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Polski Związek Alpinizmu zwraca się z prośbą o udostępnienie dla działalności taternickiej rejonów 
wspinaczkowych w Tatrach Zachodnich, w których działania ochronne nie leżą w ostrym konflikcie 
z działalnością wspinaczkową. 

PZA w imieniu całego środowiska jest gotowe zaakceptować specjalne wymogi z jakimi może wiązać 
się wspinanie w Tatrach Zachodnich. Proponujemy dla każdego z rejonów, lub dla każdej z udostęp-
nionych ścian opracowanie zbioru zasad określających: terminy, w których możliwa jest aktywność 
wspinaczkowa; drogę podejścia; dopuszczalne metody asekuracji; drogę zejścia lub zjazdu bez wkra-
czania na cenne przyrodniczo miejsca oraz specjalnych warunków dotyczących konkretnych ścian. 
Jesteśmy skłonni przyjąć rolę strażnika postanowień w zakresie likwidacji stałych punktów asekura-
cyjnych, które zostaną osadzone wbrew przyjętym zasadom. 
Wstępne założenia projektu udostępniania rejonów wspinaczkowych w Tatrach Zachodnich przedsta-
wiamy w załączniku dołączonym do naszej prośby. Mamy nadzieję, że materiał ten stanie się podwa-
liną dla dalszej współpracy w pomiędzy TPN i PZA.

Jesteśmy przekonani, że wspinanie w Tatrach Zachodnich jest możliwe wyłącznie z poszanowaniem 
wartości przyrodniczych, a zatem gotowi jesteśmy do propagowania takich postaw w środowisku 
wspinaczy, jak również do piętnowania postaw i osób łamiących wspólnie wypracowane reguły gry. 
PZA uczestniczy również w programie „Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicz-
nych” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który finansuje projekt: 
„Przygotowanie strategii intensyfikacji działań ekologicznych prowadzonych przez Polski Związek Al-
pinizmu w oparciu o współpracę z parkami narodowymi i krajobrazowymi oraz poszukiwanie źródeł 
ich finansowania”. Jednym z głównych celów projektu jest właśnie edukacja ekologiczna dla wspina-
czy i grotołazów (część rejonów o które prosimy jest udostępniona dla taterników jaskiniowych) oraz 
utworzenie partnerstwa na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego na terenach chronionych. 

PZA działając w imieniu całego środowiska taternickiego zapewnia, że jest żywotnie zainteresowany 
współpracą z Tatrzańskim Parkiem Narodowym w działaniach związanych z ochroną przyrody ta-
trzańskiej. Pragniemy, aby Tatry Zachodnie były sanktuarium czystej, tradycyjnej wspinaczki, upra-
wianej w poszanowaniu wartości przyrodniczych.



PROPOZYCJA POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU UDOSTĘPNIENIA ŚCIAN 
WSPINACZKOWYCH W TATRACH ZACHODNICH

A. WSPINACZKA SPORTOWA LETNIA (drogi wyposażone w kotwy wiercone)

Zasady ogólne dla wszystkich rejonów:

a) dostęp do dróg wspinaczkowych wyłącznie od dołu,
b) instalacja/wymiana stanowisk zjazdowych poniżej krawędzi ściany,
c) zabezpieczenie podnóża ścian skalnych przed erozją (podesty, umocnienia, vide: Jaroniec),
d) zakaz modyfikacji rzeźby w obrębie ścian skalnych (kucie/betonowanie),
e) zakaz uprawiania dry-toolingu,
f) ubezpieczanie  nowych dróg wspinaczkowych  /  wymiana asekuracji  –  po uzgodnieniu  z  TPN  
i PZA.

1. Kogutki - bez dodatkowych ograniczeń

2. Jastrzębia Turnia („górne Kogutki”) – rejon boulderowy i szkoleniowy, zakaz osadzania nowych 
punktów asekuracyjnych

3. Dolina za Bramką - Niżnie Jasiowe Turnie (dolna część) -  bez dodatkowych ograniczeń

4. Dolina ku Dziurze (ściana nad jaskinią) – sezonowe zamknięcie rejonu w okresie lęgowym pta-
ków – konieczne szczegółowe badania

5. Dolina Lejowa (bramka skalna) - bez dodatkowych ograniczeń

6. Żleb Jaroniec - bez dodatkowych ograniczeń

7. Siwiańskie Turnie - sezonowe zamknięcie rejonu w okresie lęgowym – konieczne szczegółowe 
badania; zakaz otwierania nowych dróg sportowych (zachowanie dróg istniejących)

8. Nosal – zakaz wspinania

9. Zawrat Kasprowy – zakaz wspinania

B. WSPINACZKA SPORTOWA ZIMOWA (dry-tooling, drogi wyposażone w kotwy wiercone)

Zasady ogólne dla wszystkich rejonów:

a) dostęp do dróg wspinaczkowych wyłącznie od dołu,
b) instalacja/wymiana stanowisk zjazdowych poniżej krawędzi ściany,
c) wspinaczka wyłącznie w warunkach zimowych, przy ujemnej temperaturze,
d) ubezpieczanie  nowych dróg wspinaczkowych  /  wymiana asekuracji  –  po uzgodnieniu  z  TPN  
i PZA.

