zobowiązał się podjąć interwencję w sprawie zamykania 
schroniska przy Morskim Oku na noc co utrudnia lub często uniemożliwia dokonanie wpisu 
do KWT

Ad. 3.a 

Wypadek w JWŚ pokazał Parkowi, że istnieje w jaskiniach TPN działalność eksploracyjna
poza wszelką kontrolą.
Park zadaje sobie pytanie czy powinien działać restrykcyjnie. Konsekwencje przyrodnicze są
dość poważne.
Park  nie  zamierza  stosować  krat  zabezpieczających  wejścia  do  jaskiń,  PZA  widzi  sens
w eksploracji jaskiń w ramach działalności naukowej.

Zbigniew Tabaczyński stwierdził, że ingerencje w jaskinię WŚ w trakcie wyprawy ratunkowej
nie są poważne i mogą być porównywalne do naturalnych procesów erozyjnych. 

Należy pokazać RN TPN sens działań eksploracyjnych  i działań naukowych w jaskiniach,
w tym celu padł pomysł zaproszenia na RN TPN dr hab. Michała Gradzińskiego (ING UJ)
i dr hab. Heleny Hercman (ING PAN).



KTJ zgłasza problem konieczności wymiany asekuracji na trawersie płytowym w JWŚ.

Ad.3 b i 3.c

Pozostałe tematy nie zostały omówione i przełożono je na dedykowane spotkanie 
poświęcone działalności jaskiniowej. 

Ad 4.

Wniosek  KNW  o  obniżenie  z  50  zł  do  20  zł  opłat  startowych.  Sebastian  i  Monika
przedstawiają problemy z jakimi zderzają się organizatorzy zawodów skiturowych. Szymon
Ziobrowski stwierdza, że zawody Malinowskiego powinny powrócić.

TPN  nie  widzi  problemu  w  funkcjonowaniu  wariantów  zimowych,  natomiast  nie  chce
wyznaczać  tych  wariantów  w  terenie.  Dyskutowane  było  dodanie  załącznika
kartograficznego z zaznaczonymi zimowymi wariantami szlaków. 

Dyskusja  nad  terenami  taternickimi  udostępnionymi  do  zjazdów  narciarskich  -
podsumowanie  sezonu,  udostępnienie  tych  zjazdów  po  zamknięciu  innych  rejonów  dla
narciarstwa - szczególnie w tych rejonach, które pozostają otwarte (np.Rysy)
jako  opcja udostępniania wzorem rejonów wspinaczkowych.

Wytyczenie szlaku skiturowego w rejonie Kasprowego na początku sezonu (w rejonie trasy
na Goryczkowej - problem z podchodzeniem skiturowców na trasie pracy ratraka). TPN nie
widzi  problemu  z  takim  ruchem.  Możliwe,  że  jest  to  kwestia  techniczna  do  ustalenia
bezpośrednio z PKL.

Ad.5.

TPN prosi o oficjalny wniosek w sprawie udostępnienia Wodogrzmotów. Aktualnie obszary 
te są wyłączone z udostępnienia. Problem z akceptacją pomysłu przez Radę Naukową TPN.
Zgoda może być pozyskana w ramach współpracy w sprawie czyszczenia potoków 
tatrzańskich przez środowisko kanioningowe.

Ad.II - Baza Tatrzańska PZA

TPN  chce  przejąć  zarząd  nad  Szałasiskami  i  Polaną  Rogożniczańską  w  pierwszej
kolejności.  W  dalszej  perspektywie  taka   forma  zarządzania  może  dotyczyć  również
Betlejemki.
Dyrektor uzasadniał  to modelem działania tego typu obiektów w parkach poza granicami
kraju np. w USA. Piotr Xięski stwierdził, że zarówno Szałasiska jak i Polana Rogoźniczańska
są w szerszej perspektywie czasowej obiektami generującymi straty rzędu średnio 15 tys. zł
rocznie. Przyczyną tego stanu rzeczy są wysokie koszty utrzymania infrastruktury i sprzętu
niezbędnego do funkcjonowania obozowiska. PX zadał pytanie czy TPN jest gotowy ponieść
te koszty. Ze względu na fakt, że wiele prac związanych z uruchomieniem i prowadzeniem
obozowisk  wykonywanych  jest  w  oparciu  o  społecznie  świadczoną  pracę  środowiska
taternickiego,  oraz  ze  względu  na  posiadane  przez  PZA  doświadczenie  w  zarządzaniu
obiektami  prawdopodobieństwo  lepszego  wyniku  finansowego  w  modelu  zarządzania
obiektami  przez  TPN  wydaje  się  wątpliwe.  W  odpowiedzi  na  pytanie  Szymona
Ziobrowskiego o klucz ustalania cen za noclegi PX stwierdził że ceny są regulowane przez
rynek. Cena za nocleg na Szałasiskach bez zniżki wynosi 35 zł ze zniżką dla członków PZA



