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PROJEKT 

Porządek obrad XIX Sprawozdawczo – Wyborczego 
Walnego Zgromadzenia Delegatów PZA 

 Podlesice 21 - 22 maja 2016r.   

 
 
21 maja 2016r. - początek godz. 10:00 

1. Otwarcie Zgromadzenia. 

2. Wybór Prezydium i Sekretariatu Walnego Zgromadzenia. 

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

4. Zatwierdzenie regulaminu i porządku obrad Zgromadzenia – podjęcie uchwały. 

5. Wybór Komisji Głównych: 

a) Mandatowo - Skrutacyjnej, 

b) Wnioskowej, 

c) Komisji Matki. 

6. Wybór przewodniczących Komisji Roboczych 

7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w przedmiocie prawomocności zwołania Walnego 

Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 

8. Sprawozdanie z działalności PZA w okresie: kwiecień 2015r. - kwiecień 2016r. 

a) Zarządu, 

b) Komisji Rewizyjnej, 

c) Sądu Koleżeńskiego. 

9. Odczytanie opinii biegłego rewidenta z badania bilansu Związku za rok 2015. 

10. Dyskusja nad sprawozdaniem władz PZA. 

11. Podjęcie uchwały przyjmującej sprawozdanie finansowe za rok 2015 . 

12. Podjęcie uchwały przyjmującej sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2015. 

13. Podjęcie uchwały dot. wyboru WBA do zbadania sprawozdania finansowego za 2016 rok. 

14. Zatwierdzenie uchwały w sprawie nadania członkostw honorowych. 

 
Przerwa obiadowa 14.00 – 15.00 

 

Po przerwie obiadowej obrady Komisji Roboczych. 

 
Godz. 20.00 

Spotkanie przy grillu. 

 
 
22 maja 2016r. - początek godz. 9:00 

1. Sprawozdanie Komisji Matki 

2. Wybory władz 

3. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej 

4. Dyskusja nad wnioskami  

5. Wolne wnioski 

6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów 

Zamknięcie obrad 
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PROJEKT 

 

Regulamin XIX Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZA 
 

Podlesice 21-22.05.2016r.  
 

 
 

Rozdział I – Postanowienia wstępne 
 

§ 1 
Niniejszy „Regulamin” obowiązuje po zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZA – 
zwany dalej w skrócie WZD. 

§ 2 
Termin, tryb zwołania, przebieg i kompetencje WZD reguluje § 8, 9, 12, 14-21, 24, 25 i 30 ”Statutu 
Polskiego Związku Alpinizmu”. 
 

Rozdział II – Udział w Zgromadzeniu 
 

§ 3 
Zgodnie z § 17 „Statutu PZA” uczestnikami WZD są: 
1. - z głosem stanowiącym - delegaci lub zastępcy delegatów wybrani na Walnych Zebraniach Wyborczych 
organizacji zrzeszonych w PZA, 
2. - z głosem doradczym - członkowie Zarządu PZA, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i członkowie 
honorowi, o ile nie zostali wybrani jako delegaci oraz goście zaproszeni przez Zarząd PZA do 
uczestniczenia w WZD. 

§ 4 
1. Mandaty delegatów wystawia Biuro WZD na podstawie list członków i list delegatów oraz zastępców 
delegatów nadesłanych uprzednio przez organizacje zrzeszone w PZA. Listy te oraz mandaty Biuro 
przekazuje Komisji Mandatowej WZD. 
 

Rozdział III – Ukonstytuowanie się Walnego Zgromadzenia 
 

§ 5 
1. WZD otwiera Prezes PZA lub Wiceprezes PZA, a następnie przeprowadza wybór Przewodniczącego 
Zgromadzenia. 
2. Przewodniczący Zgromadzenia przeprowadza wybór dwóch swoich Zastępców oraz dwóch Sekretarzy 
Zgromadzenia. 
3. Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia, których wybiera się spośród delegatów  
i  zastępców, stanowią Prezydium WZD. 
4. Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia – WZD może podjąć decyzję o rozszerzeniu Prezydium 
Zgromadzenia. 
5. Przewodniczący Zgromadzenia może, stosownie do okoliczności, przekazać prowadzenie obrad WZD 
wraz ze swymi uprawnieniami wynikającymi z niniejszego „Regulaminu”, określonemu członkowi 
Prezydium WZD. 

§ 6 
1. WZD wybiera spośród delegatów dwie główne komisje Zgromadzenia: 

1.1 Komisję Mandatowo-Skrutacyjną - 3 osoby, 
1.2 Komisję Wnioskową - 3 osoby. 

2. WZD wybiera spośród uczestników zgromadzenia komisje robocze. Liczba tych komisji wynika  
z wniosków i potrzeb. Ich zadaniem jest przygotowanie projektów uchwał, rezolucji i zaleceń. 
3. W skład głównych komisji Zgromadzenia mogą wchodzić wyłącznie delegaci i zastępcy delegatów 
w liczbie nie większej niż jedna osoba pochodząca z danej organizacji zrzeszonej w PZA – w każdej 
z komisji.  
4. Każda komisja główna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Komisji. 
5. W skład komisji roboczych mogą wchodzić wszyscy uczestnicy WZD. Obrady komisji roboczych są 
jawne i dostępne wszystkim uczestnikom WZD. 
6. Wszystkie komisje Zgromadzenia są zobowiązane do złożenia WZD sprawozdania ze swej działalności 
w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia. 
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7. W przypadku powołania Komisji Odwołań jest ona wybierana i działa na zasadach komisji powołanych  
na Zgromadzeniu. 

 
Rozdział IV – Obrady Zgromadzenia 

 
§ 7 

Porządek obrad i niniejszy „Regulamin” Przewodniczący Zgromadzenia przedstawia WZD do zatwierdzenia 
bezpośrednio po wyborze Prezydium i Sekretariatu Zgromadzenia. 

§ 8 
1. Dyskusji ogólnej całego WZD poddane zostają sprawozdania: Komisji Członkostw Honorowych i Komisji 
Wnioskowej oraz ewentualne wolne wnioski. 
2. Wszystkie inne sprawy i wnioski uczestnicy WZD przekazują w formie pisemnej właściwym komisjom 
Zgromadzenia, które włączają je w zakres swoich obrad. 
3. Wszystkie wnioski i zalecenia przygotowane przez komisje Zgromadzenia, wyłączając z tego komisje 
główne, przekazywane są Komisji Wnioskowej, która przedstawia je WZD. 

§ 9 
1. Po sprawozdaniu, referacie lub przemówieniu wnioskodawcy, kolejność wystąpień reguluje 
Przewodniczący Zgromadzenia, odpowiednio do zgłoszeń i wymogów sprawnego przeprowadzenia 
dyskusji. 
2. Ostatni głos w dyskusji przysługuje zawsze sprawozdawcy, referentowi lub wnioskodawcy. 

§ 10 
1. W dyskusji nad sprawozdaniem, referatem lub wnioskiem można zabrać głos jeden raz i nie dłużej niż 
przez 5 minut. 
2. Przewodniczący Zgromadzenia może przedłużyć czas wystąpienia lub udzielić głosu powtórnie, o ile 
uzna, że jest to konieczne dla dobra dyskusji. 
3. Referentom i sprawozdawcom występującym zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący 
Zgromadzenia może udzielić głosu bez ograniczeń czasu. 

§ 11 
Poza ustaloną kolejnością wystąpień Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu: 
1. w sprawie formalnej, 
2. w sprawie nagłej – w przypadku spornych nagłości wniosku ustala WZD, 
3. po zakończeniu dyskusji – w sprawie sprostowania lub wyjaśnienia oczywistej niejasności, 
4. według swojego uznania – dla złożenia osobistego oświadczenia. 
 

Rozdział V – Głosowania 
 

§ 12 
1. Głosowanie – jest jawne i odbywa się przez podniesienie rąk z mandatami. 
2. W sprawach personalnych, na żądanie choćby jednego delegata, Przewodniczący Zgromadzenia jest 
zobowiązany przeprowadzić głosowanie tajne. 
3. W razie równej liczby głosów, sprawę rozstrzyga głos Przewodniczącego Zgromadzenia. 

§ 13 
1. Po zakończeniu dyskusji nad wnioskiem, sprawozdaniem, rezolucją – Przewodniczący Zgromadzenia 
oznajmia, że WZD przystępuje do głosowania. 
2. Od tej chwili aż do zakończenia głosowania nikt nie może zabrać głosu. 
3. Poprawki do wniosku poddaje się pod głosowanie przed wnioskiem głównym. 
4. W razie zbiegu kilku wniosków lub poprawek poddaje się pod głosowanie najpierw wniosek lub poprawkę 
najdalej idącą. 
5. W przypadkach wątpliwych – kolejność głosowania rozstrzyga Przewodniczący Zgromadzenia. 

§ 14 
1. Uchwały WZD, poza sprawami wyszczególnionymi w Statucie, zapadają zwykłą większością głosów, 
w obecności co najmniej połowy liczby delegatów uczestniczących w WZD. 

§ 15 
1. Interpretacja niniejszego „Regulaminu” należy do Prezydium WZD. 
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1.   Władze PZA 
 

1.1. Zarząd PZA - struktura 

 
Prezes – Janusz Onyszkiewicz 
 
Zarząd: 
 

Iwona Bocian (KW Katowice) – członek Zarządu  
Wojciech Grzesiok (KW Gliwice) – członek Zarządu, członek Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej  
Miłosz Jodłowski (KS Korona Kraków) – Wiceprezes, przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody 
Ditta Kicińska (WKTJ Poznań) – członek Zarządu, członek Komisji Tatrzańskiej i Komisji Ochrony 

Przyrody 
Bogusław Kowalski (KW Toruń) – członek Zarządu, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 
Piotr Kubicki (KW Poznań) – członek Zarządu 
Marek Wierzbowski (UKA Warszawa) – Sekretarz Generalny, członek Komisji Tatrzańskiej 
Piotr Xięski (KW Katowice) – Wiceprezes, członek Komisji Tatrzańskiej 
Marcin Zwoliński (KS Kandahar) – członek Zarządu, przewodniczący Komisji Narciarstwa 

Wysokogórskiego do marca 2015 
Tomasz Poznański (KW Rzeszów) – członek Zarządu, członek Komisji Wspinaczki Sportowej 
Michał Waś (KW Warszawa) – członek Zarządu 
 
Komisja Rewizyjna  

1. Andrzej Piekarczyk - Przewodniczący 
2. Ryszard Urbanik  
3. Marek Janas 
4. Wojciech Łukasik 
5. Jerzy Tillak 

 
Sąd Koleżeński 

1. Rafał Kardaś – Przewodniczący 
2. Hanna Wiktorowska 
3. Ryszard Kowalewski 
4. Zofia Gutek 
5. Marek Grochowski 

 
 
Zarząd powołał następujące Komisje i zespoły robocze: 

Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej 

Komisja Wspinaczki Sportowej 

Komisja Taternictwa Jaskiniowego 

Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego 

Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej 

Komisja Wspinaczki Skalnej 

Komisja Tatrzańska 

Komisja Medyczna 

Komisja Kanioningowa 

Zespół Łączności Radiowej 

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Sport Wszystkich Dzieci” 

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki „W górę – popularyzacja wspinaczki sportowej i narciarstwa 

wysokogórskiego wśród dzieci i młodzieży”  

Grupa Ratownictwa Jaskiniowego 

PZA współtworzy także inicjatywę „Nasze Skały”. 

 

 

Skypekonferencje – od 12 maja 2015r. odbyło się 25. 
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Administracja 
 
Pracownicy biura PZA: 

1. Sekretarz Generalny (społecznie)   - Marek Wierzbowski  
2. Główna Księgowa (1/2 etatu)   - Marlena Szafranek  
3. Specjalista (etat)    - Małgorzata Regulska 
4. Nasze Skały (etat)    - Włodzimierz Porębski 

 
W oparciu o umowy cywilno-prawne realizowane są zadania: 

1. Renata Wcisło – redaktor „Taternika” (do czerwca 2015r.) 
2. Wioletta Paszek  – dystrybucja „Taternika” 
3. Ryszard Galica – obsługa techniczna bazy taternickiej 
4. Ewa Libera – prowadzenie taboru na Polanie Rogoźniczańskiej 
5. Julian Kubowicz – prowadzenie taboru na „Szałasiskach” 
6. Ewa Koralewska – korekta „Taternika” 
 

oraz 49 umów zlecenia, w tym 27 zawartych na realizację zadań zleconych przez MSiT, 
pozostałe umowy dot. kursów i szkoleń - 5, Taternika – 11 i innych prac - 5. 

 
Współpraca z firmami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie zamówionych usług: 

1. Adrian Koźbiał – kierownik COS „Betlejemka” (działalność gospodarcza) 
2. Marek Karnecki – grafika i administracja stroną PZA (działalność gospodarcza) 

 
 
Sprawy członkowskie 
 
 
1. Stan organizacyjny PZA 

Status członka PZA do końca kwietnia 2016r. posiada: 
* Kluby i sekcje alpinistyczne - 51 
* Kluby jaskiniowe - 27 (plus  sekcja działająca przy klubie KW Kraków) 
  
 
2. PZA jest członkiem: 

- Union Internationale des Associations d’Alpinisme (UIAA), składka w wysokości – 3 155,- CHF,  
do zapłacenia po otrzymaniu faktury, 

- International Ski Mountaineering Federation (ISMF), składka w wysokości 800,- EURO, opłacona za 
bieżący rok, 

- International Federation of Sport Climbing (IFSC), składka w wysokości 2 000,- EURO, opłacona za 
bieżący rok. 

- European Speleologica Federation (FSE), składka w wysokości 190,- EURO, opłacona  
za bieżący rok, 

- Union Internationale de Speleologie (UIS), składka w wysokości 200,- Euro, opłacona  
za bieżący rok, 

- Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl), składka w wysokości 1000,00 PLN opłacona  
za bieżący rok. 

 
 

1.2. Zarząd PZA - sprawozdanie, kadencja 2013r. – 2016r.  

 

Przedstawiamy Wam sprawozdanie ustępujących Władz PZA, które w zakresach szczegółowych dla 

poszczególnych komisji i organów władz obejmuje okres ostatniego roku, jaki minął od poprzedniego 

sprawozdawczego XVIII WZD. Ponieważ zbliżający się XIX WZD PZA jest zjazdem sprawozdawczo-

wyborczym, postanowiliśmy w kilku zdaniach podsumować działalność PZA w wymiarze organizacyjnym.  

 

Kończąca się kadencja nie różniła się zasadniczo od poprzedniej. Wszystkie kluczowe dla zrzeszonych 

w PZA klubów, ale też po prostu dla  środowiska wspinaczy funkcje i zadania były przez PZA realizowane. 

Utrzymane zostały wszystkie obiekty bazy noclegowo-szkoleniowej w TPN. Obronną ręką udało się wyjść 
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z impasu jakim było okresowe wyłączenie z użytkowania COS Betlejemka jakie miało miejsce w 2014 roku. 

Udało się nie tylko przywrócić normalne funkcjonowanie Betlejemki, ale również podnieść standard 

i bezpieczeństwo przebywających w budynku osób. Utrzymany został również dostęp do wszystkich 

dotychczas funkcjonujących rejonów wspinaczkowych w obszarze TPN. 

Związek brał aktywny udział w przygotowaniu planu ochrony TPN, co jest szerzej opisane w sprawozdaniu 

Komisji Tatrzańskiej. Należy podkreślić, iż ani TPN ani członkowie władz PZA nie proponowali i nie 

lobbowali za wprowadzeniem elektronicznego systemu rejestracji wspinaczy. Rozwiązanie takie było tylko 

dopuszczone  w przypadku zgody na udostępnienie nowych  rejonów wspinaczkowych w obszarze TPN. 

Również w pozostałych rejonach skalnych udało się nie tylko utrzymać dostęp do wspinania na 

dotychczasowym poziomie, ale również podpisać w sumie kilkanaście umów korzystnie regulujących lub 

legalizujących status naszego środowiska.  

 

W kończącej się kadencji Zarząd i Komisje  wypełniały skuteczne swoje kluczowe zadanie jakim jest 

utrzymanie dofinansowań funkcjonujących w PZA dyscyplin. Wobec skutków trwającego od 2007 roku 

kryzysu ekonomicznego i kurczeniu się rynku komercyjnych sponsorów naszej aktywności, dofinansowania 

reprezentowanych w PZA form aktywności ze strony MSiT jest podstawowym zadaniem dla PZA. Każdego 

roku środki jakimi dofinansowane są zgrupowania, wyprawy, obozy, konsultacje i zawody wpisane do 

kalendarza imprez PZA oscylują w kwocie 2 mln zł. 

 

Również sprawa utrzymania wydawania Taternika w formie kwartalnika znalazła jak się nam wydaje dobre 

rozwiązanie. Współpraca z wydawnictwem InfoMax daje nadzieję na stabilny rozwój i dalsze 

funkcjonowanie tytułu. 

 

Udało się również naszemu środowisku uniknąć dramatycznych wydarzeń czy poważniejszych wstrząsów  

jakimi w poprzedniej kadencji były tragedia na Broad Peak czy sprawa Golden Lunacy, jednak 

konsekwencje wspomnianych spraw odcisnęły się swoim piętnem również w mijającej kadencj i. 

Środowisko wspinaczkowe w Polsce jest w naszej opinii podzielone a pęknięcia i rozwarstwienia są aż 

nader widoczne. Mamy wrażenie, że nawet w kluczowych dla wspinaczy sprawach jakimi jest zachowanie 

swobodnego dostępu do rejonów wspinaczkowych, czy perspektywy pozyskania dostępu do nowych 

obszarów mamy trudności z dogadaniem się we własnym gronie. 

Niepokojąca jest również bierność środowiska w sytuacjach w których występuje zjawisko nagonki na 

osoby które bezinteresownie, poświęcając swój prywatny czas, wystawiając często na szwank swoją 

pozycję zawodową, działają w interesie i na rzecz całego środowiska. Nasze zaniepokojenie jest 

spowodowane nie tyle faktem występowania samych ataków, pomówień czy obrzucania tych osób 

inwektywami na środowiskowych forach internetowych, co brakiem reakcji milczącej większości, która po 

prostu biernie przygląda się temu zjawisku. Nie dziwi zatem, że zapał do działania wśród osób, które 

zdecydowały się na podjęcie wyzwania i realizowanie społecznie świadczonej pracy na rzecz całego 

środowiska systematycznie maleje. Również osoby zapraszane w trakcie kadencji do współpracy 

w komisjach PZA wykazują powściągliwość jasno deklarując obawę przed wystawianiem się na 

bezpardonowe ataki. 

 

Niestety PZA przybyło w znaczący sposób spraw toczących się w sądach. W  mijającej kadencji było  

ich 12, z czego 9 pozostaje w toku. Dodatkowo PZA podlegała licznym kontrolom, urząd skarbowy 

kontrolował PIT, CIT oraz VAT, ZUS przeprowadził kontrole wszystkich umów z osobami fizycznymi 

zawieranych przez PZA. Odbyło się także kilka kontroli doraźnych MSiT.   

 

Dużym problemem dla funkcjonowania biura, ale i całego składu Zarządu są sprawy kierowane przez 

Fundację Wspinka. Prezes Fundacji, Mateusz Paradowski nadesłał ponad 50 zapytań obejmujących kilka 

tysięcy stron dokumentów w ramach dostępu do informacji publicznej oraz skierował 8 skarg do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nadesłane wnioski zawierały także zapytania o przesłanie kopii 

faktur za zakup sprzętu wystawianych przez samego wnioskodawcę w okresie kiedy to firma INWESTBUD 

s.c. Mateusz Paradowski, Jan Paradowski była dostawcą zakotwień skalnych dla PZA.  
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PZA nie dysponuje możliwościami technicznymi i nie posiada wystarczającej ilości zatrudnionych osób do 

przygotowania tak dużej ilości materiałów. Jedyną możliwością dla spełnienia stawianych przed PZA 

oczekiwań byłoby długotrwałe zamknięcie biura i całkowite zawieszenie innych działań w celu skanowania 

dokumentów oraz przygotowywania zestawień tabelarycznych wnioskowanych przez Fundację Wspinka. 

Naszym zdaniem wiele wnioskowanych informacji wykracza znacząco poza obowiązki wynikające z ustawy 

o dostępie do informacji publicznej. Część z wnioskowanej informacji jest ogólnodostępna na naszej stronie 

lub innych serwisach wspinaczkowych, dodatkowo PZA nie ma potrzeby archiwizacji treści całej 

korespondencji kilkudziesięciu osób pracujących społecznie na rzecz PZA i środowiska; Związek nie jest to 

tego również zobligowany. 

