Zarządzenie nr 8/2007
Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego
z dnia 1 czerwca 2007
W sprawie uprawiania taternictwa jaskiniowego na terenie Tatrzańskiego Parku
Narodowego.

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 17 w związku z art. 102 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 r. Nr 92 poz. 880) zarządza się, co następuje:
§ 1.1 Dla uprawiania taternictwa jaskiniowego udostępnia się jaskinie wymienione w
załączniku nr 1.
2. Jaskinie są udostępnianie w okresach, o których mowa w załączniku nr 1.
§ 2.1. Osoby udające się do jaskiń są zobowiązane do zamieszczenia wpisu w „Jaskiniowej
książce wyjść taternickich”(dalej jako JKWT).
2. Książki, o których mowa w § 2 ust. 1 wystawione są w:
a) punkcie informacji turystycznej TPN w Zakopanem, ul. Chałubińskiego 44, czynnym
codziennie w godzinach od 7.00 do 17.00 (wpisy do jaskiń w rejonie Doliny Bystrej),
b) punkcie informacji turystycznej w Dolinie Kościeliskiej czynnym codziennie w godzinach
od 8.00 do 16.00 (wpisy do pozostałych jaskiń).
3. Z zastrzeżeniem § 3 wpisu do JKWT dokonuje kierownik zespołu, który wpisuje dane
personalne wszystkich uczestników wyprawy.
4. Dysponenci JKWT wydają kierownikowi wyprawy „poświadczenie rejestracji wejścia
taternickiego do jaskini”.
5. Wzór poświadczenia stanowi załącznik nr 2.
6. Do poświadczenia może zostać dołączona karta informacyjna dotycząca stanu czystości w
jaskini, stanu stałych punktów asekuracyjnych lub innych, ważnych z punktu widzenia
ochrony przyrody spostrzeżeń. Kartę wypełnia kierownik zespołu.
7. Karta, o której mowa w § 2 ust. 6 może być pozostawiona w punktach, o których mowa w
§ 2 ust 2 albo przesłana pocztą zwykłą, elektroniczną lub faksem do dyrekcji parku.
8. Wzór karty informacyjnej stanowi załącznik nr 3.
§ 3.1 W przypadku szkoleń na dowolny stopień taternika jaskiniowego, wpisu do JKWT
dokonuje osoba posiadająca uprawnienia instruktora taternictwa jaskiniowego, która wpisuje
imiona i nazwiska uczestników szkolenia, oraz nazwę jednostki odpowiedzialnej za jego
przeprowadzenie.
2. Każdy z uczestników szkolenia musi posiadać dowód tożsamości oraz imienne
zaświadczenie, iż jest uczestnikiem kursu taternictwa jaskiniowego wystawione przez klub
organizujący kurs.
3. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 4.
§ 4. Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego są upoważnione do kontroli Kart Taternika
Jaskiniowego oraz posiadania poświadczenia rejestracji wejścia do jaskini.

§ 5. Dopuszcza się możliwość dokonywania wpisów do JKWT z jednodniowym
wyprzedzeniem.
§ 6. Ustala się dopuszczalny limit wejść do jaskini, wynoszący 15 osób dziennie w
maksymalnie trzech grupach.
§ 7. W czasie dojścia oraz powrotu do otworów jaskiń obowiązuje dojście najkrótszą
bezpieczną drogą od najbliższego szlaku turystycznego, z tym że zaleca się używanie
tradycyjnie wykorzystywanych ciągów komunikacyjnych.
§ 8. Podczas uprawiania taternictwa jaskiniowego zabrania się naruszania zakazów
określonych w art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w
szczególności używania oświetlenia karbidowego.
§ 9. Uprawianie taternictwa jaskiniowego dozwolone jest jedynie w znanych
(udokumentowanych) i ubezpieczonych w stałe punkty asekuracyjne ciągach jaskiniowych.
§ 10. Instalowanie i wymiana stałych punktów asekuracyjnych wymaga oddzielnego
zezwolenia dyrekcji TPN.
§ 11. Działalność badawcza, w tym eksploracyjna, wymaga oddzielnego zezwolenia dyrekcji
TPN.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2007 r.