25 zł. Cena za miejsce noclegowe w Starym Schronisku wynosi  w szczycie sezonu 39 zł. 

W kwestii  Betlejemki Park jest skory podpisać umowę na 10 lat  pod warunkiem, że PZA
będzie w partycypować w inwestycjach.

Dyrektor  TPN  stwierdził,  że  realizacja  projektu  budowy  kanalizacji  wszystkich  obiektów
zlokalizowanych  na Hali  Gąsienicowej  do Brzezin jest  ze względu na brak finansowania
zewnętrznego odroczone o co najmniej 5 lat.
 Ze względu na dość odległy termin realizacji tej inwestycji PZA zadeklarował rozpoznanie
możliwości  zbudowania kanalizacji  budynków małogabarytowych zlokalizowanych  na Hali
i odprowadzania nieczystości do oczyszczalni ścieków w Murowańcu.
Poruszona została kwestia adaptacji szałasów zlokalizowanych w okolicy Betlejemki w celu
zwiększenia  pojemności  liczby  miejsc  noclegowych  dostępnych  w  COS  Betlejemka.
Dyrektor TPN wyraził  swój sceptyczny pogląd dla tej koncepcji,  proponując PZA podjęcie
rozmów ze spółką Karpaty - właścicielem schroniska Murowaniec oraz jego ajentem w celu
zagospodarowania  któregoś z budynków w obrębie schroniska dla potrzeb noclegowych
PZA.  Piotr  Xięski  stwierdził,  że  jeśli  właściciel  i  zarządca  Murowańca  posiada  taką
przestrzeń do zagospodarowania z pewnością nie będzie chciał się nią dzielić z PZA tylko
wykorzysta  ją  do  rozszerzenia  potencjału  noclegowego  schroniska  i  udostępnienie  go
turystom. PX poprosił by sprawa adaptacji szałasów nie została na tym etapie odrzucona,
lecz by tą koncepcję pozostawić jako alternatywne rozwiązanie dla koncepcji zwiększenia
pojemności noclegowej bazy dla taterników w obrębie hali gąsienicowej.
Wynajęcie Księżówki  - potencjalna możliwość.
PX  zadał  pytanie  Dyrektorowi  o  możliwość  wynajęcia  Księżówki  -  budynku  TPN
zlokalizowanego  nieco  poniżej  Betlejemki  dla  celów  bytowych  taterników  na  Hali
Gąsienicowej.  Dyrektor stwierdził,  że musi skonsultować ten pomysł ze swoim zespołem,
oraz  że  takie  rozwiązanie  może  budzić  obawy  części  pracowników  TPN  związane
z potencjalnym zagrożeniem “nabycia praw” do Księżówki  w dłuższej perspektywie czasu
i podpisywania kolejnych umów najmu czy dzierżawy obiektu.

Wizja lokalna na Hali Gąsienicowej - spotkanie 
Postanowiono  zorganizować  spotkanie  techniczne  na  Hali  Gąsienicowej  w  terminie
uzgodnionym  po  8  listopada  2019  roku,  którego  celem  będzie  uzgodnienie  kierunków
dalszych działań w sprawie bazy taternickiej na Hali.

WNIOSKI

Organizacja całodniowych warsztatów PZA - TPN dotyczące partnerstwa, czyli co możemy 
robić razem.
Zaproponowany termin  9, 10 lub 11 grudnia 2019 ( Ostatecznie ustalono termin wspólnych 
warsztatów na 10 grudnia.)  

Cel warsztatów: Podpisanie porozumienia