Poza skargami skierowanymi do  WSA w Warszawie,  przed sądem w Krakowie toczy się sprawa karna 

z prywatnego powództwa Mateusza Paradowskiego o pomówienie przeciwko dwóm osobom zajmującym 

się sprawami dostępu do  rejonów wspinaczkowych, reprezentujących IŚW Nasze Skały. 

 

Zapytania Fundacji Wspinka otrzymały także instytucje, które były do tej pory bardzo przyjaźnie nastawione 

do wspinaczy, finansowały działania ekiperskie i wyposażanie  dróg wspinaczkowych w stałe punkty 

asekuracyjne oraz wspomagały nas w kwestiach dotyczących dostępu do skał. Instytucje te tracą zaufanie 

nie tylko do PZA, ale do całego środowiska wspinaczkowego. Współpraca ze wspinaczami nie kojarzy się 

już tym instytucjom z pozytywnymi efektami, ale raczej z ryzykiem.  

 

Konsekwencją  wszystkich opisanych powyżej spraw, w które wikłany jest PZA, jest to, że odciągają one 

Zarząd i Komisje od działalności na rzecz rozwoju wspinaczki. Zamiast zajmować się rzeczami istotnymi 

dla wspinaczy, władze Związku tracą czas na niepotrzebne spory sądowe.  

 

Zasadnicze zmiany zostały wprowadzone przez MSiT w zakresie dofinansowań. Zmniejszone w sposób 

znaczny zostało dofinansowanie zawodów krajowych. Zmniejszono także wysokość kosztów pośrednich 

otrzymywanych przez związek (tych z których  finansowana jest działalność biura PZA), zwiększając tym 

samym ilość środków przeznaczonych na zgrupowania, zawody zagraniczne i wyprawy. Jednocześnie 

nowe rozbudowane zasady rozliczeń oraz uszczegółowione wymogi dotyczące sprawozdań 

z odbywających się imprez, wymagają zwiększenia niezbędnych nakładów pracy, a w konsekwencji 

zatrudnienia dodatkowych osób w biurze PZA.    

 

Zmiany legislacyjne na poziomie ustawy o Sporcie zmierzające do deregulacji stopni instruktorskich 

i trenerskich nie spowodowały poważniejszych problemów związanych z dopuszczeniem do rynku 

szkoleniowego osób nieposiadających stosownych kompetencji szkoleniowych. Blacha instruktora PZA jest 

nadal gwarantem jakości i bezpieczeństwa, docenianym przez osoby zainteresowane szkoleniami.  

 

We współpracy z TOPR udało się usunąć niekorzystne zapisy dotyczące szkolenia z projektu ustawy 

zmieniającej ustawę o usługach turystycznych. Dzięki wprowadzonym zmianom zachowany został dostęp 

do usług szkoleniowych obecnych instruktorów. 

 

 
Sporządził: Zarząd PZA 
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1.3.  Finanse PZA 

 
AKTYWA     PASYWA 

+/- Poz. Nazwa pozycji Na dzień

31.12.2014

Na dzień

31.12.2015

+/- Poz. Nazwa pozycji Na dzień

31.12.2014

Na dzień

31.12.2015

- A Aktywa trwałe 1832,70 33353,72 - A Kapitał (fundusz) własny 371872,66 545691,60

- I Wartości niematerialne i prawne 327,79 141,08 I Kapitał (fundusz) podstawowy 223896,11 223896,11

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 II Należne wpłaty na kapitał podstawowy 

(wielkość ujemna)

0,00 0,00

2 Wartość firmy 0,00 0,00 III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00

3 Inne wartości niematerialne i prawne 327,79 141,08 IV Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

- II Rzeczowe aktywa trwałe 1504,91 33212,64 VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00

- 1 Środki trwałe 1504,91 33212,64 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego 

gruntu)

0,00 0,00 VIII Zysk (strata) netto 147976,55 321795,49

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej

0,00 0,00 IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 

(wielkość ujemna)

0,00 0,00

c) urządzenia techniczne i maszyny 671,58 95,94

d) środki transportu 833,33 33116,70

e) inne środki trwałe 0,00 0,00

2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00

- III Należności długoterminowe 0,00 0,00

1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00

2 Od pozostałych jednostek 0,00 0,00

- IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

1 Nieruchomości 0,00 0,00

2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

- 3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

- a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

-(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

-(2) inne papiery wartościowe 0,00 0,00

-(3) udzielone pożyczki 0,00 0,00

-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

- b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

-(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

-(2) inne papiery wartościowe 0,00 0,00

-(3) udzielone pożyczki 0,00 0,00

-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

- V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego

0,00 0,00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

- B Aktywa obrotowe 518968,31 658894,95 - B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 148928,35 146557,07

- I Zapasy 1332,00 252,00 - I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

1 Materiały 1332,00 252,00 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego

0,00 0,00

2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 - 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i 

podobne 

0,00 0,00

3 Produkty gotowe 0,00 0,00 -(1) długoterminowa 0,00 0,00

4 Towary 0,00 0,00 -(2) krótkoterminowa 0,00 0,00

5 Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 - 3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00

- II Należności krótkoterminowe 25924,65 34975,41 -(1) długoterminowe 0,00 0,00

- 1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 -(2) krótkoterminowe 0,00 0,00

- a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 - II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

-(1) do 12 miesięcy 0,00 0,00 1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

-(2) powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 - 2 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00

- 2 Należności od pozostałych jednostek 25924,65 34975,41 b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych

0,00 0,00

- a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9373,68 12519,61 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

-(1) do 12 miesięcy 9373,68 12519,61 d) inne 0,00 0,00

-(2) powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 - III Zobowiązania krótkoterminowe 95212,85 98837,69

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnyc

12594,76 8854,29 - 1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

c) inne 3956,21 13601,51 - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 

wymagalności: 

0,00 0,00

d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 -(1) do 12 miesięcy 0,00 0,00

- III Inwestycje krótkoterminowe 484376,33 617103,52 -(2) powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

- 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 484376,33 617103,52 b) inne 0,00 0,00

- a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - 2 Wobec pozostałych jednostek 21777,77 25402,61

-(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00

-(2) inne papiery wartościowe 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych

0,00 0,00

-(3) udzielone pożyczki 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 - d) z tytułu dostaw i usług, o okresie 

wymagalności: 

7919,80 23710,18

- b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 -(1) do 12 miesięcy 7919,80 23710,18

-(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 -(2) powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

-(2) inne papiery wartościowe 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00

-(3) udzielone pożyczki 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 

świadczeń

243,46 16,21

- c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 484376,33 617103,52 h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00

-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach 484376,33 617103,52 i) inne 13614,51 1676,22

-(2) inne środki pieniężne 0,00 0,00 3 Fundusze specjalne 73435,08 73435,08

-(3) inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 - IV Rozliczenia międzyokresowe 53715,50 47719,38

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7335,33 6564,02 - 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 53715,50 47719,38

-(1) długoterminowe 0,00 0,00

-(2) krótkoterminowe 53715,50 47719,38

Suma 520801,01 692248,67 Suma 520801,01 692248,67

Warszawa, dnia 31 marca 2016r.

AKTYWA PASYWA

 
Warszawa dnia 31 marca 2016r. 
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Polski Związek Alpinizmu

00-087 Warszawa

Corazziego 5 m 24

NIP : 527 21 39 619

RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony za okres 01.01- 31.12.2015 r.

jednostka obliczeniowa: zł

31.12.2014 31.12.2015

A. 2146268,95 2230616,28

I. 193653,50 187562,70

II. 1952615,45 2043053,58

B. 2048495,83 2011251,62

C. 97773,12 219364,66

D. 52428,40 53080,87

1. 6475,01 2222,31

2. 24235,31 37254,74

3. 40,00 108,00

4. 2529,53 3547,76

5. 0,00 0,00

6. 19148,55 9948,06

E. 104471,58 153114,85

F. 4,04 422,05

G. 104467,54 152692,80

H. 2496,19 2818,90

I. 4331,90 0,00

J. -1835,71 2818,90

L. 0,00 0,00

I. 0,00 0,00

II. 0,00 0,00

M. 147976,55 321795,49

I. 0,00 0,00

II. 147976,55 321795,49

Warszawa , dnia 31.03.2016r

Sporządziła Marlena Szafranek

Straty nadzwyczajne - wielkośc ujemna

Wynik finansowy ogółem (K+L)

Wynik na działalności operacyjnej (E-F)

Wynik na działalności finansowej (H-I)

K.

Zużycie materiałów i energii

Usługi obce

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Amortyzacja

Pozostałe

Zyski nadzwyczajne - wielkośc dodatnia

Koszty administracyjne w tym:

Pozostałe przychody operacyjne (niewym.w poz. A i G)

Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)

Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkośc ujemna)

Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkośc dodatnia)

Pozostałe koszty operacyjne (niewym.w poz. B,D i H)

Przychody finansowe

Koszty finansowe

Zyski i straty nadzwyczajne

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkośc 

dodatnia lub ujemna) (C-D+G+J)
147976,55 321795,49

Koszty realizacji zadań statutowych

Wyszczególnienie
Stan na

Przychody z działalności statutowej

Składki brutto określone statutem

Inne przychody okreslone statutem

Podatki i opłaty

 
 
 

I. AKTYWA 
 

1. Na  aktywa składają się: 
A) aktywa trwałe 

- wartości niematerialne i prawne 
 

Grupa  wart. niematerialnych 
i prawnych 

Wartość 
początkowa   

Umorzenie na  
31-12-2015 
 

Wartość netto 
Na 31-12-2015 

Programy komputerowe           108.611,72 108.611,72 0,00 

Microsoft Office SB OEM 933,57 792,41 141,08 

                                RAZEM           109.545,29 109.404,21 141,08 
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- środki trwałe –wartość początkowa          w zł 
 

Grupa środków trwałych Wartość na 01-
01-2015 

Zwiększenie 
 

Zmniejszenie Wartość na 
31-12-2015 

 
Środki transportu(samochód) 

 
29.500,00 

         
35.900,00 

 
19.500,00 

 
45.900,00 

Pozostałe środki trwałe 
(serwer, projektor, komputery , 
terminal satelitarny)       

 
37.390,50 

 
0,00 

 
0,00 

 
37.390,50 

Ściana wspinaczkowa z 
wyposażeniem 

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 

Wyposażenie 249.666,98 0,00 
 

0,00 249.666,98 

   RAZEM 566.557,48 35.900,00 19.500,00 582.957,48 

 
 

-środki trwałe-umorzenie           w zł 
                                                                             

Grupa środków 
trwałych 

Wartość na 
 01-01-2015 

Zwiększenie 
 

Zmniejszenie Wartość na 
 31-12-2015 

Środki 
transportu(samochód) 

28.666,67 3.616,63 19.500,00 12.783,30 

Pozostałe środki trwałe 
(serwer, projektor 
,komputery, terminal 
satelitarny , ściana 
wspinaczkowa z 
wyposażeniem)       

 
 

36.718,87 
 

250.000,00 

 
 

575,64 
 

0,00 
 

 
 

0,00 
 

0,00 

 
 

37.294,56 
 

250.000,00 

 
Wyposażenie 

 
249.666,98 

 
0,00 

 
0,00 

 
249.666,98 

             RAZEM 565.052,52 4192,27 19.500,00 549.744,84 

 
 
 -środki trwałe-wartość netto          w zł 

                    

Grupa środków 
trwałych 

Wartość na 
 01-01-2015   

Zwiększenie 
 

Zmniejszenie Wartość na 
 31-12-2015 

Środki 
transportu(samochód) 

 
833,33 

 
32.283,37 

 
0,00 

 
33.116,70 

Pozostałe środki trwałe 
(serwer, projektor, 
komputery, terminal 
satelitarny)       

 
671,58 

 
0,00 

 
575,64 

 
95,94 

Ściana wspinaczkowa 
z wyposażeniem 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
Wyposażenie 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

             RAZEM 1.504,91 32.283,37 575,64 33212,64 

 
B) aktywa obrotowe 

-należności krótkoterminowe             w zł  
 

Opis Symbol konta Kwota 

1a.Rozrachunki z dostawcami krajowymi 
1b Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi 

200 
204 

10,00 
0,00 

2. Rozrachunki z odbiorcami 210 12.509,61 

3.Rozrachunki z tyt. zaliczek 249 11.411,30 

4. Publiczno-prawne 220 8.854,29 

5. Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń 231,230 0,00 

6. Pozostałe rozrachunki 240,234 2.190,21 

RAZEM  34.975,41 
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- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów          6.564,02 zł 
-inwestycje krótkoterminowe-środki pieniężne   617.103,52 zł 
     a. - na rachunkach bankowych   547.769,08 zł 
     b. - gotówka w kasie                         21.334,44 zł 
     c. - lokaty bankowe      48.000,00  zł 
     
                                RAZEM          658.894,95 zł 
 
Salda środków pieniężnych zostały potwierdzone wyciągami bankowymi oraz protokołami kontroli. 
 
 
                                                                                     SUMA AKTYWÓW 692.248,67 zł. 
 
II. PASYWA 
 
2.Na pasywa składają się: 
 
A) fundusze własne          w zł 
 

Opis Stan na 
31-12-2014 r. 

Stan na 
31-12-2015 r. 

Fundusz statutowy                          223.896,11 223.896,11 

 
Fundusz Berbeki 
 

 
10197,21 

 
10.197,21 

Fundusze KWS 6.381,36 6.381,36 

Fundusze KNW 0,00 0,00 

Fundusze Komisji Tatrzańskiej  
0,00 

 
0,00 

Fundusz KTJ 33.808,43 33.808,43 

Fundusz Nasze Skały  
7.457,90 

 
7.457,90 

Zespół Łączności 15.590,18 15.590,18 

Fundusze KWW 0,00 0,00 

Wynik Finansowy 147.976,55 321.795,49 

 
Fundusze razem 

 
445307,74 

 
545.691,60 

 
 
B) zobowiązania 
     -zobowiązania krótkoterminowe                                                                                  w zł 
 

Opis Symbol konta        Kwota 

Rozrachunki z dostawcami 200 23710,18 

Rozrachunki z  tytułu um. cywilno-prawnych 230,231,232 0,00 

Rozrachunki publiczno-prawne 220-1,220-3 16,21 

Rozrachunki z odbiorcami 210 0,00 

Pozostałe rozrachunki 249,240 1676,22 

                                              RAZEM  25.402,61 

 
 
C) rozliczenia międzyokresowe  
     - rozliczenia międzyokresowe przychodów                                          46.826,13 zł 
 

Opis Symbol konta        Kwota 

Kursy i szkolenia  2016 842-2,17 46.730,19 

Komputer HP CQ  6000 Pro 842-6 95,94 

RAZEM  46.826,13 
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  -inne rozliczenia międzyokresowe (kosztów)                                                          w zł 
 

Opis Symbol konta        Kwota 

Poniesione, nieudokumentowane 
koszty 2015 

642 
 
 

893,25 

                                 Razem  893,25 

 
                                                                                      SUMA PASYWÓW  692.248,67 zł 
 
III. 
Dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki – Departament Sportu Wyczynowego w wysokości  
1.287.000,00 zł zostały sfinansowane zadania zgodnie z załącznikiem. 
Dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki – Departament Sportu Powszechnego w wysokości  
64.000 zł sfinansowano  zawody i imprezy szkoleniowe i sportowe dla dzieci i młodzieży we wspinaczce 
sportowej i narciarstwie wysokogórskim. 
        
        
Dotacje te pokryły tylko część kosztów - pozostałe koszty pokryto z dochodów własnych. 
 
Przychody ogółem               2.386.550,03 zł 
w tym: 
Dotacje MSiT   1.351.000,00 zł 
Dochody własne  1.035.550,03 zł 
Dochody wolne od podatku    147.976,55 zł  - wynik roku 2014r 
Dochody własne stanowiły ok. 43,39 %  przychodów ogółem. 
 
Rozliczenia zadań rzeczowo-finansowych za 2015r. do wysokości dotacji zostały złożone w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki w dn. 31-01-2016r. i zostały przyjęte bez zastrzeżeń i zatwierdzone przez MSiT w dniu  
26 lutego 2016r. 
 
IV.  
 
Nadwyżka przychodów nad kosztami  za 2015r. w wysokości  321 795,49 zł powiększy przychody 2015r 
zgodnie z decyzją XVII WZD 
 
V. 
 
Na dzień bilansowy w Polskim Związku Alpinizmu zatrudnione były 3 osoby na 2,5 etatu. 
 
VI. 
 
1.Informacje o zdarzeniach z lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu za rok obrotowy 2015. 
   
 Nie zaistniały takie zdarzenia. 
 
2. Po dniu bilansowym w jednostce nie wystąpiły zdarzenia  nie uwzględnione w bilansie 
    oraz  rachunku zysków i strat. 
 
3.W jednostce nie nastąpiły zmiany  zasad rachunkowości oraz sposobu sporządzania  
    sprawozdania finansowego  wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, 
    wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym. 
 
4. Sprawozdania sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności Związku przez kolejnych  
12 miesięcy. 
 
 
Sporządziła: Marlena Szafranek 
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2.   Sąd Koleżeński PZA 
 
Sąd Koleżeński pracował w składzie: 
 

 Rafał Kardaś - Przewodniczący 
 Marek Grochowski i Hanna Wiktorowska - zastępcy przewodniczącego 
 Zofia Gutek i Ryszard Kowalewski - członkowie 

 
W okresie pomiędzy datą złożenia poprzedniego sprawozdania a WZD PZA 23 maja 2015r. wpłynęła do 
SK sprawa wniesiona przez p. Andrzeja Obracaja przeciwko kol. Tomaszowi Poznańskiemu, w związku 
z pełnieniem przez niego funkcji sędziego głównego zawodów Pucharu Polski Juniorów i Juniorów 
młodszych w bulderingu, rozgrywanych w dniu 18 kwietnia 2015r. Zarzut dotyczył naruszenia zasad 
określonych  
w przepisach wspinaczki sportowej. W dniu 22 maja 2015r. Sąd Koleżeński orzekł, że decyzja sędziego 
głównego zawodów była słuszna i nie wypaczała wyników rywalizacji sportowej, a zatem kol. Tomasz 
Poznański nie popełnił zarzucanego mu wykroczenia i jest niewinny. Od orzeczenia wnoszący sprawę  
p. Andrzej Obracaj nie złożył odwołania. 
O wynikach postępowania powiadomiono uczestników WZD w ramach ustnego uzupełnienia 
sprawozdania. 
W okresie od 23 maja 2015r. do 10 kwietnia 2016r. nie wpłynęła do Sądu Koleżeńskiego żadna sprawa, 
sąd nie podjął też żadnego postępowania w ramach uprawnień do wszczynania spraw z urzędu. 
 
Sporządził: Rafał Kardaś 

 
 

3.   Komisje i zespoły robocze PZA 
 

3.1  Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej 
 

W opisywanym w sprawozdaniu okresie, KWW PZA pracowała w składzie:  
 

 Wojciech Grzesiok  
 Janusz Majer 

Po rezygnacji z pracy w KWW  Andrzeja Życzkowskiego działania komisji wspierał od strony 
administracyjnej Piotr Xięski. 
 
Powyższy skład odpowiadał za stronę administracyjną prac komisji, natomiast decyzje były podejmowane 
z udziałem grupy eksperckiej w składzie: 
 

 Maciej Ciesielski 
 Marcin Rutkowski 
 Paweł Karczmarczyk 
 Miłosz Jodłowski 
 Janusz Majer 
 Ludwik Wilczyński 
 Marcin Wernik 
 Rafał Zając 

 
KWW realizowała swoje zadania zgodnie z założeniami wypracowanymi w latach poprzednich, 
współpracując przy ocenie wpływających wniosków o dofinansowania i podziale środków na wyprawy 
i wyjazdy sportowe ze środowiskowymi ekspertami.  
 
Zasady pracy KWW 
- obiektywizm przy podziale środków,  
- szeroki dostęp do dofinansowań, 
- dofinansowania w trybie sportowym przyznawane po spełnieniu określonych sportowych kryteriów, 
- dofinansowania w trybie unifikacyjnym przyznawane mniej doświadczonym zespołom, 
- proste i przejrzyste procedury. 
 