UZASADNIENIE
Zarządzenie określa listę oraz okresy udostępniania jaskiń (załącznik nr 1), w których
dopuszcza się uprawianie taternictwa jaskiniowego.
Załącznik, o którym mowa uporządkował zakres dozwolonej działalności taternickiej w
poszczególnych jaskiniach. Do tej pory niektóre systemy wielootworowe były traktowane jak
jedna jaskinia (np. Bańdzioch Kominiarski), inne jak pojedyncze jaskinie (System Ptasiej), a
w przypadku Wielkiej Śnieżnej zastosowano podejście mieszane (system + Wielka
Litworowa). W przypadku jaskiń wielootworowych wprowadzono uszczegółowienie zasad
dostępu, aby kwestia dopuszczalnego udostępniania nie budziła wątpliwości. Zaniechanie
wprowadzenia ww. regulacji mogłoby hipotetycznie doprowadzić do sytuacji, w której nowo
odkrywane partie jaskiń, otwory lub jaskinie dołączane do większych systemów, byłyby
automatycznie uznawane za udostępnione, na co TPN zgodzić się nie może.
W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące ograniczenia:
Jaskinia Kasprowa Wyżnia – tzw. III otwór położony jest w ścianie Zawraciku
Kasprowego i dostępny jest tylko wspinaczkowo. Otwory I i II dostępne są wydeptaną
ścieżką. Wprowadzony zapis przewiduje, że ściana Zawraciku Kasprowego nie jest
udostępniona do wspinaczki.
Jaskinia Wielka Śnieżna – wyłączono Jaskinię Wilczą, która została odkryta (odkopana) w
1996, a trzy lata później włączona do systemu.
Tunel Małołącki – wyłączono dostęp z powierzchni do górnego otworu, ponieważ górna
część Łamanego Żlebu (Kominu Flacha) nie jest udostępniona do jakiejkolwiek penetracji.
Jaskinia Zimna – wyłączono Jaskinię Białą, zwaną też górnym otworem Zimnej. Jest to
otwór sztucznie przekopany u stóp Rękawicy na przełomie 2002/2003.
W przypadku jaskiń wielootworowych, dla których nie wprowadzono specjalnych obostrzeń
(np. Przy Przechodzie, czy Dudnica), należy przyjąć, że udostępnione są wszystkie otwory
znane i udokumentowane w chwili wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
Dodatkowym uzasadnieniem wprowadzonych zmian jest to, że przekopywanie nowych
otworów powoduje zmiany mikroklimatu wnętrza jaskiń, które mogą być bardzo szkodliwe
dla środowiska jaskiniowego (zwłaszcza dla szaty naciekowej).
W celu usprawnienia nadzoru nad ruchem jaskiniowym w Tatrach określono zasady
dokonywania wpisów w „jaskiniowej książce wyjść taternickich” oraz wydawania
poświadczeń „rejestracji wejścia taternickiego do jaskini”. Przewidziano możliwość
przekazania do wypełnienia karty informacyjnej, w której kierownik zespołu będzie
zobowiązany wpisać wymagane informacje.
W celu zabezpieczenia jaskiń przed nadmierną penetracją ustalono limit osób mogących
przebywać w jaskini w czasie jednego dnia.

Zarządzenie przypomina o zakazie korzystania z karbidu, którego używanie prowadzi do
powstania okopceń ścian i polew (zwłaszcza w niskich przełazach). Karbid jest także źródłem
zanieczyszczeń.
Podkreślono, że taternictwo jaskiniowe to sport i w jego ramach nie można prowadzić
eksploracji. Nowo odkryte partie jaskiń muszą zostać udokumentowane, a decyzja co do
ewentualnego udostępniania może zostać podjęta po wykonaniu oceny wrażliwości
przyrodniczej.