1. Kamieniołom „Nad Capkami” - bez dodatkowych ograniczeń

2. Dolina ku Dziurze (jaskinia) - zakaz otwierania nowych dróg sportowych (zachowanie dróg istnie-
jących)

3. Dolina za Bramką –  Wyżnie Jasiowe Turnie - zakaz otwierania nowych dróg sportowych (za-
chowanie dróg istniejących), wyłączenie ze wspinaczki fragmentów ścian pokrytych roślinnością (po-
między drogami Mistrz Patelni i Mitomania) 



4. Czerwony Gronik - zakaz otwierania nowych dróg sportowych (zachowanie dróg istniejących)

5. Wielkie Koryciska – zakaz wspinania

C. WSPINACZKA TRADYCYJNA LETNIA

1. Raptawicki Mur

Zasady ogólne:

a) rejon udostępniony w okresie 1 VII – 31 X,
b) zakaz otwierania nowych dróg – zachowanie status quo,
c) zakaz instalacji kotw wierconych,
d) po ukończeniu wspinaczki powrót następuje zjazdami do podstawy ściany,
e) dopuszczalna liczba osób w rejonie – do określenia.

1A. Wyżnia Raptawicka Grań – zakaz wspinania

1B. Raptawicki Mnich – dopuszczone do wspinania wyłącznie drogi:  Kiedrowski,  Wolf-Narożniak 
i Droga Angielska

1C. Pośrednia  Raptawicka  Grań –  wspinaczka  tylko  do  końca  trudności  skalnych,  wyłącznie  
na  drogach:  Seul  88 (1  wyciąg),  Mokre  Zacięcie (3  wyciągi),  Rysa  Drzewusa (1  wyciąg), 
Hematytówka (4 wyciągi); powrót zjazdami po ukończeniu wspinaczki

1D. Niżnia  Raptawicka  Grań -  wspinaczka  wyłącznie  na  drogach:  Międzymiastowa,  Trawers 
Międzymiastowej,  Wojas-Włodarczyk (z prostowaniem),  Sensa Mia,  Włodarczyk-Wojas,  Dwanaście  
Kwachów, Feniks oraz na dwóch jednowyciągowych drogach sportowych (bez nazwy) w dolnej części 
ściany; powrót zjazdami po ukończeniu wspinaczki

1E. Świecznik Raptawicki – zakaz wspinania

1F. Raptawicka Turnia – wspinaczka wyłącznie na drogach:  Ulisess,  Kamikaze,  Łamaniec (drogi 
sportowe, wyposażone w komplet punktów asekuracyjnych), Szare Zacięcie z wariantem Remember 
My Member, Droga Kiełkowskiego, Droga Wolfa; powrót zjazdami po ukończeniu wspinaczki

2. Kazalnica w Stołach – zakaz wspinaczki

3. Zdziary i Upłazkowa Baszta – zakaz wspinaczki

4. Skałki w Wąwozie Kraków – zakaz wspinaczki

5. Ratusz – zakaz wspinaczki

6. Skałki na zachodnim stoku płn.-zach. grani Upłaziańskiej Kopy (Rękawica, Czarna Turnia, 
Dziurawa Ściana, Biała Turnia, Żółta Ściana) – zakaz wspinaczki

7. Organy –  sezonowe zamknięcie  rejonu w okresie  lęgowym  ptaków –  konieczne  szczegółowe 
badania, zakaz otwierania nowych dróg (zachowanie status quo), zakaz instalacji kotw wierconych; 
po ukończeniu wspinaczki powrót następuje zjazdami do podstawy ściany

8. Kazalnica Miętusia – rejon udostępniony do wspinaczki letniej w okresie 1VII – 30X, wspinaczka 
wyłącznie na drogach:  północno-wschodni filar,  Diretissima,  Droga przez Studnię,  Lewa Kazalnica; 
zakaz instalacji kotw wierconych

9. Zawiesista i Kończysta Turnia – zakaz wspinaczki



D. WSPINACZKA ZIMOWA

Zasady ogólne dla wszystkich rejonów:

a) zakaz instalacji kotw wierconych,
b) wspinaczka wyłącznie w warunkach zimowych przy ujemnej temperaturze,
c) rejony udostępnione do wspinaczki zimowej w okresie 1 XII – 31 III.

1.  Otoczenie Wielkiej Świstówki w Dolinie Miętusiej – ściany Ratusza Litworowego, Ratusza 
Mułowego, Kazalnicy Miętusiej 

2.  Ściany Wielkiej Turni, Pośredniej Małołąckiej Turni i Skrajnej Małołąckiej Turni i  Zagonnej 
Turni

3.  Ściany Mnicha Małołackiego, Mniszków Małołackich i Mnichowej Galerii

4. Siodłowa Turnia

5. Olejarnia

6. Giewont (główny wierzchołek) – ściany północne pomiędzy Żlebem Kirkora a Żlebem Szczerby

7.  Długi  Giewont –  ściany  północne  pomiędzy  Żlebem  Szczerby  a  filarem  Juhaskiej  Kopy  – 
udostępnione w okresie 1 XII – 31 I

8. Mały Giewont – zakaz wspinaczki.
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