Dofinansowania na wyprawy i wyjazdy sportowe przyznawane są raz w roku, a zgłoszenia przyjmuje się  
do 15 listopada roku poprzedzającego wyprawę. Zarówno w przypadku wypraw, jak i wyjazdów alpejskich, 
dofinansowania przyznawane są w trybie unifikacyjnym i sportowym.  
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Komisja nie organizuje zebrań, a cała dyskusja i podejmowanie decyzji realizowane jest na bieżąco 
z wykorzystaniem grupy dyskusyjnej „wyprawy”. a także rozmów telefonicznych i  skypekonferencji. 
 
Witryna internetowa KWW PZA 
Witryna internetowa KWW zawiera informacje o zasadach otrzymywania dofinansowań, formularze i wzory 
dokumentów. Ponadto na stronie KWW zamieszczane są wszystkie wnioski o dofinansowania, a także 
sprawozdania z zakończonych wyjazdów i wypraw. 
 
Grupa Młodzieżowa PZA 
Na wiosnę 2014 po udanym procesie selekcji powołana została nowa Grupa Młodzieżowa PZA. W  2016r. 
Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej kontynuuje cykl szkoleniowy w ramach Grupy 
Młodzieżowej PZA. Aktualnie grupa liczy 8 uczestników. W bieżącym roku odbyło się już specjalistyczne 
szkolenie medyczne oraz liczne wyjazdy w Tatry i Alpy.  
 
8+ 
Polskie Himalaje  
KWW z poparciem Zarządu PZA kontynuuje dzieło zainicjowane przez Artura Hajzera, w którym zawarte 
mają być zarówno działania zmierzające do zdobycia ostatniego niezdobytego zimą ośmiotysięcznika 
K2 (8611m), ale także wspieranie mniejszych wypraw o charakterze sportowym na himalajskie szczyty 
siedmiotysięczne oraz zdobycia polskiej, kobiecej Korony Himalajów.  
Koordynatorem programu Polskie Himalaje jest kol. Janusz Majer. 
Wokół kol. Janusza Majera skupiła się większość doświadczonych himalaistów, którzy tworzą Radę 
Programu Polskie Himalaje.  
 
Grupy Kobieca i Wspinaczy Wysokogórskich PZA 

W 2014 roku KWW zainicjowała powstanie dwóch nowych programów: Grupy Wspinaczy 

Wysokogórskich oraz Grupy Kobiecej. 
We wrześniu 2015r. odbył się obóz GWW na Kaukazie pod kierownictwem Pawła Karczmarczyka. 
W sezonie 2016 Grupa Kobieca będzie brała udział w obozach w Alpach, natomiast Grupa Wspinaczy 
Wysokogórskich wyjedzie na obóz w Himalaje Garhwalu. 
 
Kalendarium wypraw i wyjazdów sportowych KWW w okresie czerwiec 2015 – maj 2016  
 
Wyprawy w góry średnie i wysokie 
Wśród wypraw w góry średnie i wysokie uwagę zwracają trzy wyprawy – są to wyprawa na Południowo - 
Zachodni filar Annapurny IV zespołu: Gołąb – Tomaszewski – Król, Tagas Expedition (Pakistan) zespołu: 
Maciek Bedrejczuk, Maciek Janczar, Tomek Klimczak i Marcin Wernik oraz wyprawa w Masyw Minya 
Konka (Chiny) w składzie: Marcin Rutkowski, Wojtek Ryczer i Rafał Zając. Wyprawa na Annapurnę IV 
zakończyła się niepowodzeniem ze względu na niespotykane o tej porze roku opady śniegu, natomiast 
pozostałe dwie wyprawy zanotowały poważne sukcesy górskie i eksploracyjne. Wyprawa do Pakistanu 
poprowadziła dwie nowe drogi – na dziewiczym szczycie 5809m (Lachit Valley, Pakistan), wytyczając na 
północnej ścianie drogę Rolling (D)Ice (długość drogi 1450m, ED1/2 AI5, 80 st, M5 oraz Polish Couloir  
i trudnościach ED2, AI5, 90st, M7-, 1500m – zespół doszedł do grani, szczyt (wysokość 6004m) nie został 
zdobyty ze względu na nadchodzące załamanie pogody. Wyprawa w Sychuan poprowadziła drogę  
na dziewiczy wierzchołek San Lian South East ED2 (M7, WI5, R) ok 1450m.  
 

Jesienią w marokańskiej Taghii zespołowi w składzie: Marcin Opozda, Tomasz Samitowski, Michał 

Brożyna i Grzegorz Grochal udało się dokończyć drogę Widmo na ścianie Tadrarate długości 490m 
i trudnościach 8a. 
 
Adam Bielecki i Jacek Czech szturmowali zimą Nanga Parbat, niestety bez powodzenia.  
 
2016 
Alpy w sezonie zimowym 2015-2016 
Działalność zimowa w Alpach skupia się głównie na klasycznych drogach na północnych ścianach. 
W sezonie zimowym odnotowano kilka przejść drogi klasycznej na Eiger – warto wyróżnić wśród nich 
pierwsze polskie przejście tego alpejskiego klasyka w zespole mieszanym: Małgorzata Jurewicz i Józef 
Soszyński.  
 
styczeń-maj 2016 w górach wysokich i średnich  
Początek roku to sezon w Patagonii, który w tym roku można uznać za udany. Zespół: Agnieszka 
Tyszkiewicz, Marcin Wernik dokonali pierwszego polskiego wejścia na wierzchołek Aguja Standhardt drogą 

http://www.pza.org.pl/kww/index.acs
http://www.pza.org.pl/kww/index.acs?id=138599
http://www.pza.org.pl/kww/index.acs?id=136967
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Festerville, ok. 700m, trudności 6c, 90 st. OS oraz weszli na Aguja Saint-Exupery drogą Chiaro  
di Luna 6b+ RP (19 wyciągów, 750m), tą samą drogą na  Saint-Exupery wszedł zespół Serda- 
Modrzejewski. Marcin Wernik w międzynarodowym zespole dokonał drugiego polskiego przejścia 
drogi Ragni na Cerro Torre   (ok. 1000m. M4/90 st., OS)  
 
Marcin Tomaszewski z Markiem Raganowiczem podjęli próbę poprowadzenia nowej drogi na Mount 
Dickey, mimo dojścia wyżej niż podczas próby zespołu Tomaszewski – Sysak zespół był zmuszony 
do wycofania się. 
 
Ze środków komisji został dofinansowany udział kol. Olgi Kosek (AKG Łódź) w UIAA Ice Climbing World 
Cup & European Championship. 
 
W terminie 1-10.04.2016r. odbył się obóz  unifikacyjny programu Polskie Himalaje w  Dol. Kieżmarskiej. 

Kadrę stanowili instruktorzy PZA: Jacek Czech, Jan Kuczera, Łukasz Depta. 

Kierownikiem organizacyjnym był Jerzy Natkański. 

Szkolący: Marta Kurdziel, Paweł Podsiadło, Krzysztof Julian Wranicz – lekarze; Ewa Matałowska, Marian 
Grudzień , Jarosław Botor, Maciej Stańczak - dypl. ratownicy medyczni. 

Udział wzięli: ww. plus Katarzyna Skłodowska, Agnieszka Bielecka, Piotr Tomala, Rafał Fronia, Jarosław 
Gawrysiak, Kacper Tekieli, Tomasz Rojek, Krzysztof Stasiak, Grzegorz Bielejec, Robert Cholewa, Paweł 
Michalski, Rafał Dec, Krzysztof Wolski. 

 
W dniach 24-31.01.2016r. odbył się BMC Winter Meet, w którym wziął udział Karol Legaszewski z GM 
PZA. 
 
W chwili opracowywania niniejszego sprawozdania znajdujemy się dopiero u progu letniego sezonu 2016.  
W kalendarzu wypraw i wyjazdów sportowych KWW 2016 znalazło się sporo interesujących wniosków. 
Liczymy na ich powodzenie i życzymy wszystkim bezpiecznego wspinania. 
 
Sporządziła: KWW 

 
 

3.2.  Komisja Wspinaczki Sportowej 
 

Od 24 lutego 2015r. skład Komisji Wspinaczki Sportowej tworzą: 
 

 Arkadiusz Kamiński, 
 Wojciech Nowak, 
 Tomasz Poznański, 
 Adam Pustelnik. 

Komisja działa bez przewodniczącego (11 maja 2015r. rezygnację z funkcji złożył Tomasz Poznański).  
 
Jak co roku KWS wypełnia zadania związane z nadzorem nad współzawodnictwem sportowym  
we wspinaczce. Obecnie jesteśmy na początku sezonu startowego 2016 – ruszył Puchar Polski Juniorów 
w boulderingu, odbyły się pierwsze zgrupowania Kadry Narodowej w konkurencjach bouldering 
i wspinaczka na czas – gospodarzem pierwszych była ściana wspinaczkowo Bloco w Warszawie, a drugich 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.  
 
Wyniki reprezentacji Polski - juniorzy 
W sezonie 2015 nasi zawodnicy uczestniczyli w ponad dwudziestu wyjazdach na zawody międzynarodowe. 
Rekordowa 20-osobowa grupa zawodników reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Świata Juniorów, 
które odbyły się we włoskim Arco w dniach: 28 sierpnia - 6 września 2015r. Tytuł Mistrzyni Świata 
w kategorii młodzieżowców wywalczyła Patrycja Chudziak z klubu Pol-Inowex Skarpa Lublin. Świetne,  
10. miejsce, przywiózł z zawodów Szymon Pęcikiewicz. Dodać należy, że Patrycja wywalczyła jeszcze tytuł 
Mistrzyni Europy we wspinaczce na czas (14 czerwca, Edynburg). 23. miejsce w prowadzeniu wywalczył 
Piotr Schab (KW Korona Kraków),  kilka miejsc dalej, na 29. miejscu, uplasowała się Ida Kupś (Reni-Sport 
Kraków). Do fazy półfinałowej w najmłodszej grupie juniorów w boulderingu dotarł także Rafał Bąk. 
 
Seniorzy – bouldering, prowadzenie i na czas 
Siedmioosobowa grupa zawodników  startowała w Mistrzostwach Europy w boulderingu w Innsbrucku. 
Niestety jedynie Andrzejowi Mecherzyńskiemu - Wiktorowi (Reni - Sport Kraków) udało się awansować do 

http://pza.org.pl/download/3078573.pdf
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rundy półfinałowej, w której zajął ostatecznie 20. miejsce. Andrzej zajął też najwyższe miejsce w klasyfikacji 
generalnej Pucharu Świata, zajmując w niej ostatecznie 12. miejsce. Jeśli chodzi o prowadzenie, niestety 
starty w tej konkurencji nie cieszą się zainteresowaniem wśród polskich zawodników. Z wyników, na które 
warto zwrócić uwagę, było 28. miejsce Kamila Ferenca (KS Korona Kraków) na Pucharze Świata w Puurs 
(27 września 2015). 
W konkurencji na czas, w której polscy zawodnicy przyzwyczaili nas do walki o najwyższe miejsca na 
podium, w sezonie 2015 niestety nie udało się wejść do pierwszej trójki w klasyfikacji generalnej Pucharu 
Świata. Najbliżej tej sztuki był Marcin Dzieński (AZS PWSZ Tarnów), który ostatecznie zajął wysokie, 
czwarte miejsce. Blisko dziesiątki był też Jędrzej Komosiński (AZS PWSZ Tarnów, 11. miejsce). Wśród pań 
aż pięć Polek znalazło się w pierwszej dziesiątce klasyfikacji. Są to kolejno: Edyta Ropek (MKS Tarnovia 
Tarnów) – 5. miejsce, Aleksandra Rudzińska (AKW Kotłownia Lublin) - 6. miejsce, Klaudia Buczek (AZS 
PWSZ Tarnów) - 7. miejsce, Patrycja Chudziak (Pol-Inowex Skarpa Lublin) - 9. miejsce, Monika Prokopiuk 
(Pol-Inowex Skarpa Lublin) - 10. miejsce.  
Trzeba dodać, że Marcin Dzieński i Klaudia Buczek wywalczyli odpowiednio złoty i srebrny medal  
na rozgrywanych po raz pierwszy Akademickich Mistrzostwach Europy. Zawody odbyły się w Sosnowcu,  
na ścianie Poziom 450 i zostały zorganizowane przez katowicką OŚ AZS. 
Sponsorem kadry narodowej jest firma Milo. W sumie w 2015 roku w zawodach IFSC wystartowało  
42 reprezentantów Polski. Bezpośrednie wsparcie udzielone przez KWS zawodnikom, reprezentantom 
Polski na udział w imprezach międzynarodowych IFSC, wyniosło w sumie 178.765,00 złotych. 
Szczegółowe podsumowanie dofinansowań dla zawodników KN 2015 można znaleźć na stronie PZA: 
http://pza.org.pl/news/news-panel/art16080 
 
Zawody w Polsce – seniorzy i juniorzy 
Wsparcie finansowe udziału naszych zawodników w imprezach krajowych w kategoriach seniorskich 
i juniorskich obwarowane jest ograniczeniami  wynikającymi z katalogu kosztów określonego w umowie 
z Ministerstwem Sportu i Turystyki, co niestety nie sprzyja łatwemu rozliczaniu, a co za tym idzie wsparciu 
polskich imprez. Mimo to, PZA zaplanował i wsparł, na tyle na ile było to możliwe, cykl Pucharu Polski, 
zawody rangi Mistrzostw Polski we wszystkich trzech konkurencjach. Wzorem lat poprzednich, z wyjątkiem 
boulderingu, w ubiegłym sezonie w każdej z konkurencji rozegrano po trzy edycje zawodów (w tym 
Mistrzostwa Polski). KWS zwraca uwagę na konieczność pozyskiwania środków finansowych ze źródeł 
zewnętrznych, poza środkami MSiT. Niestety nie jest to łatwe zadanie, wymaga zaangażowania 
managerskiego będącego poza możliwościami wolontariatu członków KWS. Nie mniej jednak cykl Pucharu 
Polski we wszystkich konkurencjach i kategoriach może stanowić atrakcyjny produkt, który po odpowiednim 
„oprawieniu”, można proponować potencjalnym sponsorom.  
 
Puchar Europy Juniorów w Tarnowie 
Zawody w Tarnowie były pierwszą od kilku sezonów imprezą międzynarodową zorganizowaną na terenie 
Polski. Zawody odbyły się w konkurencji na czas, a miejscem rozgrywek była ściana PWSZ. Impreza była 
dobrą okazją dla polskich zawodników na sprawdzenie swojej formy i rywalizację w międzynarodowym 
gronie juniorów. Medale zdobyła trójka naszych reprezentantów. Natalia Woś wygrała zawody w kategorii 
junior młodszy (junior B), Patrycja Chudziak zajęła drugie, a Karol Denis trzecie miejsce w młodzieżowcach 
(najstarsza kategoria juniorska). Wszyscy wymienieni zawodnicy reprezentują lubelski klub Pol-Inowex 
Skarpa.  
W tym sezonie w Polsce odbędą się dwie edycje Pucharu Europy Juniorów. W dniach  
16-18 kwietnia gospodarzem w konkurencji na czas będzie ponownie tarnowska PWSZ, natomiast 2-3 lipca 
w Warszawie odbędą się zawody w konkurencji bouldering.  
 
Zawody dla Dzieci - PMiD 
Po raz kolejny odbył się Puchar Młodzików i Dzieci. Podobnie jak przed rokiem, środki pozyskał Tomasz 
Poznański, a podstawą finansowania był konkurs ogłoszony przez Departament Sportu Powszechnego 
MSiT (pozyskano 24 000 zł). Zawody z cyklu Pucharu Młodzików i Dzieci kontynuowały linię 
zapoczątkowaną  
w 2015r., polegającą na organizacji dużych imprez w dużych ośrodkach wspinaczkowych. Podobnie jak 
przed rokiem, udało się zapewnić wysoką frekwencję. Zawody PMiD są atrakcyjne nie tylko ze względu na 
możliwość wspinania z rówieśnikami na najlepszych obiektach w kraju, czy podróży do odległych miast, 
lecz również przygotowują młodych zawodników do późniejszej rywalizacji w Pucharze Polski Juniorów  
i - w dalszej perspektywie i kilku przypadkach - zdobywania trofeów na zawodach międzynarodowych. 
Trzeba zauważyć, że czwórka najlepszych młodzików w klasyfikacji generalnej PMiD zasila szeregi Kadry 
Narodowej we wspinaczce sportowej. Jeśli chodzi o szczegóły organizacyjne, w sezonie 2015 
zaplanowano i wykonano cykl złożony z 5 imprez - o dwie mniej niż w rekordowym sezonie 2014. 
Osiągnięta średnia frekwencja miała rekordowy charakter i wyniosła 106 osób (licząc zawodników 
sklasyfikowanych w trzech grupach wiekowych). Trzy z pięciu imprez osiągnęło frekwencję na poziomie ok. 

http://pza.org.pl/news/news-panel/art16080
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80 zawodników (licząc tylko sklasyfikowanych w PMiD), natomiast na dwóch pozostałych liczba 
zawodników znacznie przekroczyła 100 (177 osób na finałowej edycji w Warszawie, która już drugi raz 
z rzędu ustanawia rekord frekwencji). Wyciągnięto wnioski z kalendarza 2014r. i ograniczono ilość imprez, 
a także ilość zmian, które w 2014 były zauważalnym problemem. W klasyfikacji generalnej zostało ujętych 
166 zawodników.  
Podsumowując, przy wsparciu MSiT udało się zorganizować atrakcyjny cykl zawodów, który cieszy się 
niesłabnącą popularnością. Ściany umiejscowione w Krakowie (Avatar), Wrocław (Fpinka) czy warszawski 
Murall to jedne z lepszych obiektów w kraju do rozgrywania tego typu imprez. W opinii wielu rodziców 
i trenerów, jest to zmiana, którą należy utrzymać, żeby zapewnić atrakcyjność cyklu w przyszłych latach. 
 
W górę – popularyzacja wspinaczki sportowej i narciarstwa wysokogórskiego wśród dzieci 
i młodzieży 
W 2015 roku Arkadiusz Kamiński i Monika Strojny pozyskali środki na realizację programu „W górę” 
zakładającego popularyzację wspinaczki sportowej i narciarstwa wysokogórskiego wśród dzieci 
i młodzieży, będącego kontynuacją zapoczątkowanego w 2014 roku programu „Wspinanie to wyzwanie” 
autorstwa Grzegorza Tuckiego. W minionym roku na ten cel pozyskano kwotę 40.000 zł ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. W realizacji zadania udział brały 
cztery ośrodki: Lublin, Tarnów, Bytom i Zakopane. Zadanie realizowane było od kwietnia do grudnia 2015. 
Celem zadania była organizacja bezpłatnych zajęć wspinaczkowych, zgodnie z wytycznymi programu 
MSiT, dla dzieci w wieku szkoły podstawowej, a także organizacja zawodów wspinaczkowych i obozów 
sportowych w narciarstwie wysokogórskim. W sumie w programie udział wzięło 397 uczestników, 
z możliwości udziału w bezpłatnych zajęć wspinaczkowych skorzystało 237 uczestników, w zawodach 
wspinaczkowych udział wzięło 120 uczestników, w obozach sportowych 40 uczestników. Program będzie 
kontynuowany również w 2016 roku, niestety po zmianie władz w MSiT dotacja została zmniejszona do 
30.000 zł, po wyrażeniu chęci i złożenia projektu na realizację akcji w większej liczbie ośrodków 
wspinaczkowych.  
 
Kurs Trenerów Wspinaczki Sportowej II klasy 
W grudniu 2015r. rozpoczął się w Warszawie pierwszy od 5 lat kurs trenerski dedykowany instruktorom 
sportu chcącym rozwijać swoje zawodowe kwalifikacje. Kurs ma charakter praktyczny i postawiono na 
pozyskanie doświadczonych i utytułowanych trenerów wykładowców. Z kadry wykładowej wyróżniali się 
m.in. Udo Neumann, trener Kadry Narodowej Niemiec w boulderingu, Grzegorz Gajaszek, trener  
Pol-Inowex Skarpy Lublin) i Maciej Oczko, trener KS Korona Kraków. 
 
Kurs sędziów PZA 
W 2015 roku zrealizowane zostało szkolenie dla sędziów wspinaczki sportowej. Kurs odbył się 
w Katowicach w dniach 11-12 kwietnia 2015r., szkoleniem kierował sędzia główny PZA Maciej Jankowicz. 
W szkoleniu udział wzięło 19 uczestników, głównie osób planujących pracę przy organizowanych 
w sierpniu Akademickich Mistrzostwach Europy we wspinaczce sportowej. Dzięki szkoleniu, PZA pozyskała 
kilku nowych aktywnie pracujących przy imprezach PZA sędziów. Kolejne szkolenie planowane jest w 2016 
roku. Również w br., w kwietniu rozpoczął się kurs konstruktorów dróg prowadzony przez Adama 
Pustelnika.  
 
Działania KWS w sezonie 2015 – podsumowanie 
Jak co roku, największa praca włożona zostaje w optymalizację logistyki wyjazdów zagranicznych oraz 
organizację zawodów w Polsce. Trzeba wspomnieć, że wyniki w każdej z konkurencji są pochodną pracy 
włożonej przez trenerów klubowych, bez których o sukcesy byłoby trudno.  
Od 3 lat KWS zapewnia też większe niż wcześniej wsparcie dla konkurencji bouldering i prowadzenie  
(bez strat dla konkurencji „na czas”). Od 3 lat odbywają się zgrupowania Kadry Narodowej w bulderingu. 
Najpierw miały one charakter nieformalny, obecnie w dużej mierze organizowane są przy udziale i wsparciu 
PZA. Polska Kadra Narodowa przestała być widoczna jedynie na zawodach na czas, zawodnicy 
wyjeżdżają na większość rund Pucharu Świata. 
Udało się zaproponować lepsze wsparcie dla konkurencji prowadzenia i boulderingu (w porównaniu do lat 
ubiegłych), np. zapewnić finansowo wsparcie dla najlepszych zawodników w kategorii bouldering. 
  
Oczywiście nie wszystkie projekty udało się zrealizować, mimo sporego zaangażowania czasowego. Jak co 
roku, efekty pracy KWS są pochodną posiadanych zasobów czasowych oraz możliwości finansowych. 
Mamy nadzieję, że nasza praca w pozytywnym stopniu odbije się na całej PZA i postrzeganiu jej 
w środowisku wspinaczkowym.  
 
Sporządził:  Tomasz Poznański 
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3.3.  Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej 
 
Komisję Szkolenia KSWIW  tworzyli: 
 

 Adam Pieprzycki – Przewodniczący 
 Krzysztof Skoczylas 
 Maciej Ciesielski 
 Piotr Górka 
 Marek Pokszan 
 Dariusz Porada 
 Paweł Grenda 

 
W roku 2015-2016 Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej przeprowadziła: 

 zgrupowanie GM w Morskim Oku w dniach 16-21 lutego 2015r. Udział wzięło 6 uczestników, 

4 instruktorów (Mariusz Nowak, Jan Kuczera, Robert Rokowski, Adam Pieprzycki) i psycholog 

sportu (Dominika Zapotoczna), 

 warsztaty z nawigacji GPS dla 8 instruktorów PZA w dniu 11 marca 2015r., prowadzący Marcin 

Józefowicz - szef wyszkolenia TOPR, 

 szkolenie GM we wspinaczce hakowej w stylu „clean” i transportu wielkościanowego Podlesice  

26-28 czerwca 2015r., prowadzący - Jarosław Caban, Adam Pieprzycki i psycholog sportu 

(Dominika Zapotoczna) – wzięło w nim udział 7 osób z GM PZA, 

 zgrupowanie Tatry lato GM Słowacja 22-24 lipca 2015r. Skalnate Pleso, prowadzący Adam 

Pieprzycki, Bogusław Kowalski - 6 uczestników, 

 zgrupowanie Alpy GM/Francja, prowadzący - Maciej Ciesielski, Robert Rokowski, Adam Pieprzycki 

– uczestniczyło 6 osób, 

 wydanie nowego zeszytu szkoleniowego: „Standardy szkoleniowe w Morskim Oku i Tatrach 

Słowackich” PZA 2015, Bogusław Kowalski, Wojciech Wajda, 

 rekomendację dla książki: „Wspinaczka na własnej asekuracji w teorii i praktyce” Dariusz Porada, 

Kraków 2015, 

 nabór na kurs instruktorski IWS PZA, Rzędkowice - 2 terminy egzaminu (prowadzący: Piotr Górka, 

Paweł Pustelnik, Paweł Grenda, Adam Pieprzycki), 

 unifikację instruktorów taternictwa IT PZA 9-11 październik 2015r. Tatry Słowackie, prowadzący 

Bogusław Kowalski i Rafał Kardaś - 7 uczestników, 

 unifikację Instruktorów Alpinizmu 14-17 grudnia 2015r. Rudolfshutte, Taury Wysokie, prowadzący 

Marcin Rutkowski, 7 uczestników, 

 zgrupowanie GM - szkolenie we wspinaczce lodowej, 23 luty-1 marzec 2016r. Kandersteg, 

Szwajcaria, prowadzący Jacek Czech - 3 uczestników, 

 szkolenie medyczne w TOPR dla uczestników kursu instruktorskiego oraz GM PZA w dniach 20-21 

marca 2016r., 

 szkolenie GM we wspinaczce „dry tool” – Zakrzówek 2-3 kwiecień 2016r., prowadzący Damian 

Granowski, 4 uczestników GM, 

 unifikację Instruktorów Alpinizmu i szkolenie GM (profilaktyka lawinowa, nawigacja),   

11-15 kwietnia 2016r., Tatry Schronisko Pięciu Stawów, prowadzący Marcin Józefowicz  

i 17 uczestników, 

 unifikację  na kursie trenerskim TWS PZA, 23 kwietnia 2016r. Podlesice, jako prowadzący Paweł 

Grenda i Krzysztof Treter 17 uczestników, 

 cykliczne spotkania podczas kursu instruktorskiego IWS PZA (wiosna 2016), prowadzący Piotr 

Górka, Bogusław Kowalski, Paweł Grenda, Dariusz Porada, Marek Kujawiński), 

 szkolenie GM Alpy kwiecień/maj 2016 Chamonix Francja, prowadzący Marcin Rutkowski  

 i 6 uczestników GM, 

 wprowadzenie razem z KWS PZA nowego „Regulaminu Kadry Szkoleniowej PZA”, 

 przyjęcie zaktualizowanego „Programu podstawowego kursu wspinaczki w skałach”, 

 aktualizację danych KSWiW oraz danych instruktorów PZA na nowej stronie internetowej PZA 

i komisji, 

 nadzór nad licencjami za 2015 i 2016 rok dla instruktorów PZA, 
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 nadzór merytoryczny podczas kursów prowadzonych w COS Betlejemka - cieszących się dużą 

popularnością. 

 
Sporządził:  Adam Pieprzycki 

 
 

3.4.  Komisja Taternictwa Jaskiniowego 
 
Komisja Taternictwa Jaskiniowego działa w składzie: 
 

 Marek Lorczyk — Przewodniczący KTJ 
 Mateusz Golicz — wiceprzewodniczący, kontakty międzynarodowe 
 Aleksandra Adamczyk — sekretarz KTJ 
 Piotr Sienkiewicz — wyprawy 
 Robert Matuszczak — szkolenia 
 Karolina Wróblewska — media 

Prace Komisji odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, 
telekonferencji oraz spotkań. 

W dniu 21 listopada 2015r. w Podlesicach okresie sprawozdawczym odbyło się rozszerzone spotkanie 
z przedstawicielami zarządów klubów, kierownikami wypraw oraz instruktorami. Dyskusja dotyczyła 
następujących tematów: 

1. Planowany budżet KTJ na rok 2016, 
2. Relacja z działalności Grupy Ratownictwa Jaskiniowego, 
3. Finanse i przyszłość Polany Rogoźniczańskiej po sezonie letnim 2015, 
4. Relacje z Tatrzańskim Parkiem Narodowym, 
5. Przyszłość forum.speleo.pl. 

 
1. Sprawy organizacyjne 
W pionie jaskiniowym PZA zrzeszonych jest 27 Klubów i 1 Sekcja Taternictwa Jaskiniowego działająca 
przy Klubie Wysokogórskim w Krakowie.  
Główną platformą informacyjną jest strona Polskiego Związku Alpinizmu, gdzie w bloku „Alpinizm 
Jaskiniowy” są umieszczone wszelkie informacje związane z uprawnianiem taternictwa jaskiniowego, 
formularze i wnioski. 
Na stronie internetowej w dziale „Aktualności” regularnie pojawiają się bieżące informacje z działalności 
KTJ oraz informacje o planowanych kursach, rozszerzonych spotkaniach KTJ, sprawozdania z wypraw 
i relacje z innych wydarzeń. 
Dodatkowo na Facebooku współprowadzony jest profil kwartalnika „Jaskinie” 
(www.facebook.com/kwartalnik.Jaskinie), na którym umieszczane są m.in. aktualności dotyczące 
działalności klubów taternictwa jaskiniowego, informacje dotyczące szkoleń, spotkań/ konferencji/ 
zgrupowań dla grotołazów w Polsce i za granicą. 
Funkcjonują dwa fora dla taterników jaskiniowych: www.forum.speleo.pl, oraz dla zarejestrowanych 
taterników udostępnione zostało forum na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego 
(http://jaskinie.tpn.pl/forum/) 
Strona internetowa Komisji to http://pza.org.pl/jaskinie 
W związku z obowiązkiem prowadzenia wykazu przejść jaskiniowych przez kadrę narodową na stronie 
funkcjonuje baza przejść, która dostępna jest dla wszystkich osób posiadających kartę taternika 
jaskiniowego.  
 
2. Działalność sportowa i eksploracyjna 
W roku 2015 członkowie klubów taternictwa jaskiniowego zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu 
realizowali działalność eksploracyjną, głównie w podziemiach Azji i Europy, a także dokonywali przejść 
sportowych trudnych technicznie jaskiń oraz studni jaskiniowych. 
Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA dofinansowała realizację następujących zgrupowań sportowo-
eksploracyjnych: 
 

 Chiny (Hubei)  

 Turcja (Karanfil Daği) – ze względu na zagrożenie terrorystyczne w jej miejsce odbyła się wyprawa 
do Austrii 

 Austria (Hagengebirge) 

 Austria (Tennengebirge)  

http://www.facebook.com/kwartalnik.Jaskinie
http://www.forum.speleo.pl/
http://jaskinie.tpn.pl/forum/
http://pza.org.pl/jaskinie
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 Austria (Hoher Göll) 

 Austria (Leoganger Steinberge)  

 Słowenia (Masyw Kanin)  

 Czarnogóra (Prokletije) 

 Hiszpania (Picos de Europa) 

 Albania (Kelcyre) - wyprawa nurkowa 
 
Podczas narodowej wyprawy do Chin, która odbyła się w terminie 23.10.-24.11.2015 roku działano 
w dwóch rejonach, znajdujących się w prowincjach Hubei i Chongqing. Działalność prowadzona była  
w 18 jaskiniach, a łącznie udało się skartować 10 900m nowych korytarzy jaskiniowych.  
 
Ze względu na konflikt zbrojny w rejonie granicy turecko-syryjskiej odwołana została zaplanowana na 
sierpień przez Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy wyprawa do Turcji (Karanfil), w jej miejsce 
zorganizowano wyprawę w austriacki masyw Tennengebirge, podczas której prowadzono eksplorację 
powierzchniową oraz jaskiniową. 
 
Godne wyróżnienia są osiągnięcia wypraw działających z austriackim masywie Hagengebirge oraz 
w jaskiniach gór Prokletije w Czarnogórze. Członkom wyprawy „Hagengebirge 2015” udało się 
wyeksplorować 2070m w Interessante Höhle (jaskini Ciekawej) oraz odkryć kilka nowych otworów 
jaskiniowych, w tym osiągnąć 117m głębokości w nowo odkrytej J37. W ramach wyprawy „Prokletije 2015” 
udało się skartować 2284m nowych ciągów poligonowych (w znacznej mierze w systemie Jaskini 
Entuzjastycznej) oraz dołączyć do tego systemu odkrytą w 2013 roku jaskinię Smocza Jama. Odkryto 
dodatkowo kilkanaście nowych otworów jaskiń. 
 
W jaskiniach austriackich działalność prowadzona była przez wyprawy Speleoklubu „Bobry” Żagań 
(Tennengebirge), Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego (Leoganger Steinberge) oraz 
Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego (masyw Hoher Göll). 
W ramach wyżej wymienionych wypraw udało się dokonać następujących osiągnięć: 

— w Tennengebirge wyeksplorowano około 1300m nowych ciągów jaskiniowych. Działano głównie 
w Jaskini Jack Daniel's (której długość dzięki tegorocznej wyprawie przekroczyła 10km), ponadto 
prowadzono eksplorację powierzchniową oraz ponowne rozpoznanie dużych jaskiń: Pod Śnieżnymi 
Korkami i Czerwony Pająk, 

—  podczas wyprawy w Leoganger Steinberge wyeksplorowanych zostało łącznie 1210m (w tym 
w jaskini CL-3), a w ramach eksploracji powierzchniowej sprawdzono około 50 otworów jaskiń, 

— w Hoher Göll członkowie wyprawy odkryli i udokumentowali (w tym głównie w jaskini 
Gamssteighöhle) 585,2m korytarzy.  

Polskie wyprawy eksploracyjne działały również w Słowenii (masyw Kanin, zlokalizowano 3 nowe obiekty 
oraz wyeksplorowano 300m nowych ciągów) i Hiszpanii (działalność w jaskiniach Pozu de la Torre Santa 
Maria oraz Sima Parodia).  
 
Również Grupa Nurków Jaskiniowych kontynuowała swoją działalność w Albanii (zmierzono 299m w Uji 
i Zi, sprawdzono ciągi boczne w Petranik do -75m oraz zmierzono 287m w jaskini Syri i Sheganit). 
 
Dodatkowo odbywały się inne wyprawy, organizowane przez kluby taternictwa jaskiniowego zrzeszone 
w PZA - poza kalendarzem imprez – do sukcesów zaliczyć należy m.in. ustanowienie przez członków 
Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego z Poznania, Speleoklubu „Bobry” z Żagania oraz 
Sądeckiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego (Nowy Sącz) polskiego rekordu głębokości – zejście na 
głębokość -2140m najgłębszej jaskini świata Krubera-Wroniej w masywie Arabika w Abchazji. Warto 
zaznaczyć również, że Krzysztof Starnawski – polski nurek jaskiniowy ustanowił w sierpniu 2015 nowy 
rekord Polski w nurkowaniu jaskiniowym schodząc na głębokość 265 metrów w jaskini Hranicka Propast 
w Czechach. 
Polscy grotołazi brali również udział w wyprawach międzynarodowych, m.in. w Meksyku. 
 
W 2016 roku planowana jest dalsza działalność w jaskiniach Austrii, Hiszpanii i Słowenii, szczególny nacisk 
położony będzie na zdobywanie nowych rejonów eksploracyjnych (Chiny - największy na świecie potencjał 
jaskiniowy) oraz Bzyb (bardzo perspektywiczny rejon w Abchazji). Dodatkowo w sferze planów pozostaje 
działalność w Turcji oraz prowadzona będzie dalsza aktywność nurkowa. 
 
W ramach dotacji na działalność eksploracyjną w roku 2016 dofinansowane zostaną następujące wyprawy: 
- Chiny (Hubei)  
- Abchazja (Bzyb)  
- Czarnogóra (Prokletije 
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- Austria (Hoher Göll) 
- Austria (Hagengebirge) 
- Austria (Leoganger Steinberge)  
- Słowenia (Masyw Kanin)  
- Hiszpania (Picos de Europa) 
- Albania (Kelcyre, Szkodra – nurkowanie) 
 
3. Szkolenia 
W okresie V.2015 - IV.2016 odbywały się szkolenia centralne, mające na celu unifikację i doszkalanie 
zarówno członków kadry narodowej, jak i taterników jaskiniowych z klubów zrzeszonych w PZA. 
 

LP. Szkolenie 2015  Miejsce 

1 Kurs autoratownictwa jaskiniowego 27-28.06. Jura 

2 Kurs kartowania jaskiniowego 16-17.05. Jura 

3 Warsztaty poręczowania 24-26.04. Jura 

4 Kurs pierwszej pomocy i postępowanie powypadkowe przedmedyczne 07-08.11. Jura/Tatry 

5 Manewry ratownictwa jaskiniowego 23-25.10. Tatry 

6 Centralny obóz tatrzański 17-20.09. Tatry 

7 Manewry autoratownictwa jaskiniowego 10-11.10. Tatry 

 
W każdym z tych szkoleń uczestniczyło po około 20 osób. Tak jak w poprzednich latach efektem szkoleń 
jest podniesienie poziomu zarówno sprawności fizycznej, jak i specjalistycznych umiejętności.  
Dodatkowo w dniach 16–17.01.2016r. na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej odbyły się warsztaty z obsługi 
programu Therion. 
 
W omawianym okresie kontynuowany był kurs instruktorski 2014/2015 oraz przeprowadzony został nabór  
na kurs instruktorski 2015/2016. Ze względu na niewielką ilość zgłoszeń kwalifikacje zostały przeniesione  
na wiosnę 2016r., później na jesień 2016r. 
 
Dodatkowo w okresie sprawozdawczym odbywały się manewry, doskonalenie procedur medycznych 
i unifikacja technik ratowniczych Grupy Ratownictwa Jaskiniowego KTJ PZA. 
 
4. Sprawy tatrzańskie 
W nawiązaniu do wieloletnich starań poprzednich zarządów, Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA 
uczestniczyła (wraz z osobami zaangażowanymi w kwestie tatrzańskie m.in. Andrzej Ciszewski, Komisja 
Tatrzańska PZA) w rozmowach z TPN na temat rozszerzenia o nowe obiekty listy jaskiń udostępnionych dla 
taternictwa jaskiniowego. Niestety na dzień sporządzania sprawozdania brak jest potwierdzonych 
rezultatów tych rozmów. 
 
W ramach działalności tatrzańskiej w 2015 roku miały miejsce prace inwentaryzacyjne i ekiperskie 
w systemie Wysoka – Za Siedmiu Progami, w Jaskini Czarnej oraz Wielkiej Śnieżnej. 
 
W okresie 30.06-20.09.2015r. udostępnione było dla grotołazów obozowisko na Polanie Rogoźniczańskiej. 
W minionym roku 2015 pierwszy raz uruchomiona została dla klubów wcześniejsza rezerwacja. 
 
W związku z wprowadzeniem przez TPN płatnych licencji dla instruktorów taternictwa jaskiniowego część 
z nich uczestniczyła w szkoleniach. Większość jednak skorzystała z możliwości uiszczenia opłaty za 
licencję bez udziału w szkoleniach. Instruktorzy zwolnieni są w ramach licencji z opłat za wejście na teren 
TPN.  
 
5. Inne 
Staraniem Klubów odbyło się wiele imprez mających na celu integrację taterników jaskiniowych z całej 
Polski. Należały do nich jubileusze poszczególnych Klubów oraz spotkania o charakterze ogólnopolskim. 
 
Przez cały okres sprawozdawczy wydawany był biuletyn „Jaskinie”.  
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XXI Mistrzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych – Wojcieszów 2015 
30 maja 2015r. w Wojcieszowie odbyły się 21. Mistrzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych „Złoty 
Karabinek”. Zwyciężyli – Paulina Piechowiak i Michał Macioszczyk z Wielkopolskiego Klubu Taternictwa 
Jaskiniowego. 
 
SPELEOKONFRONTACJE 2015 
W dniach 21-22 listopada odbyły się coroczne Speleokonfrontacje, czyli największy w Polsce przegląd 
działalności grotołazów, organizowany przez Speleoklub Dąbrowa Górnicza we współpracy z Komisją 
Taternictwa Jaskiniowego PZA.  
A oto lista najlepszych prezentacji XX Speleokonfrontacji:  
Nagroda Jury:  

I „Cała prawda o kanioningu", Grzegorz Badurski, Speleoklub Dąbrowa Górnicza 
II „Pod Podszewką Tatr", Arkadiusz Brzoza, Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego  
III „Szukając połączenia - Leoganger Steinberge 2015", Jacek Dajda, Krakowski Klub Taternictwa 
Jaskiniowego 
Wyróżnienia Jury: 

„Od Koralowej do Voroniej czyli 50 lat pod ziemią", Kzimierz Szych, Speleoklub Tatrzański  
„Göll'2015", Damian Szołtysik, Rudzki Klub Grotołazów "Nocek"  
Nagroda Publiczności (publiczność przyznała dwie drugie nagrody): 
I „Pod Podszewką Tatr", Arkadiusz Brzoza, Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego 
II „Zacisk", Marcin Furtak, Zenon Kondratowicz, Speleoklub "Bobry" Żagań  
II „Cała prawda o kanioningu", Grzegorz Badurski, Speleoklub Dąbrowa Górnicza 
Wyczyn Roku: 

„Pod Podszewką Tatr”, Arkadiusz Brzoza, Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego - za efekty 
wieloletniej eksploracji jaskini Bandzioch Kominiarski. 
 
KOLOSY 2015 
W ramach Ogólnopolskich nagród KOLOSY w kategorii „Eksploracja jaskiń” KOLOSA nie przyznano. 
 
Wyróżnienia: 
Członkowie Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego - za eksplorację na tzw. Trzecim Dnie jaskini 
Bańdzioch Kominiarski w Tatrach, w uznaniu konsekwencji w zmaganiach z trudnym problemem, dzięki 
czemu odkryto ok. 600m nowych korytarzy. 

Wyprawa Centralna Komisji Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu, kierowana przez 
Andrzeja Ciszewskiego - za wyeksplorowanie prawie 11 km korytarzy w jaskiniach chińskich prowincji 
Hubei i Chongqing. 

Sporządziła: Karolina Wróblewska 

 
 

3.5.  Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego 
 
Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego PZA pracowała w składzie:  
 

 Agnieszka Solik – sekretarz 
 Magdalena Zbrzeska – członek (rezygnacja 08.2015) 
 Monika Strojny – członek 

 
WYDARZENIA 

1. Grupa Młodzieżowa PZA w Narciarstwie Wysokogórskim 

2. Zgrupowania Kadry Narodowej NW: 

a) Zakopane lato 

b) Stubai 

c) Maso Corto 

d) Zakopane jesień 

e) Szwajcaria 

3. Szkolenie: 

a) Kurs Instruktorów NW 

4. Puchar Polski w NW: 
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a) Poniwiec Vertical Race 

b) Puchar Połonin, 

c) Puchar Pilska 

d) Memoriał Józefa Oppenheima (Mistrzostwa Polski) 

e) Memoriał im. Piotra Malinowskiego (23.04.2016) 

5. Puchar Europy Środkowej  

a) Sprint Bila (Czechy) 

b) Puchar Pilska (Polska) 

c) Vertical Jasna (Słowacja) 

6. Mistrzostwa Europy w NW – Salvan/Les Marecottes (Szwajcaria) 

7. The Big Race  

a) Pierra Menta 

 
Ad. 1 
GRUPA MŁODZIEŻOWA PZA W NARCIARSTWIE WYSOKOGÓRSKIM 
Grupa Młodzieżowa spotykała się na zajęciach przez całą zimę, średnio raz na dwa tygodnie. Dodatkowo 
dzieci wzięły udział w międzynarodowym (50 uczestników z 11 krajów) obozie skitourowym organizowanym 
przez ISMF w niemieckim Bad Reichenhall (grudzień 2015r.) oraz krajowych obozach skitourowych  
w Zakopanem w grudniu 2015r. i na Hali Gąsienicowej w kwietniu 2016r.  
Wszyscy przeszli szkolenie lawinowe, a starsze grupy poznały także techniki chodzenia w rakach   
i z czekanem. Część zawodników grupy trafiła pod opiekę trenera Szymona Sawickiego i rozpoczęła 
regularne, sportowe treningi. Dwóch zawodników trafiło do Kadry Narodowej. Z kadetów wyłania się kilka 
obiecujących talentów, co cieszy szczególnie, że nawiązują równą walkę na arenie międzynarodowej. 
W połowie kwietnia Grupa Młodzieżowa PZA w Narciarstwie Wysokogórskim zakończyła zimowy sezon. 
Dzięki wsparciu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 
Polskiego Związku Alpinizmu dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach i obozach sportowych bezpłatnie. 
Wycieczki górskie (już bez nart) będą kontynuowane także latem. 
 
Ad. 2 
ZGRUPOWANIA KADRY NARODOWEJ W NARCIARSTWIE WYSOKOGÓRSKIM 

a) Zakopane lato 

W dniach 22-28.08.2015r. w Zakopanem odbyło się zgrupowanie, podczas którego młodzi zawodnicy 
trenowali pod okiem Szymona Sawickiego w terenie górskim. Przede wszystkim wykonywali treningi 
biegowe, techniczne z kijami, a także rowerowe. 

b) Stubai 

W dniach 06-11.11.2015r. Kadra Polski w Narciarstwie Wysokogórskim brała udział w zgrupowaniu  
na lodowcu w Dolinie Stubai w Austrii. Zasadniczym celem wyjazdu był pierwszy kontakt ze śniegiem - 
możliwość treningu na nartach, na znacznej wysokości oraz sprawdzenia sprzętu. Choć warunki były 
trudne, udało się obóz w pełni i intensywnie przeprowadzić.  

c) Maso Corto  

Obóz treningowy odbył się w dniach 11-20.12.2015r. we Włoszech, w Dolinie Val Senales. Jak co roku 
zawodnicy KN udali się do ośrodka w miejscowości Maso Corto, położonego na wysokości 2000m 
n.p.m.. Miejsce stwarza świetne warunki do treningu. W okolicy znajduję się kilka trzy-tysięczników, 
które stanowiły cele podczas pobytu. Dzięki temu treningi odbywały się głównie w terenie 
wysokogórskim. Każdego dnia kadrowicze spędzali na nartach od 3 do 5 godzin, pokonując przy tym 
średnio 1000-2000m różnicy wysokości. Warunki atmosferyczne i śniegowe były trudne, poza 
przygotowanymi terenami nie było zbyt wiele śniegu, udało się jednak przeprowadzić treningi 
techniczne, zjazdowe oraz sprawdzian czasowy dla młodych zawodników. Młodzież miała okazję 
uczyć się od starszych kolegów z Kadry Narodowej. 

d) Zakopane jesień  

W terminie 28 - 29.11.2015r. oraz 4-6.12.2015r. w Zakopanem odbyły się konsultacje medyczne oraz 
spotkanie organizacyjne dla członków Kardy Narodowej w NW przed sezonem zimowym 2015/2016. 
Podczas konsultacji odbyły się wykłady poświęcone aktualnym regulaminom PP i przepisom ISMF, 
natomiast konsultacje medyczne prowadził dr Piotr Kończakowski, a badania wydolnościowe Paweł 
Gąsior. 

e) Szwajcaria 

Przed Mistrzostwami Europy w dniach 31.01-04.02.2016r. odbyło się zgrupowanie dla reprezentacji, 
mające na celu aklimatyzację oraz poznanie rejonu Salvan/Les Marecottes, w którym odbywały się 
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Mistrzostwa. Reprezentanci odbyli lekkie treningi, zrobili rekonesans trasy, dzielili się nawzajem 
dotychczasowym doświadczeniem.  

 
Ad. 3 
SZKOLENIE 

a) Kurs Instruktorów Narciarstwa Wysokogórskiego PZA 
W marcu i kwietniu 2016 kontynuowane były wycieczki z II Kursu Instruktorów NW PZA, które 
prowadził Jan Krzysztof. Dzięki uczestnictwu w nich oraz po zaliczeniu staży, uprawnienia 
instruktorskie nabyli: Przemysław Pawlikowski, Przemysław Cholewa, Kamil Suder, Wojciech 
Malawski, Jacek Żebracki, Justyna Żyszkowska (unifikacja) oraz Jan Górniak (z I Kursu).  

 
Ad.4  
PUCHAR POLSKI W NARCIARSTWIE WYSOKOGÓRSKIM 

a) Poniwiec Vertical Race 
Zawody odbyły się 16.01.2016r. przy słabej pokrywie śnieżnej, udało się jednak przeprowadzić 2,2km 
trasę o przewyższeniu 283m. 

 
Zwycięzcy zawodów: 
1. Tomas Lichy (Czechy) - 19:26  1. Aleksandra Chruściel (KABP GOPR) 26:53 
2. Marcin Piętka (KS Kandahar) - 19:58 2.Agnieszka Solik (KS Kandahar) - 26:54 
3. Mateusz Knap (KS Kandahar) - 21:21 3.Bohumiła Tesarova (Czechy) - 32:01 
 
b) Puchar Połonin  

Przy słabej zimie 13 lutego odbyła się druga edycja pucharowych zmagań w narciarstwie 
wysokogórskim. W Bieszczadach podczas XXX Pucharu Połonin im. Andrzeja Kusia zawodnicy 
rywalizowali na 18km trasie przy 1600m przewyższenia.  

 
Zwycięzcy zawodów: 
1. Marcin Piętka (KS Kandahar) - 01:57:54     1. Magda Kozielska (TKN Tatra Team) 02:18:06 
2. Karol Karpierz (TKN Tatra Team) - 02:02:55    2.Iwona Januszyk(KS Kandahar) - 02:30:16 
3. Bartłomiej Golec (KS Kandahar) - 02:02:56     3.Agnieszka Solik (KS Kandahar) - 02:37:31 
 

c) Puchar Pilska ( II edycja Pucharu Europy Środkowej) 
27.02.2015 stoki Pilska w Beskidzie Żywieckim już po raz szesnasty „opanowali” najlepsi polscy, 
słowaccy i czescy skialpiniści. Zawodnicy w dwuosobowych zespołach rywalizowali na trudnej 
technicznie trasie o długości ok.20km i 1650m przewyższenia. 

 
Zwycięzcy zawodów: 
1. Jozef Hlavco, Jakub Sarnik (Słowacja) - 02:21:11  
2. Lukas Trizna, Juraj Lastik (Słowacja) - 02:21:38 
3. Jakub Przystaś, Jacek Żebracki (Polska) - 02:23:10 

1. Anna Figura, Magda Kozielska (Polska) - 03:12:01 
2. Zuzanna Dudasova, Lenka Hiklova (Słowacja) - 03:12:49 
3. Barbora Volajova, Michaela Dankova (Słowacja) - 03:1933 

 
d) Memoriał Józefa Oppenheima (Mistrzostwa Polski) 

Po zmianie organizatora i wydłużeniu trasy, zawody zyskały w tym roku rangę Mistrzostw Polski. 
W Tatrach Zachodnich 2 kwietnia panowały różne warunki: do 1300m nie było śniegu, natomiast 
w terenie wysokogórskim zima trzymała się mocno. Dzięki temu udało się poprowadzić trasę min. przez 
szczyty Starorobociańskiego Wierchu, Trzydniowiańskiego, a także Grzesia i Rakonia. Zawodnicy 
rywalizowali  
na dystansie 24km i 2100m przewyższenia. Mistrzami Polski zostali Anna Figura i Jakub Przystaś 

 
Zwycięzcy zawodów: 
1. Juraj Lastik (Słowacja) - 02:48:24   1. Anna Figura (KW Zakopane) - 03:24:49 
2. Milan Pisarcyk (Słowacja) - 02:50:42   2.Julka Wajda (Zakopane) - 03:39:33 
3. Jakub Przystaś (GOPR Krynica) - 02:51:17  3.Anna Tybor (KW Zakopane) - 03:40:38 

 
Mistrzostwa Polski: 
1.Jakub Przystaś (GOPR Krynica)      1. Anna Figura (KW Zakopane) 
2.Marcin Piętka (KS Kandahar)   2. Julka Wajda (Zakopane) 
3.Bartłomiej Golec (KS Kandahar)   3. Anna Tybor (KW Zakopane) 
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e) Memoriał im. Piotra Malinowskiego 
 
Odbędzie się 23.04.2016 roku. 
 
 
Ad. 5 
PUCHAR EUROPY ŚRODKOWEJ 
1. Sprint Bila (Czechy) 

Zawody rozegrano wieczorem przy świetle latarni na stoku w czeskim Bila. W swoich kategoriach 
najlepsi okazali się Krzysztof Wojciechowski (TKN Tatra Team) w kadetach, David Nowak (Czechy) 
w juniorach, Josef Hlavco (Słowacja) w seniorach oraz Hanka Marusarz (KW Kraków) w kadetkach, 
Ewa Brzeska (TKN Tatra Team) w juniorkach oraz Anna Figura (KW Zakopane) w seniorkach. Zawody 
wyłoniły także reprezentację Polski na Mistrzostwa Europy.  
 

2. Puchar Pilska (Polska) 
Opisany w Pucharze Polski 

 
3. Vertical Jasna (Słowacja) 

W finale na stokach Chopoku w Jasnej na Słowacji, na dystanie ok. 3,5km i przewyższenie 1000m, 
wyłoniono w dniu 9 kwietnia zwycięzców Pucharu Europy Środkowej. W  swoich kategoriach zostali nimi 
Josef Hlavco (Słowacja) w seniorach, Matej Siarnik (Słowacja) w juniorach oraz Franciszek Rząsa (TKN 
Tatra Team) w kadetach. Wśród pań najlepszą seniorką okazała się Anna Figura (KW Zakopane), Ewa 
Brzeska (TKN Tatra Team) była najlepsza wśród juniorek i Hanka Marusarz (KW Kraków) wśród 
kadetek. 

 
Ad. 6 
MISTRZOSTWA EUROPY –  SALVAN/LES MARECOTTES (SZWAJCARIA) 
W dniach 5-7 lutego 2016 rozegrano Mistrzostwa Europy w skialpinizmie. Zawodnicy z 21 krajów 
rywalizowali w dwóch konkurencjach: starcie indywidualnym i sprintach. W skład reprezentacji Polski 
weszli: 
 
Seniorka Ania Figura (KW Zakopane)  
Senior Kuba Przystaś (SKTJ/GOPR Krynica) 
Junior Marek Legaszewski (KS Kandahar) 
Kadet Franciszek Rząsa (TKN Tatra Team) 
Kadet Krzysztof Wojciechowski (TKN Tatra Team) 
 
Tuż przed zawodami spadło ponad pół metra śniegu, zagrożenie lawinowe wzrosło do 4. stopnia 
i utrudniony był rekonesans trasy, jednak w dniu zawodów warunki były już idealne. Na podzielonej na trzy 
kategorie trasie (dla seniorów, seniorek i juniorów oraz kadetów) zawodnicy pokonywali odpowiednio 1600, 
1400  
i 1200m przewyższenia. Najlepsi okazali się faworyci, zwyciężyli Michael Boscacci z Włoch oraz Laetitia 
Roux z Francji. Wśród naszych zawodników najlepsze miejsce zajął Franek Rząsa, który w kategorii 
kadetów zajął wysokie 7 miejsce,  Krzysiek Wojciechowski był 17, Marek Legaszewski wśród juniorów był 
24 Ania Figura z powodu choroby niestety wycofała się. 
 
W niedzielę przyszedł czas na sprinty - to specyficzna kategoria skialpinizmu, rozgrywana na krótkiej,  
80-100m trasie, ze wszystkimi aspektami narciarstwa wysokogórskiego: podejściem na fokach, z nartami 
na plecaku oraz zjazdem po wytyczonej trasie. Spektakularna i lubiana przez publiczność - czas 
w kwalifikacjach liczy się do awansu do kolejnych etapów: ćwierćfinałów, półfinałów i finału. 
 
Naszą faworytką była Ania Figura, która w poprzednich latach zdobywała już srebrne i brązowe medale 
w tej konkurencji, jednak w tym roku może mówić o ogromnym pechu. W ćwierćfinale walcząc o awans 
i mając  
na niego duże szanse, przewróciła się - po wjeździe w nierówny teren wypięły jej obie klamry w butach.  
A niestety w sprincie kilkusekundowe opóźnienie przekreśla szanse na walkę o medale. W tej sytuacji 
z naszych zawodników najlepiej ze sprintami poradził sobie Krzysiek Wojciechowski, który zajął 12 miejsce, 
Franek Rząsa był 18 a Marek Legaszewski wśród juniorów był 20. 
Natomiast na trasie verticalu, który nie zaliczał się do Mistrzostw Europy, ale wchodził do cyklu Pucharu 
Świata zadebiutowała Magda Kozielska, zawodniczka biegów narciarskich i górskich - zajęła 14 miejsce. 

 
Polska w klasyfikacji krajowej zajęła 11 miejsce na 21 nacji. 
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Ad. 7 
THE BIG RACE  

a) Pierra Menta  
Czterodniowe, prestiżowe zawody Pierra Menta, odbyły się już po raz trzydziesty pierwszy w rejonie 
Rhone Alps we Francji. Zaliczane są do cyklu najważniejszych zawodów- La Grande Course oraz 
wchodzą w skład Pucharu Świata Teamów.  
Zawody charakteryzują się wymagającymi trasami o dużych różnicach wysokości do pokonania, 
bardzo trudnymi zjazdami oraz wieloma technicznymi elementami, takimi jak podejścia w rakach 
i odcinki graniowe z liną poręczową do asekuracji.  
W tym roku do Francji pojechało dwóch seniorów: Karol Karpierz z Piotrkiem Krygowskim, junior 
Mateusz Knap (startował w parze z Bułgarem Ivanem Tanchevem) oraz po raz pierwszy  w historii 
męski duet kadetów Franciszek Rząsa i Krzysztof Wojciechowski. A poza konkurencją (w kategoriach 
młodzieżowych nie uznaje się zespołów mieszanych) na starcie stanęli także Kacper Sawicki z Ewą 
Brzeską.  
Kadeci ścigali się przez dwa dni, pierwszego mieli do przejścia 960m przewyższenia  
(z najwyższym punktem na wysokości ok. 1700m), a drugiego 1160m, docierając prawie do szczytu 
Grand Mont. Dla nich ten start był niesamowitą przygodą i zbieraniem doświadczenia tak cennego,  
że niewielu młodych  miało szansę na start w Pierra Mencie.  
Po trudnej walce, także ze sprzętem - gdy na pierwszym etapie Frankowi urwał się rep w bucie, 
zaciętej rywalizacji i nadrobieniu strat, Franek Rząsa z Krzyśkiem Wojciechowskim (TKN Tatra Team) 
ostatecznie zajęli 7. miejsce z łącznym czasem 3h 07min 24sek. Do najlepszego zespołu z Włoch - 
Giovanni Rossi i Danielle Corazza, zabrakło im 16 minut. Natomiast Ewa z Kacprem osiągnęli łączny 
czas 4h 02min 26sek. W sumie wystartowało 31 zespołów kadetów i  6 kadetek. 
Na długiej trasie zwyciężyli Kilian Jornet z Matheo Jacquemod oraz Laetitia Roux z Axelle Morallet. 
Piotr Krygowski z Karolem Karpierzem zajęli 124 miejsce, a Mateusz Knap (KS Kandahar) z Ivanem 
Tanchevem byli 24 wśród juniorów. W zawodach wzięło udział 38 par juniorów, 13 juniorek oraz  
190 seniorów i 19 seniorek. 

 
Sporządziła:  Monika Strojny 

 
 

3.6.  Komisja Wspinaczki Skalnej 
 

Komisję Wspinaczki Skalnej tworzą: 

 Olga Kosek 
 Łukasz Dębowski 
 Piotr Drobot 

KWSK w 2015 roku tak jak w latach ubiegłych prowadziła Narodowy Ranking Wspinaczki Skalnej. 
W rankingu brało udział 124 zawodników. Zgodnie z regulaminem rankingu najlepsi zawodnicy zostali 
powołani do Kadry Narodowej i otrzymali dotacje na zgrupowania. Dla Juniorów biorących udział 
w rankingu KWSK zorganizowało dwa zgrupowania. Pierwsze odbyło się tuż przed Mistrzostwami Świata 
Juniorów w Arco w dniach 18.08.2015-26.08.2015, i wzięli w nim udział: Ida Kupś, Wojciech Pełka,  
Szymon Pęcikiewicz oraz Filip Chrapowicki, kadrę szkoleniową stanowili Mateusz Haładaj i Łukasz 
Dębowski. Drugie zgrupowanie odbyło się w dniach 26 – 31 grudnia 2015r. w Hiszpańskiej Chulilli. 
Zaowocowało ono świetnymi przejściami w wykonaniu Wojtka Pełki (8a+ OS) oraz Idy Kupś (8a OS).  

KWSK przyznawała również klasy sportowe za przejścia skalne. W 2015 roku zostało przyznanych  
na wniosek zawodników 11 klas sportowych. 
 
Sporządził:  Łukasz Dębowski 

 
 

3.7.  Komisja Tatrzańska 
 

W okresie 2015-2016 Komisja Tatrzańska działała w składzie:  
 

 Ditta Kicińska – Przewodnicząca,  
 Marek Wierzbowski  
 Piotr Xięski  

 
 



 

Strona 28 z 39 

 

Baza tatrzańska  
 
Betlejemka  
Pod względem technicznym obiekt funkcjonuje prawidłowo. Realizowane są wszelkie bieżące naprawy 
i remonty. Również przeprowadzone w 2014 roku modernizacje instalacji elektrycznej oraz wentylacyjnej 
przyczyniły się do poprawienia komfortu i poziomu bezpieczeństwa przebywających w obiekcie osób. 
Zmiana standardu zasilania w energię elektryczną pozwoliła na zlikwidowanie w budynku wszelkich 
urządzeń zasilanych gazem LPG. W tej chwili budynek posiada zasilanie trójfazowe o łącznej mocy 
maksymalnej  
64 KW. 
 
Największym problemem Betlejemki jest jej ograniczona pojemność. Ta kwestia jest pierwotną przyczyną 
większości problemów dotyczących organizacji funkcjonowania obiektu, konfliktów pomiędzy interesami 
taterników, którzy chcieliby po prostu otrzymać nocleg a potrzebami prowadzonych w Betlejemce szkoleń. 
Teoretycznie zwiększenie pojemności Betlejemki jest możliwe, choćby w oparciu o wykorzystanie dla celów 
noclegowych szałasów zlokalizowanych w sąsiedztwie budynku oraz o rozbudowę zaplecza jadalno-
kuchennego poprzez podpiwniczenie budynku. Wszelkie jednak inwestycje muszą być poprzedzone 
rozwiązaniem problemu odprowadzania ścieków do oczyszczalni funkcjonującej przy Murowańcu.  
 
Polana Szałasiska i Polana Rogoźniczańska  
Podobnie jak w latach ubiegłych obozowiska były prowadzone przez Ewę Liberę (Rogoźniczańska) 
i Juliana Kubowicza (Szałasiska). Obozowisko na Polanie Szałasiska działało od 21 czerwca do 30 
sierpnia, natomiast na Polanie Rogoźniczańskiej od 27 czerwca do 20 września 2015. W wyniku ulewnych 
deszczy i gradobicia w połowie sierpnia, na Polanie Rogoźniczańskiej zniszczeniu uległy wszystkie 
namioty. W sezonie 2015 dzięki przychylności dyrekcji TPN podobnie jak w roku poprzednim, na polanie tej 
grotołazi mogli korzystać z domku wynajętego na obozowisku (na potrzeby kuchni i jadalni oraz suszarni).  
 
Akcja „Junior” i „Senior” oraz akcja „Zima”  
W sezonie letnim, zarówno na obozowiskach, jak i w Betlejemce prowadzone były akcje „Junior” i „Senior”. 
Natomiast dzięki akcji „Zima” – każdy nocleg w Starym Schronisku w Morskim Oku był dofinansowywany 
w wysokości 8 zł przez Polski Związek Alpinizmu. Dodatkowo – dzięki uprzejmości Pani Marii Łapińskiej – 
„Juniorzy” mogli korzystać z niższych cen za noclegi.  
 
Projekt Planu Ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego  
Działania związane z udostępnieniem obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego dla działalności 
wspinaczkowej, jaskiniowej i skitourowej były prowadzone wraz z Komisją Ochrony Przyrody.   
Burzliwa dyskusja jaka miała miejsce na ostatnim XVIII WZD w sprawach Planów Ochrony TPN miała 
swoją równie dynamiczną kontynuację również w trakcie całego roku. Najwięcej emocji wzbudziła 
koncepcja wprowadzenia elektronicznego systemu rejestracji wyjść wspinaczkowych, który miałby zastąpić 
lub uzupełnić tradycyjnie stosowane książki wyjść taternickich. Chcemy podkreślić, że wprowadzenie 
obowiązkowego ESR nie było ani pomysłem ani intencją PZA.  
Skład KT PZA pragnie wyrazić żal, że sprawa Projektu Planów Ochrony TPN miast merytorycznej 
i konstruktywnej dyskusji z dyrekcją TPN na temat zasad udostępniania rejonów wspinaczkowych  
na obszarze Parku, obnażyła poważne przeszkody wewnątrz środowiska w możliwości wypracowania 
wspólnego stanowiska i reprezentacji całego środowiska taternickiego.  
W dniu 19 listopada w Dyrekcji TPN (więcej: http://pza.org.pl/news/news-tatry/art16112) odbyło się 
spotkanie na którym zostały omówione koncepcje zarządzania ruchem wspinaczkowym, skitourowym 
i jaskiniowym oraz ustalono, że ewentualne rozwiązania muszą być dostosowane do specyfiki 
poszczególnych rejonów/miejsc. Podjęto również temat regulacji dt. skialpinizmu. W czasie spotkania 
przedstawiciele PZA dowiedzieli się, że w projekcie planu Ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego nie 
znajdą się zapisy dot. udostępniania, gdyż zgodnie z decyzją TPN będą one regulowane poprzez 
zarządzenia Dyrektora Parku. Pod koniec listopada na stronie internetowej TPN pojawiło się ogłoszenie 
o konsultacjach społecznych projektu planu ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego 
http://tpn.pl/nowosci/ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych-projektu-planu-ochrony-tatrzanskiego-parku-
narodowego. Polski Związek Alpinizmu wniósł uwagi związane ze statusem bazy tatrzańskiej, gdyż 
w projekcie wszystkie przez nas dzierżawione obiekty (Betlejemka i obozowiska) znalazły się w części 
handlowej. PZA wnioskował o przeniesieniu obiektów do „Obszarów i miejsc udostępnionych dla celów 
edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych oraz sposoby i udostępniania” o czym 
informowaliśmy w korespondencji z delegatami. W ostatniej chwili do uwag zostały dołączone wnioski 
przedstawicieli Komisji Ochrony Przyrody dot. udostępniania TPN dla wspinania (Tatry Zachodnie) 
i skitouringu. 

http://pza.org.pl/news/news-tatry/art16112
http://tpn.pl/nowosci/ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych-projektu-planu-ochrony-tatrzanskiego-parku-narodowego
http://tpn.pl/nowosci/ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych-projektu-planu-ochrony-tatrzanskiego-parku-narodowego
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Po konsultacjach z Radą Naukową TPN, Dyrekcja TPN dołączyła część związaną z udostępnianiem, 
zgodnie z aktualnie istniejącym stanem. Taka wersja projektu została też przekazana do Ministerstwa 
Środowiska. Zapisy te oznaczają brak możliwości poszerzenia obszarów dla działalności wspinaczkowej, 
jaskiniowej i skitourowej w ciągu 20 lat od momentu przyjęcia planu. Obecnie prowadzimy rozmowy z MŚ, 
chcemy aby plan ponownie trafił do konsultacji społecznych.  
Informujemy również, że w czerwcu 2016r. Dyrekcja TPN zaplanowała spotkania w większych grupach, 
które będą dotyczyły udostępniania obszarów dla działalności wspinaczkowej, jaskiniowej i skitourowej. 
 
Sporządziła: Komisja Tatrzańska 

 
 

3.8.  Komisja Kanioningowa 
 

Komisja pracowała w składzie:  

 Jacek Broński – Przewodniczący  
 Joanna Jędrys – członek 
(od 01.05.2014 rezygnacja Joanny Jędrys, kooptacja Małgorzaty Multan)  
 Aleksander Dobrzański – członek  

 Zbigniew Tabaczyński – członek  

 Marcin Sikora – członek 

 Grzegorz Danek - członek  
 

Pierwsze spotkanie członków Komisji odbyło się w dniu 6 marca 2013 roku w Wadowicach i dotyczyło 
spraw organizacyjnych. W trakcie obrad stanowisko przewodniczącego zaproponowano telefonicznie 
Jackowi Brońskiemu, na co kandydat się zgodził. Głównym zadaniem nowo powołanej Komisji, było 
stworzenie nowego, przejrzystego programu szkolenia, którego treść ma zawierać zunifikowane techniki, 
zalecane przez Związki i Federacje Europejskie.  
 
Na początku kwietnia został opracowany wstępny szkic programowy, gdzie w czterech blokach zostały 
usystematyzowane treści dotyczące wybranych tematów. Zadania zostały rozdzielone i były opracowywane 
przez członków Komisji indywidualnie lub zespołowo, w oparciu o charytatywną pracę grup roboczych, 
wywodzących się z poszczególnych środowisk kanioningowych. W czasie kwietniowego, dwudniowego 
spotkania w Zakopanem (19-21 kwietnia 2013r.) cały zespół pracował w terenie, zajmując się 
zagadnieniami wodnymi. W ramach współpracy z TOPR, możliwe było przeprowadzenie zajęć 
w Wodogrzmotach Mickiewicza i na Białce. Obecny na zajęciach zespół Instytutu Ratownictwa na Wodach 
Górskich  
i Powodziowych, pomógł w wyborze zadań i zastosowaniu właściwego, fachowego nazewnictwa. Tematy te 
były dodatkowo omawiane i systematyzowane w ramach zajęć z ratownictwa wodnego, zorganizowanych 
przez WGiP na torze kajakowym w Wietrznicach (10-11.05.2013).  
 
Końcem maja 2014r., w ramach szkolenia organizowanego przez Tatrzańskie Stowarzyszenie 
Kanioningowe na Białce - Okulne, dokonano praktycznego testu wybranych technik stosowanych 
w ratownictwie wodnym i zmodyfikowano zapisy w bloku programowym. Przedyskutowano też wstępnie 
zagadnienia związane z sygnalizacją. Resztę tematów opracowywano we własnych środowiskach, 
wykorzystując materiały i opracowania osób posiadających doświadczenie i wiedzę w dziedzinach sportów 
z kanioningiem związanych.  
 
W czerwcu 2013 roku komisja została oficjalnie powołana przez Zarząd PZA.  
 
W listopadzie została zakończona pisemna część podstawowych zagadnień wodnych, a ratownictwo 
linowe przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej, na zakończeniu sezonu kanioningowego - Cap-
Corse 2013. Na spotkaniu, w którym uczestniczyło ponad 50 osób, członkowie komisji przedstawili wykłady  
i prelekcje - Techniki autoratownictwa kanionigowego, Ratownictwo kanioningowe - omówienie 
stosowanych technik, Analiza wypadków i incydentów w sezonie 2013. Ponadto usystematyzowano 
również część materiału dotyczącego zagadnień sprzętowych i poręczowania. 
 
W lipcu 2014 (12-13.07.2014r.) zostały zorganizowane dwudniowe warsztaty dotyczące zagadnień 
wodnych, w których licznie uczestniczyli członkowie środowisk kanioningowych (23 uczestników  
i 5 osób prowadzących zajęcia). Zajęcia przeprowadzono na Rzece Białce – Okulne i prowadzili  
je instruktorzy Instytutu Ratownictwa na Rzekach Górskich i Powodziowych z Wietrznic.  
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W dniach 3-5.10.2014r. zorganizowano szkolenie z zakresu technik linowych i podstaw poręczowania 
stosowanych w kanioningu. Zajęcia przeprowadzono w rejonie Olkusza na skale Pazurek i uczestniczyło  
w nich 23 uczestników i 3 osoby prowadzące zajęcia.  
W terminie 22-24.05.2015r. odbyły się kolejne warsztaty z zakresu technik poręczowych, które ponownie 
zorganizowano i przeprowadzono na Pazurku. W zajęciach uczestniczyło 12 osób oraz 2 instruktorów 
prowadzących. Należy nadmienić, iż teren został przez członków komisji odpowiednio przygotowany  
i oringowany pod kątem specyfiki działań linowych w kanionach.  
 
W dniach 27-28 czerwca 2015r. przeprowadzono zaplanowaną praktyczną prezentację programową 
połączoną ze szkoleniem zagadnień dotyczących autoratownictwa i ratownictwa w kanionach, zamykając 
ostatecznie etap prezentacji zagadnień dla programu dla PZA. Pierwszy dzień zajęć odbył się w skałkach 
Doliny Lejowej i polegał na zaprezentowaniu oraz treningu preferowanych technik autoratowniczych  
i ratowniczych. W drugim dniu, dzięki wsparciu Naczelnika TOPR Jana Krzysztofa oraz przychylności 
Dyrekcji TPN, udało się przeprowadzić działania w Wodogrzmotach Mickiewicza, gdzie w trzech grupach i 
na trzech odcinkach przeprowadzono pozorowane akcje ratownicze w warunkach rzeczywistych. Łącznie w 
szkoleniu uczestniczyły 22 osoby, dodatkowo 3 instruktorów prowadzących zajęcia oraz 3 ratowników 
Instytutu na Rzekach Górskich i Powodziowych, zabezpieczających zajęcia.  
 
Dnia 11 września 2015 roku, dzięki wsparciu finansowemu PZA dokonano zakupu punktów 
stanowiskowych za kwotę 575,21zł, które wykorzystywane były w trakcie szkoleń i warsztatów 
organizowanych przez Komisję Kanioningową. Sprzęt jest zewidencjonowany i przewidziany do dalszych 
działań szkoleniowych.  
 
Prace nad częścią opisową i graficzną są w trakcie końcowej realizacji a przygotowane dokumenty zostaną 
przekazane w dwóch egzemplarzach do Zarządu Polskiego Związku Alpinizmu oraz Przewodniczącemu 
Komisji Szkolenia Związku (załączniki do wglądu). Sporządzone materiały nie stanowią samodzielnego 
skryptu i należy traktować je jako materiały pomocnicze dla kadry instruktorskiej.  
 
Sporządził: Jacek Broński 

 
 
3.9.  Komisji Ochrony Przyrody  

 
Komisja została powołana przez Zarząd PZA 26 kwietnia 2014 i działała w składzie: 
 

 Miłosz Jodłowski 
 Mikołaj Bielański 
 Ditta Kicińska 
 Katarzyna Pawletko 
 Przemysław Wójcik. 

 
Komisja ściśle współpracowała z Komisją Tatrzańską PZA i Inicjatywą Środowisk Wspinaczkowych „Nasze 
Skały” w zakresie udostępniania obszarów chronionych dla wspinaczki.  
 
Przedstawiciele Komisji prowadzili rozmowy m.in. z dyrekcjami Tatrzańskiego Parku Narodowego, 
Ojcowskiego Parku Narodowego, Parku Narodowego Gór Stołowych, Dyrekcjami Zespołów Parków 
Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Małopolskiego i Dolnośląskiego oraz Regionalnymi Dyrekcjami 
Ochrony Środowiska w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu. Brali także udział w spotkaniach w Ministerstwie 
Środowiska, oraz w posiedzeniach rad naukowych (OPN i PNGS) i wizjach lokalnych, dotyczących 
udostępniania parków narodowych i innych obszarów chronionych dla wspinania. Członkowie KOP 
przygotowywali również wnioski do planów ochrony (TPN, Tenczyński Park Krajobrazowy, Ciężkowicko-
Rożnowski PK, PK Pasma Brzanki) oraz opracowali koncepcje udostępniania TPN dla wspinaczki 
i narciarstwa wysokogórskiego, włączone do dokumentacji do projektu planu ochrony TPN. 
 
Komisja Ochrony Przyrody PZA promuje takie regulacje dotyczące ruchu wspinaczkowego na obszarach 
chronionych, które minimalizują oddziaływanie na środowisko, a jednocześnie pozwalają na uprawianie 
wspinaczki. W miejsce całkowitego zakazu wspinania (dotyczy wielu rejonów w rezerwatach przyrody 
i parkach narodowych) sugerujemy wprowadzanie ograniczeń szczegółowych w udostępnianiu wybranych 
skał i rejonów. Takie rozwiązania przedstawialiśmy w trakcie ww. spotkań i konsultacji, a także  
na konferencjach naukowych. 
 
Sporządził: Miłosz Jodłowski 
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3.10.  Komisja Bezpieczeństwa 

 
W maju 2013 roku Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu powierzył Bogusławowi Kowalskiemu zadanie 
utworzenia Komisji Bezpieczeństwa PZA. Do pracy w komisji zostali zaproszeni: 

 Andrzej Ciszewski, 
 Piotr Pustelnik, 
 Marcin Rutkowski. 

 
Początkowy okres funkcjonowania zbiegł się w czasie z publikacją raportu zespołu powołanego ds. 
zbadania wypadku na Broad Peak, który wydarzył się podczas wyprawy zimowej w ramach programu 
Polskiego Himalaizmu Zimowego. Niestety jednym ze skutków publikacji, a ściślej mówiąc krytyce jakiej 
poddany został zespół badający ową tragedię, była rezygnacja Andrzeja Ciszewskiego i Marcina 
Rutkowskiego z pracy w KB PZA. Działalność komisji została w ten sposób mocno osłabiona. Podczas 
trwania kadencji pomimo poszukiwań nie udało się znaleźć osób chętnych do udziału w pracach KB PZA. 
 
W czasie kadencji do komisji wpłynęły dwa wnioski o zajęcie się wypadkami. W jednym przypadku komisja 
odmówiła zajęcia się sprawą z powodu tego, iż był to wypadek turystyczny, a sprawa była dostatecznie 
wyjaśniona przez służby ratownicze. Druga sprawa dotyczyła śmiertelnego wypadku Krzysztofa 
Kończakowskiego. Świetnie zapowiadającego się wspinacza młodego pokolenia, członka Grupy 
Młodzieżowej PZA we wspinaczce wysokogórskiej. 
 
Komisja podejmowała próby analiz wypadków, które publikowała w związkowym Taterniku. Niestety w toku 
kadencji z różnych powodów zarzucono te analizy. Nie doszło do skutku seminarium, podczas którego 
przeanalizowane zostałyby wypadki jaskiniowe, szczególnie w jaskini Jack Daniels w Austrii. To zdarzenie 
miało negatywne skutki w postaci obostrzeń formalnych związanych z działalnością grotołazów na terenie 
Austrii, jednocześnie przyczyniło się do zmian w postaci możliwości ubezpieczenia na wyższą kwotę, gdyż 
kwota standardowa w wielu przypadkach nie pokrywała kosztów akcji ratowniczej. Poszkodowani 
w wypadkach a ubezpieczeni w ramach Bezpieczny Powrót otrzymywali wsparcie merytoryczne 
w rozmowach z PZU. 
 
Polem działania Komisji Bezpieczeństwa były też wypadki szkoleniowe, jednak w przeważającej ilości 
przypadków protokoły powypadkowe do komisji nie docierały. Celowe byłoby wpisanie do regulaminu kadry 
szkoleniowej obowiązku o przesyłaniu ww. protokołów do macierzystej komisji oraz do Komisji 
Bezpieczeństwa. Podobnie było w przypadku informacji o wypadkach w których poszkodowanymi byli 
członkowie klubów zrzeszonych w PZA. Szczególnie dotyczy to zdarzeń w skałkach i na ściankach 
wypadkowych. Zdecydowanie lepiej wyglądała współpraca z Komisją Szkolenia PZA, wśród której znajdują 
się ratownicy TOPR, często osobiście biorący udział w akcjach ratunkowych. Stąd wypadki górskie są 
najlepiej przeanalizowane. 
 
Wnioski na przyszłą kadencję. 

1. Dużym problemem jest przepływ informacji do Komisji Bezpieczeństwa PZA, dotyczy to wypadków 
wspinaczkowych, a także szkoleniowych. 

2. Brak jest formy ochrony członków Komisji Bezpieczeństwa, bardzo często krytyka działań nie 
kończy się na ocenie merytorycznej. W takiej sytuacji trudno jest znaleźć do pracy społecznej 
kompetentne osoby, które mają zajmować się bardzo trudnymi sprawami, związanymi z dramatami 
ludzkimi. 

3. Konieczna do wypracowania jest formuła współpracy z TOPR i GOPR, dzięki której przyszła 
Komisja Bezpieczeństwa będzie informowana o wypadkach przez służby ratownicze. 

 
Sporządził: Bogusław Kowalski 

 
 

4.   Zespół Łączności Radiowej 
 
W okresie sprawozdawczym Zespół Łączności Radiowej pracował w dwuosobowym składzie:  
 

 Marcin Kaczkan – Przewodniczący, 
 Bogdan Jankowski. 

 
Utworzony 37 lat temu Zespół Łączności Radiowej kontynuował wykonywanie przyjętych obowiązków,  
do których należały: 
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 Konserwacja i utrzymywanie w stanie sprawności sieci radiotelefonicznej PZA w Tatrach. Sieć ta 
działa nieprzerwanie już od 38 lat i według stanu na dzień dzisiejszy dysponuje dziesięcioma 
radiotelefonami noszonymi (dobrej klasy) zdeponowanymi w Betlejemce, oraz zainstalowaną tam na 
stałe radiostacją bazową. Z założenia wszyscy instruktorzy PZA mieszkający w Betlejemce powinni 
nosić radiotelefony i pozostawać na stałym nasłuchu od wyjścia z domu do powrotu. W praktyce nie 
zawsze to robią. Zespół Łączności uważa, że używanie radiotelefonów zdecydowanie poprawia ogólny 
poziom bezpieczeństwa wspinaczki w całym rejonie i powinno być obligatoryjne dla wszystkich 
instruktorów mieszkających w Betlejemce. 
 

 Zaopatrywanie w sprzęt łączności wypraw, głównie organizowanych przez PZA i zrzeszone w nim 
kluby. W okresie sprawozdawczym zespół wyposażył w sprzęt łączności 11 wypraw, w tym  
8 w łączność satelitarną.  
  

 Udzielanie porad i pomocy technicznej osobom indywidualnym i wyprawom, które zaopatrzyły się 
w sprzęt łączności pochodzący z innych źródeł.  

 
Wyposażenie PZA w radiotelefony do użytku w Tatrach można uznać za wystarczające. Baza posiadanych 
telefonów satelitarnych zaspokaja większość aktualnych potrzeb wypraw, ale jeden z telefonów, ze 
względu na swój wiek i spowodowaną nim utratę niektórych funkcji powinien zostać zastąpiony nowszym 
modelem. Nie mamy tylko telefonu satelitarnego pozwalającego na łączność z biegunami i okolicami 
podbiegunowymi (Iridium), ponieważ plany taryfowe tej sieci są bardzo niekorzystne przy naszym sposobie 
korzystania  
z telefonu. Natomiast solarny system zasilania polowego należałoby rozbudować o dodatkowe, lekkie 
baterie słoneczne większej mocy.  
 
Zestaw radiotelefonów do łączności lokalnej na wyprawach, posiadany przez Zespół był, do niedawna, 
dalece niesatysfakcjonujący. Składał się z modeli wielu różnych marek, często dość zawodnych 
w warunkach wysokogórskich i trudnych w obsłudze. Dlatego w roku 2014 Zespół Łączności postanowił 
zmodernizować ten zestaw uzupełniając go o nowoczesne radiotelefony noszone wraz z niezbędnym 
osprzętem oraz rejestratory dźwięku. Wsparcie tej inwestycji zaoferowała Fundacja Kukuczki, która 
zgodziła się pokryć połowę kosztów. Pierwsza, próbna partia sprzętu (5 radiotelefonów  cyfrowo-
analogowych Kenwood NX220 i rejestrator dźwięku Zoom H1) została zakupiona w kwietniu 2014r. Sprzęt 
został przetestowany w warunkach wysokogórskich (wyprawa na K2 i BPM) i uznany za odpowiedni dla 
wypraw. Wobec pomyślnych wyników prób, Zespół Łączności zakupił w okresie sprawozdawczym 10 
kolejnych radiotelefonów tego samego typu wraz z osprzętem, zwiększając ich łączną liczbę do 15 oraz 
drugi rejestrator dźwięku. Fundacja Kukuczki pomimo wcześniejszych obietnic do tego zakupu już się nie 
dołożyła. 
 
W ostatnim okresie większość wypraw (niestety nie wszystkie) dbała o pożyczony sprzęt i zwracała go 
w terminie.  
 
Wszystkie prace prowadzone w Zespole Łączności, bieżące naprawy sprzętu, jego konserwacje, 
wykonywane są społecznie, a niezbędne wydatki na zakup niektórych nowych urządzeń, części 
zamiennych i zużywających się akumulatorów oraz na urzędowe opłaty finansowane są z wpływów za 
wypożyczanie sprzętu wyprawom. 
 
Szczegółowy wykaz sprzętu przeznaczonego do pożyczania wyprawom znajduje się na stronie 
internetowej PZA, jednakże aktualne (po ostatniej modernizacji strony) dotarcie do niego jest trudne 
i możliwe tylko przez wyszukiwarkę. Będziemy postulować poprawienie tego stanu rzeczy.  
 
Sporządził: Marcin Kaczkan 

 
 

5.   Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” 
 
Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” powstała  w maju 2008 roku, jako organizacja 
reprezentująca wspinaczy skalnych, zarówno zrzeszonych w klubach PZA, jak i niezrzeszonych. 
W pierwszym roku działalności IŚW "Nasze Skały” firmowana była przez Fundację Wspierania Alpinizmu 
Polskiego im. Jerzego Kukuczki, a od jesieni 2009r. jest umocowana organizacyjnie w Polskim Związku 
Alpinizmu, współpracując ściśle z Komisją Wspinaczki Skalnej oraz innymi agendami Zarządu Związku. 
Głównym jej zadaniem jest pomoc w nieskrępowanym dostępie do rejonów skałkowych Polski wszystkim 
wspinaczom.  
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Od 2013 roku pracami IŚW "Nasze Skały" kieruje nieoficjalne kilkuosobowe „prezydium” (Mariusz 
Biedrzycki, Piotr Xięski, Miłosz Jodłowski, Wojciech Grzesiok; w pracach prezydium  uczestniczy też często 
z głosem doradczym Sekretarz Generalny PZA - Marek Wierzbowski oraz inni członkowie Zarządu); 
przedstawiciele mediów przeszli głównie do roli wpierających działania „Naszych Skał”. 
Praca w Naszych Skałach oparta jest głownie na wolontariacie wielu ludzi. Od 2009 roku pracownikiem 
etatowym jest dyrektor operacyjny, którego funkcję od początku działalności pełni Włodzimierz Porębski 
(do roku 2009 pracował na zasadach wolontariatu zgodnie z Ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym  
w Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki). 
Z Radą i dyrektorem operacyjnym współpracuje ponad dwudziestoosobowe grono koordynatorów 
regionalnych, a także osób zajmujących się ściśle wybranymi zagadnieniami, np. prawnicy, graficy, itp.  
 
Konferencje członków prezydium Rady IŚW "Nasze Skały" odbywają się w miarę potrzeb (średnio raz 
w miesiącu, choć czasami kilka razy w miesiącu); omawiane na nich są wszystkie sprawy związane 
z działalnością, ponadto w poszczególnych tematach występuje regularna komunikacja osób 
zaangażowanych w dany temat. W okresie od 2015 roku konferencje z koordynatorami regionalnym i 
odbywają się rzadziej, Inicjatywa stosuje system komunikacji dwustronnej z opiekunami poszczególnych 
rejonów. 
 
Prowadzimy własną stronę internetową www.naszeskaly.pl. Współpracujemy na bieżąco z większością 
serwisów wspinaczkowych, w tym stroną PZA i Taternikiem. 

Główna działalność IŚW „Nasze Skały” w okresie pomiędzy poprzednim  a niniejszym Walnym 
Zgromadzeniem Delegatów Klubów i Sekcji Polskiego Związku Alpinizmu, to negocjacje z organami 
ochrony przyrody – Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska, Dyrekcjami Parków Krajobrazowych, 
Dyrekcjami Parków Narodowych, Nadleśnictwami, prywatnymi właścicielami oraz władzami 
samorządowymi  -  gospodarzami bądź zarządcami terenów  na których znajdują się rejony wspinaczkowe, 
głównie w Sudetach, na Śląsku, Podkarpaciu, rejonie świętokrzyskim i w Małopolsce.  

Przedstawiciele Naszych Skał uczestniczą regularnie w sympozjach i konferencjach poświęconych terenom 
skałkowym, gdzie prezentujemy stanowisko Polskiego Związku Alpinizmu w kwestiach związanych 
z ochroną przyrody rejonów działania wspinaczy; jesteśmy zapraszani na posiedzenia Rad Ochrony 
Przyrody.  
Oto niektóre z działań IŚW "Nasze Skały" z ostatniego okresu. 
 
Obszary chronione 
Zdecydowana większość terenów skałkowych w Polsce objęta jest różnymi formami ochrony przyrody. 
Sprawy związane ze wspinaniem na obszarach chronionych należą do bardzo trudnych. Zgodnie z ustawą 
o ochronie przyrody w rezerwatach przyrody i parkach narodowych obowiązuje zakaz wspinania, chyba że 
wydane zostaną zarządzenia dopuszczające wspinaczkę w określonych miejscach lub też zostanie 
opracowany plan ochrony, w którym wskazane będą sposoby udostępniania. Na obszarach Natura 2000 
wspinanie nie jest zabronione, ale ze względu na ochronę roślinności czy zwierząt mogą zostać 
wprowadzone pewne ograniczenia. Wszystkie tego typu dokumenty są opiniowane przez rady ochrony 
przyrody, w których zasiadają m.in. naukowcy i przedstawiciele organizacji ekologicznych.  
Rozmowy o udostępnieniu obszarów chronionych dla wspinaczki w pierwszym etapie prowadzimy 
zazwyczaj nieformalnie, na konferencjach naukowych, warsztatach i szkoleniach. Następnie, we 
współpracy z lokalnymi wspinaczami, organizujemy wizje lokalne z udziałem służb ochrony przyrody. 
W terenie dyskutujemy nad tym, które konkretnie skały mogą zostać dopuszczone do wspinaczki i jakie 
ograniczenia są do zaakceptowania zarówno dla wspinaczy, jak i dla przyrodników. Po takiej wizji 
przygotowujemy wnioski do odpowiednich instytucji, zawierające m.in. inwentaryzację  skał oraz propozycje 
regulacji ruchu wspinaczkowego wraz z uzasadnieniem przyrodniczym. Wniosek taki trafia pod obrady rady 
ochrony przyrody, na której prezentujemy swoje argumenty. Gdy opinia rady jest pozytywna, wtedy 
przygotowywane jest odpowiednie zarządzenie. Nawet jeżeli wszystko idzie dobrze i także ze strony służb 
ochrony przyrody jest wola zalegalizowania wspinania w danym rejonie, to wszystkie procedury mogą trwać 
nawet kilka lat. 
Najbardziej efektywne prace nad udostępnieniem do wspinania na obszarach chronionych trwają na Jurze 
Północnej i Środkowej. Zostały wydane zarządzenia dopuszczające wspinaczkę w rezerwatach Parkowe 
(Diabelskie Mosty), Zborów i Sokole Góry, nadal  trwają przygotowania do opracowania takich dokumentów 
dla rezerwatu Ostrężnik i Zielona Góra (ten ostatni w zakresie bulderingu). Współpraca z Regionalną 
Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa 
Śląskiego jest na tyle dobra, że zostaliśmy poproszeni o opiekę nad skałami w rezerwatach "Góra Zborów"  
i "Sokole Góry". W 2015 i 2016 roku podpisaliśmy stosowne dokumenty trójstronne (w przypadku rezerwatu 
"Zborów" z Towarzystwem Miłośników Ziemi Zawierciańskiej oraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony 

http://www.naszeskaly.pl/
http://pza.org.pl/
http://taternik.org/
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Środowiska, w przypadku rezerwatu "Sokole Góry" z Nadleśnictwem Złoty Potok i Regionalną Dyrekcją 
Ochrony Środowiska). 
W ramach porozumienia z TMZZ kilka lat temu doprowadziliśmy do możliwości bezpłatnego wstępu na 
teren rezerwatu Zborów dla członków PZA (Związek wnosi jednorazową ryczałtową opłatę  roczną), od 
tego roku wynegocjowaliśmy także możliwość bezpłatnego wstępu dla wolontariuszy i osób wspierających 
"Nasze Skały". 
Polski Związek Alpinizmu przez ostatnie trzy lata był (a w zasadzie nadal jest, bo ZPKWŚ złożył wniosek 
o przedłużenie trwania projektu) partnerem w unijnym projekcie "Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk 
nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd". W celu ochrony muraw 
kserotermicznych na kilkudziesięciu drogach wspinaczkowych obniżone zostały stanowiska zjazdowe,  
na wielu drogach została też wymieniona asekuracja. 
Bardzo dobra atmosfera panuje w Ojcowskim Parku Narodowym. Po konsultacjach z przedstawicielami 
dyrekcji OPN wykonaliśmy i utrzymujemy podesty asekuracyjne pod Pochylcem I zwiększające 
bezpieczeństwo wspinaczy oraz, przede wszystkim, kanalizujące ruch wspinaczkowy tak, by chronić 
roślinność w otoczeniu. W zeszłym roku jeden z podestów (tzw. podest socjalny), po analizie jego 
wykorzystania, został zlikwidowany. Finansujemy utrzymanie w sezonie wspinaczkowym przenośnej toalety 
typu toi-toi oraz regularnie wykaszamy teren pomiędzy drogą publiczną a podestami wspinaczkowymi.  
Nadal na Pochylcach wspiera nas firma Namaste (dystrybutor marki CAMP), w tym roku fundując 
uzupełnienie stałych ekspresów na Pochylcu I. Po zakończeniu  obserwacji  florystycznych 
i ornitologicznych (wspólnie z przyrodnikami z OPN) na Pochylcu Dużym, wykonaliśmy prace ekiperskie 
i porządkowe, w tym wycinki krzewów, wyposażając drogi wspinaczkowe na Pochylcu Dużym w komplet 
kotew skalnych (ringów), oczyściliśmy skałę z kruszyzny, wykonaliśmy ścieżkę podejściową i mini platformy 
asekuracyjne.  Pochylec Duży, podobnie jak Pochylec I, stał się bardzo popularnym miejscem wspinaczek 
sportowych. U podnóża podestów umocowaliśmy tablicę informacyjną dla wspinaczy i turystów. 
W ramach współpracy z Ojcowskim Parkiem Narodowym kolejny rok z rzędu IŚW "Nasze Skały" dokonała 
pozimowego oczyszczenia z luźnych kamieni  okolic otworów wejściowych jaskiń Łokietka, Ciemnej 
i Krowiej, umożliwiając otwarcie jaskiń do masowego ruchu turystycznego. 
Jednym z najstarszych uzgodnień dotyczących wspinania na obszarach chronionych jest porozumienie 
z Dyrekcją Parku Narodowego Gór Stołowych, dotyczące wspinaczki w skałach piaskowcowych 
Hejszowiny. Był on wielokrotnie modyfikowany, obecnie, dzięki dobrym relacjom z dyrekcją PNGS,  trwają 
wspólne prace nad jego kolejna nowelą. 
Tegoroczna bezśnieżna zima praktycznie ograniczyła sezon wspinaczek w Śnieżnych Kotłach i Kotle 
Małego Stawu w Karkonoszach do kilku dni. Tym niemniej elektroniczny system rejestracji wspinaczy, 
nadal, już trzeci rok, czeka na decyzję dyrektora KPN na jego wdrożenie. Na szczęście, mimo 
niedogodności związanych z osobistym (pisemnym) występowaniem o wspinaczkę w Karkonoszach, osoby 
aplikujące o możliwość wspinania,  nie spotykają się z odmowami w przypadku korzystnych warunków 
śniegowych. Kontynuujemy współpracę z nadleśnictwem „Śnieżka” w Kowarach, które obejmuje cały 
obszar Rudaw Janowickich i Sokolików. Popularny Piec w Rudawach, ze względu na okres lęgowy ptaków 
jest sezonowo zamykany dla wspinania i innych form turystyki, dzięki czemu utrzymano możliwość 
wspinania w pozostałych okresach. 
 
Tereny prywatne i gminne 
Wiele rejonów wspinaczkowych w Polsce leży na terenach prywatnych. Model działań dostępowych 
zaczyna się zwykle od sygnałów od wspinaczy, by pomóc zalegalizować do wspinania dany rejon. Po 
ustaleniu stanu prawno-własnościowego oraz zidentyfikowaniu problemów dostępowych, staramy się je 
rozwiązać, często doprowadzając do zawarcia nieformalnego, bądź  formalnego porozumienia, 
szczegółowo określającego zakres obowiązków i praw wspinaczy. Ważnym elementem działań na 
terenach prywatnych jest poprawa bezpieczeństwa wspinaczki poprzez wymianę asekuracji – jest to często 
warunek, którzy stawiają właściciele skałek. Staramy się utrzymywać dobre kontakty z właścicielami 
i kreować  pozytywny obraz wspinaczy u lokalnych społeczności. Niektóre z zawartych porozumień są 
renegocjowane i podpisywane w zmienionej formie. 
Inaczej wyglądają działania na terenach gminnych - niemal zawsze konieczne są ustalenia formalne 
i umowy podpisywane z odpowiednimi instytucjami zarządzającymi. 
 
Infrastruktura wspinaczkowa 
Budowa infrastruktury (w tym ubezpieczanie dróg) stanowi drugorzędny cel działań "Naszych Skał", tym 
niemniej  w ostatnich latach stała się koniecznością.  
Bardzo istotnym elementem prac IŚW "Nasze Skały" jest prowadzenie nieniszczących badań 
wytrzymałości punktów asekuracyjnych i wymiana "niepewnych" ringów. W związku z sygnałami od 
wspinaczy, interwencyjnie podejmujemy działania polegające na zbadaniu "podejrzanego" o brak 
wymaganej wytrzymałości punktu tensometrem, a w przypadku konieczności, na jego wymianie - tak było 
m.in. w Rzędkowicach, na Wzgórzu 502 i Fiali, w Podzamczu i innych. 
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Z inicjatywy Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wrocławski Klub Wysokogórski doposażył w nowe ringi 
granitognejsowe skałki rejonu Borowego Jaru i Góry Gapy, wchodzące w obręb Parku Krajobrazowego 
Doliny Bobru (Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych). Spiritus movens prac był znany i doświadczony 
instruktor PZA, ekiper, autor przewodników wspinaczkowych i wieloletni wolontariusz IŚW "Nasze Skały" - 
Michał "Micaj" Kajca. W ramach prac ubezpieczono 26 dróg wspinaczkowych w pięciu grupach skalnych. 
Wklejono 95 ringów i 12 łańcuchów zjazdowych. Wszystkie punkty zostały poddane nieniszczącej 
procedurze sprawdzenia wytrzymałości przy użyciu tensometru. Na prośbę UM w Jeleniej Górze 
przedstawiciel Naszych Skał i PZA uczestniczył w pracach komisji dokonującej odbioru technicznego 
wykonanych prac. 
Wiele lokalnych środowisk jest zaangażowanych w prace postępowe.  Staramy się wspierać i uczestniczyć 
w tych pracach. Przykładami z ostatniego roku mogą być prace na Skalnym Murze i Sępiej Turni w Dolinie 
Kobylańskiej (m. in. wykonanie ścieżki podejściowej i platformy do ćwiczeń asekuracji dynamicznej) oraz 
prace nad udostępnieniem nowego dużego rejonu - Powroźnikowej Skały w Racławicach, którego 
"oficjalne" otwarcie przewidziane jest na czerwiec 2016 roku. 
Na prośbę wspinaczy bulderowych w Kamiennej Górze (Góry Bystrzyckie) dokonaliśmy wizji lokalnej 
podczas której, wspólnie z Nadleśnictwem Bystrzyca Kłodzka, wyznaczone zostały kamienie na których 
wspinanie jest dopuszczone. W lipcu 2015 r. na prośbę Nadleśnictwa wystąpiliśmy do RDOŚ Wrocław 
o interpretację przepisów ochrony przyrody w odniesieniu do wspinaczki w rejonie Kamiennej Góry. 
Nadleśnictwo wystąpiło do nas także z propozycją zawarcia umowy regulującej zasady wspinaczki 
w Kamiennej Górze, w której będą zawarte następujące niezbędne warunki tj: 

— poza PZA stroną umowy będzie także Gmina Bystrzyca Kłodzka; 

— wykonana i zaakceptowana przez Nadleśnictwo inwentaryzacja przyrodnicza siedliska 

przyrodniczego 8220 przez specjalistę fitosocjologa pod kątem wskazania miejsc przeznaczonych 

do wspinaczki, koszt wykonania ekspertyzy będzie leżał po stronie zainteresowanego  

(PZA poszukuje specjalisty mogącego wykonać powyższą inwentaryzację);  

— sformułowanie regulaminu korzystania z przedmiotowego terenu przez wspinaczy wraz 
określeniem odpowiedzialności cywilno-prawnej użytkowników tego terenu w razie 
niebezpiecznych zdarzeń i wypadków; 

— oznakowania przedmiotowego terenu pod kątem udostępnienia przedmiotowego terenu 

 dla wspinaczki. 

Mimo tych przykładów, poziom zaangażowania wspinaczy w sprawy dostępowe jest jeszcze 
niezadowalający. W ciągu 2015 i 2016 roku IŚW „Nasze Skały” uczestniczyły w akcjach  lokalnych, głównie 
odkrzaczania lub sprzątania skał, lecz na niektórych akcjach pojawiało się tylko po kilka osób, w dniach 
sprzątania popularne zazwyczaj rejony świeciły pustkami. 
 
Inne działania: 
W ostatnim roku uczestniczyliśmy w wielu sympozjach, konferencjach, dyskusjach, spotkaniach, targach 
outdoorowych, festiwalach górskich itp. Uczestniczymy także, jako współorganizator, bądź instytucja 
wspierająca w imprezach wspinaczkowych, np. Maraton Big Wall w Sokolikach, Memoriał im. Andrzeja 
Skwirczyńskiego w Dolinie Będkowskiej. 
Współpracujemy z organizacjami krajowymi, m.in. klubami, stowarzyszeniami, fundacjami m.in. Klubem 
Przyrodników, Fundacją "Przyroda i Człowiek", Fundacją Ekologiczną Wychowanie i Sztuka "Elementarz", 
Towarzystwem Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, Związkiem Gmin Jurajskich, Uniwersytetem Śląskim; 
i  zagranicznymi o podobnych celach działania. Członek Rady Naszych Skał, Miłosz Jodłowski, jest 
członkiem The Access Commission UIAA. 
Współpracujemy z naukowcami  prowadzącymi badania w skałach i jaskiniach Wyżyny Krakowsko-
Wieluńskiej m. in. z Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego 
oraz Uniwersytetu Warszawskiego. 
W związku z procesem uchwalania planów ochrony przyrody, składamy uwagi do projektów planów 
ochrony przyrody terenów chronionych, np. 
IŚW Nasze Skały złożyła w tym roku uwagi do projektów planów ochrony Tenczyńskiego Parku 
Krajobrazowego (Dolina Sanki), Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku 
Krajobrazowego Pasma Brzanki („Ostoja w Paśmie Brzanki” oraz „Liwocz”) proponując m.in.: 
Dla projektu planu ochrony Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego: 
— usunięcie zapisu „Niekontrolowana wspinaczka skalna”, 
— dodanie fragmentu do rozdziału 5: "Kontrola (monitoring) stopnia zachowania, kontrola tworzenia 

nowych tras wspinaczkowych, edukacja osób wspinających się, montaż tablic informacyjno- 
edukacyjnych w porozumieniu z organizacjami zajmującymi się wspinaczką skałkową w Polsce, w tym 
Polskim Związkiem Alpinizmu", 
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— dodanie na mapie obszarów udostępnionych terenów Lasu Zabierzowskiego (Walec, Kochanka, 
Graność i okoliczne skały), Zimnego Dołu (Niski Mur i okoliczne skały), Nielepic (Wzgórze Dymniok, 
Pierunkowy Dół). 

Dla projektu planu ochrony Ciężkowicko Rożnowskiego Parku Krajobrazowego 
— usunięcie wyrażenia „wspinaczki skalnej” z katalogu zagrożeń wynikających z ruchu turystycznego, 
— dodanie w rozdziale 3 fragmentów: „opracowanie zasad udostępniania obiektów geologicznych dla 

ruchu wspinaczkowego we współpracy z organizacjami wspinaczkowymi” oraz „współpraca 
z organizacjami wspinaczkowymi w zakresie realizacji zadań ochronnych na obiektach geologicznych 
i w ich otoczeniu”, 

— zmiana w rozdziale 5 fragmentów z wyrażeniem „niekontrolowana wspinaczka skalna”, 
— zmiana zapisu w kolumnie 5 (Realizacja sposobów ochrony) na: „Opracowanie zasad udostępniania 

form skałkowych i odsłonięć skalnych dla ruchu wspinaczkowego, edukacja osób wspinających się, 
montaż tablic informacyjno-edukacyjnych”, 

— wniosek o uzupełnienie form turystyki i rekreacji uprawianych na obszarze parku, o turystykę 
wspinaczkową. 

Dla projektu planu ochrony Park Krajobrazowego Pasma Brzanki 
— zmiana w rozdziale 5 fragmentów z wyrażeniem „niekontrolowana wspinaczka skalna” oraz dodanie 

„Opracowanie zasad udostępniania form skałkowych i odsłonięć skalnych dla ruchu wspinaczkowego, 

edukacja osób wspinających się, montaż tablic informacyjno-edukacyjnych”.  

— dopisanie „Ostrego Kamienia” do skałek w Żurowej,  

— uzupełnienie form turystyki i rekreacji uprawianych na obszarze parku, o turystykę wspinaczkową, 

— Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, oddział w Tarnowie, potwierdził otrzymanie uwag 

i podziękował IŚW "Nasze Skały" za ich złożenie. 

Na prośbę firmy ekologicznej opracowującej projekt planu ochrony przyrody dla rezerwatu "Pazurek" 
w Małopolsce (okolice Olkusza), przygotowaliśmy część wspinaczkową opracowania. Biorąc pod uwagę 
analizę przyrodniczą oraz historyczne uwarunkowania (pierwszeństwo funkcjonowania wspinania przed 
ustanowieniem rezerwatu, niewielkie zagrożenie dla przyrody rezerwatu ze strony wspinaczy i grotołazów), 
zaproponowaliśmy udostępnienie do wspinaczki skalnej niżej wymienione turnie, bądź ściany skalne 
położone na terenie rezerwatu "Pazurek: 
1a. Zubowe Skały - Główny Mur (Wielki Mur) 
1b. Zubowe Skały - Boczny Mur 
1c. Zubowe Skały - Zielona Ściana 
1d. Zubowe Skały - Babka 
1e. Zubowe Skały - Kwadratowa 
1f. Zubowe Skały - Biała 
1g. Zubowe Skały - Ostatnia 
2. Jastrząbka - w części głównego spiętrzenia (północna ściana)  
3. Mała Skałka (Turnia Jaroszowiec) 
pod następującymi warunkami: 

1. Dopuszczenie wspinaczki stylami: 
- tradycyjna wspinaczka klasyczna 
- wspinaczka sportowa 
- wspinaczka techniką TR ("na wędkę") 
- buldering 

2. Dopuszczenie instalacji stałych punktów asekuracyjnych jedynie na skałach udostępnionych do 
wspinania, z tym, że: 
- instalowane mogą być jedynie punkty atestowane, ze stali nierdzewnej, wklejane, w kolorze 
zbliżonym do koloru naturalnej skały (zakaz instalacji punktów asekuracyjnych rozprężeniowych oraz 
haków skalnych szczelinowych), 
- punkty stanowiskowe (łańcuchy zjazdowe) instalowane mogą być jedynie poniżej górnej krawędzi 
ścian, 
- kotwy wklejane instalowane mogą być jedynie przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie. 

3. Zakaz wspinaczki techniką sztucznych ułatwień i techniką dry-toolingu. 
4. Zakaz wykonywania na skale rysunków i innych oznaczeń dróg. 
5. Zakaz organizacji imprez masowych i grupowych, w tym tzw. imprez integracyjnych, zawodów 

i mitingów wspinaczkowych i jaskiniowych. 
6. Zakaz wytyczania nowych dróg wspinaczkowych na ścianach skalnych, na których znajdują się mchy, 

porosty i inna roślinność naskalna, bez wcześniejszej oceny zagrożeń dla przyrody rezerwatu. 
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7. Dojście do miejsc udostępnionych wspinaczkowo najkrótszą drogą od szlaków turystycznych i ścieżek 
edukacyjnych do miejsc udostępnionych do wspinania. Dla taternictwa jaskiniowego zaproponowałem 
udostępnienie wszystkich obiektów jaskiniowych na terenie rezerwatu pod następującymi warunkami: 
— Zakaz używania otwartego ognia, w tym oświetlenia acetylenowego. 

— Maksymalna liczba członków jednego zespołu jaskiniowego - 8 osób. 

— Zakaz eksploracji namulisk jaskiniowych oraz lejów krasowych bez odrębnego zezwolenia. 

— Zakaz biwakowania na terenie rezerwatu. 

Rezerwat Pazurek leży na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Olkusz. Plan ochrony przyrody dla 
rezerwatu sporządza Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.  
 
W okresie 1.04.2015r. – 30.04.2016r. uczestniczyliśmy w projekcie "Wspólne Zarządzanie Przyrodą" 
realizowanym przez Centrum Rozwiązań Systemowych i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 
w Krakowie. Celem projektu było usprawnienie uczestnictwa lokalnych społeczności w zarządzaniu 
obszarem Natura 2000 "Dolinki Jurajskie". Cel był  realizowany przez przeprowadzenie modelowego 
procesu dialogu z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia internetowego opartego o technikę 
mapowania partycypacyjnego (tzw. PP GIS). 
Umożliwiło to licznej  i różnorodnej grupie osób związanych z obszarem Dolinek, w tym wspinaczom, na 
wyrażenie swoich preferencji i potrzeb odnośnie wykorzystania przestrzeni. W tym celu prowadzone były 
m.in. spotkania i warsztaty, została opracowana geoankieta do identyfikacji preferencji w przestrzeni, 
a także przeprowadzone szkolenia z wykorzystania narzędzia do mapowania partycypacyjnego dla 
wolontariuszy. Projekt był realizowany na obszarach objętych programem Natura 2000 "Dolinki Jurajskie" 
wraz z okolicznymi terenami Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie oraz rezerwatami. IŚW "Nasze 
Skały" była jedną z bardziej aktywnych organizacji zaangażowanych w projekt, uczestnicząc m.in. 
w konsultacjach społecznych i mapowaniu w Krzeszowicach, Jerzmanowicach, Wielkiej Wsi i Zabierzowie, 
a także w konferencji podsumowującej projekt w Karniowicach. 
Ponad rok temu, w związku z dewastacją punktów asekuracyjnych na skałach Fiala i Wzgórze 502 
w Jerzmanowicach złożyliśmy w Prokuraturze Rejonowej Kraków Krowodrza zawiadomienie o możliwości 
popełnienia przestępstwa - z powodu braku dowodów i nie przyznania się do winy głównego podejrzanego 
sprawa została umorzona. IŚW „Nasze Skały” złożyły zażalenie na tę czynność, sprawa aktualnie jest 
rozpatrywana przez sąd, a z naszej strony, na zasadach wolontariatu, prowadzi ją zaprzyjaźniona 
kancelaria adwokacka.  
IŚW „Nasze Skały” nie prowadzą działań związanych z  dzierżawą, bądź zakupem terenów skalnych 
(uważamy że stworzenie precedensu płacenia za wspinanie może pociągnąć za sobą lawinę której nie da 
się zatrzymać) oraz, z wyjątkiem kilku przykładów związanych z zobowiązaniami wobec służb ochrony 
przyrody (np. Pochylec Duży), akcji programowego ubezpieczania poszczególnych rejonów (tym niemniej 
pośredniczymy w załatwieniu formalności klubom i grupom ekiperów, by mogli bez zbędnego tracenia 
energii ubezpieczać skały). 
W ramach współpracy z Komisją Taternictwa Jaskiniowego PZA w tym roku również doprowadziliśmy  
do korzystnej regulacji systemu wejść do jaskiń Sokolich Gór, w tym elektronicznego systemu uzyskiwania 
zezwoleń na eksplorację jaskiń w rezerwacie. 
 
Finansowanie 
Nadal słabą strona IŚW "Nasze Skały" są finanse oraz public relations (PR), Od kilku lat najważniejszym 
mecenasem wspierającym Inicjatywę, poza Polskim Związkiem Alpinizmu, jest firma AMC (dystrybutor 
m.in. wyrobów firm Petzl i Beal) oraz kluby i ludzie dobrej woli (korzystamy m.in. za pośrednictwem 
Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki z wsparcia pochodzącego z 1% podatku). 
Dziwi i smuci brak wsparcia ze strony szkół wspinaczkowych, jednego z ważniejszych beneficjentów 
działań Inicjatywy (chlubnym wyjątkiem jest szkoła wspinaczkowa "Ósemka"). 
Mimo niewielkich zasobów finansowych udało nam się zrealizować wszystkie założone cele, głównie dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu wolontariuszy i osób społecznie wspierających prace "Naszych Skał". 
W 2015 roku wpływy ze wszystkich źródeł do IŚW wyniosły 47583,97 zł (w tym 35635,80 zł z 1% za 
2014r.). Wydatki objęły sumę 44977,98 zł. 
Wszystkim donatorom bardzo dziękujemy za wsparcie finansowe, bez którego działalność IŚW "Nasze 
Skały" nie byłaby możliwa. Mamy nadzieję, że widzicie pozytywne efekty tej działalności. 
 
Sporządził: Włodzimierz Porębski 

 
 
 
 
 



 

Strona 38 z 39 

 

6.   Taternik 
 
 
Raport działań redakcji oraz Rady Wydawniczej TATERNIKA  w okresie czerwiec 2015 - kwiecień 2016  
po zmianach Redakcji, oraz od 2016 – Wydawcy (numery 3/2015, 4/2015, 1/2016). 

 
Podjęte działania oparte zostały o dokument strategii rozwoju pn „TATERNIK - ZAŁOŻENIA GENERALNE 
ZMIAN 2015-2017” przyjęty i zatwierdzony przez Zarząd PZA. 
 

I. Ankieta skierowana do czytelników. 
W czerwcu 2015r. udostępniono ankietę (http://goo.gl/forms/hHssL9F1ZA ): Otrzymaliśmy 257 ankiet,  
co stanowi reprezentatywną próbę badawczą przy dotychczasowym nakładzie 2500egz. i średniej 
sprzedaży 1600egz. W badaniu wzięło udział blisko trzykrotnie więcej mężczyzn niż kobiet. Prawie 60% 
stanowiły osoby w wieku do 35 lat. Przeważali mieszkańcy dużych miast (powyżej 250 tys. mieszkańców). 
¾ badanych stanowiły osoby legitymujące się wyższym wykształceniem. Ankieta miała m.in. na celu 
wskazanie poszukiwanej tematyki, jaką powinien podejmować „Taternik”. W czołówce najpopularniejszych 
tematów (>10% ankietowanych poproszonych o wskazanie najważniejszej dla nich tematyki) znalazły się 
kolejno: 

1. wspinaczka wysokogórska (21,09%), 
2. Tatry i tematyka tatrzańska (19,14%),  
3. himalaizm (18,75%),  
4. informacje nt. sprzętu (14,06%)  
5. turystyka wysokogórska (po 14,06% ) 
6. wspinaczka skałkowa (12,89%) 
7. speleologia (11,33%) 

 
Badani szczególnie cenią wszelkiego typu materiały z wypraw, publikacje poradnikowe oraz sylwetki 
i wywiady z ludźmi gór.  
 
Ankietowanych poproszono o wskazanie trzech atutów i trzech największych wad, słabych stron Taternika. 
Wśród atutów na szczególną uwagę - zawsze cenną dla każdego czasopisma – zasługuje wiarygodność 
informacji. Doceniono także różnorodność i ciekawość tematyczną oraz profesjonalizm (kompetencja 
redakcji, fachowość). 
Spośród wad Taternika wskazano m.in. brak regularności w ukazywaniu się, słaba dostępność oraz brak 
aktualnych wydarzeń. Jednocześnie żadna z cech nie uzyskała przynajmniej 10% wskazań, trudno więc 
wyróżnić wady zdecydowanie dominujące. 
 Na pytanie: „O czym chętnie przeczytałbyś w najbliższych numerach „Taternika”? Najwięcej 
respondentów (prawie 30%) wskazało na wywiady, monografie ścian i szczytów, nowe drogi w Tatrach, 
relacje z wypraw, opowiadania górskie, więcej porad i informacji. 
 

II. Rada Wydawnicza „ Taternika” 
Zgodnie z wytycznymi WZD dot. powołania organu doradczego dla Taternika, pomoc zadeklarowało  
7 osób, które weszły w skład Rady zatwierdzonej we wrześniu ub. roku przez Zarząd. W lutym po spotkaniu 
Redakcji i Rady z udziałem członka Zarządu dołączyła jeszcze jedna osoba. Obecny skład Rady 
Wydawniczej: 

1. Bielejec Grzegorz – Wydawca 
2. Adamczyk Jagoda 
3. Cholewa Robert 
4. Fronia Rafał 
5. Majer Janusz 
6. Palmowska Krystyna 
7. Soszyński Józef 
8. Wcisło Renata 

 
III. Redakcja 

Maciej Kwaśniewski – redaktor naczelny oraz Tomasz Mazur – z-ca redaktora naczelnego odpowiedzialny 
za media elektroniczne: www.taternik.org oraz profil fb/Taternik.kwartalnik. Stałą tematykę szkoleń, którą 
zapoczątkowaliśmy od wydania 1/2016 podjęli się prowadzić: Dariusz Porada oraz Bogusław Kowalski.  
Do stałych autorów należą również: Hubert Jarzębowski, Jagoda Mytych, Apoloniusz Rajwa,  Monika 
Strojny i  Agnieszka Szymaszek. 
 
 

http://goo.gl/forms/hHssL9F1ZA
http://www.taternik.org/
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IV. Internet. 
Zgodnie z przyjętą strategią – jedno medium = dwa kanały – wydanie drukowane i internetowe, podjęte 
zostały działania, w efekcie których powstał całkiem nowy serwis www.taternik.org, który uruchomiliśmy 
w styczniu br. Oprócz najważniejszych dla czasopisma funkcjonalności serwis posiada również sklep 
z literaturą górską, poprzez który można zaprenumerować Taternika. Dzięki staraniom Tomka Mazura 
odmieniony został także profil fb Taternika, którego aktywność w ciągu trzech miesięcy przyciągnęła prawie 
6 tysięcy nowych fanów, co podwoiło ich liczbę (obecnie >12tys.). 
 

V. Prenumerata i Sprzedaż 
Począwszy od numeru 3/2015 – pierwszego wydanego przez nową redakcję pozyskano 132 nowe 
prenumeraty, z czego 57 poprzez funkcjonalność sklepu w nowym serwisie. 
Wprowadzone zostały atrakcyjne propozycje dla prenumeratorów w postaci dodatkowych rabatów na 
książki, pakietów w specjalnej cenie oraz prezentów w formie książek i płyt DVD. 
 
Utrzymaliśmy dotychczasowe kanały sprzedaży komisowej - sieć Empik oraz saloniki prasowe Ruch 
(Inmedio, Relay). Średnia sprzedaż przez te dwie sieci w roku 2015 wzrosła z 55% dla numerów 1 i 2 
(średnio 920egz./numer) do 71% dla numerów 3 i 4 (średnio 1290egz./numer). 
 
Od numeru 4/2015 zwiększyliśmy nakład z 2500 do 2800egz., a łączna sprzedaż numeru 4/2015 wyniosła 
ok.1780egz. tj.64%. 
 
Rozwijamy współpracę ze sklepami patronackimi, dla których sprzedaż ma charakter bezzwrotny. Oprócz 
Sklepów Podróżnika, Wierchy oraz Filar, od numeru 1/2016 Taternik dostępny jest w 5 firmowych sklepach 
Alpin Sport (Zakopane), 2 x Sklep Górski (Czeladź, Hucisko) oraz sklep Summit w Katowicach. 
 

VI. Reklamodawcy 
Aktywność w obszarze reklamodawców skierowana została na pozyskanie stałych – całorocznych 
Partnerów. Przedłużona na rok 2016 została współpraca z firmą AMC (marki Petzl i Beal), pozyskaliśmy 
także 4 nowych Partnerów – markę Skoda, firmę Uni-Sport (m.in. marka Mammut), Alp (m.in. marka 
Edelrid) oraz Agencję Patagonia. 
 

VII. Współpraca 
W ścisłej współpracy z TOPR wydany został specjalny numer 3/2015 poświęcony ratownictwu 
i bezpieczeństwu w Tatrach. Temat wydania 4/2015 – „Lawiny w Tatrach” był koordynowany przez 
Naczelnika TOPR Jana Krzysztofa. 
Obejmujemy patronatem „Taternika” kolejne imprezy i wydarzenia (m.in. Festiwal Inspirowane Górami    
im. M. Berbeki organizowany przez Urząd Miasta Zakopane, Projekt Góry Wartości realizowany przez 
Centrum JP2, Tatrzański Festiwal Biegowy) oraz książki (m.in. wydawane przez TPN, Wydawnictwo RM). 
 
Sporządził: Grzegorz Bielejec - Wydawca 

 

http://www.taternik.org/

