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L.dz. PZA – 2/9/2016/WP Warszawa,  12 września 2016 r.  

  

Szanowni Państwo, 

Nawiązując do ogłoszenia Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z 19.08.2016 r. o 

konsultacjach społecznych planu ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego, odbywających 

się na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o czy mowa w art. 19 ust. 1a 

ustawy o ochronie przyrody oraz przekazany zostanie właściwym organom i instytucjom do 

opiniowania, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, niniejszym 

składamy uwagi do projektu planu ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego.  

Uwagi Polskiego Związku Alpinizmu, organizacji zrzeszającej kluby taternickie w ramach 

narodowego związku sportowego w strukturach Ministerstwa Sportu i Turystyki,  dotyczą 

rozdziału 10 (OBSZARY I MIEJSCA UDOSTĘPNIANE DLA CELÓW NAUKOWYCH, 

EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH, SPORTOWYCH ORAZ SPOSOBY ICH 

UDOSTĘPNIANIA)  punktu 5 (Obszary i miejsca udostępniane dla celów sportowych) 

(numeracja stron, rozdziałów i punktów zgodnie z projektem umieszczonym na stronie 

http://bip.kpnmab.pl/public/get_file_contents.php?id=172768). 

Wnosimy, aby w projekcie planu ochrony KPN uwzględnić niżej wymienione propozycje: 

1. Do obszarów udostępnionych do działalności sportowej, wyszczególnionych w tabeli na 

stronach 150-153, dodać jedną pozycję - Obszar Czarnego Kotła Jagniatkowskiego. 

Nowa pozycja w tabeli przyjęłaby postać : 

Obszary i miejsca udostępnione: Obszar Czarnego Kotła Jagniątkowskiego. 

Sposoby udostępniania: Udostępniony do szkoleń z zakresu poruszania w trudnych 

warunkach terenowych, za każdorazową zgodą dyrektora parku narodowego,  w okresie 



od 1 grudnia do 31 marca ( z możliwością skrócenia terminu z uwagi na niewystarczające 

warunki lodowo–śnieżne oraz z przyczyn przyrodniczych), szczegółowe warunki realizacji 

szkoleń określa zgoda dyrektora parku narodowego  

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu - 18 

Uzasadnienie dla poprawki: 

Wśród obszarów udostępnionych do szkoleń z zakresu poruszania w trudnych warunkach 

terenowych znajdują się: Kocioł Małego Stawu (od Szerokiego Żlebu do żlebu Wrota 

Przemytników) oraz obszary w Śnieżnych Kotłach (od żlebu Mokrego do Rynny Świętego 

Elma). Nieopodal położony Czarny Kocioł Jagniątkowski, w okresie zimowym posiada 

zbliżone warunki śnieżno lodowe, i nadaje się do prowadzenia działalności taternicko-

szkoleniowej w zakresie poruszania się w trudnych warunkach terenowych. Jego dostępność 

dzięki sieci szlaków turystycznych (Ścieżka nad Reglami, Koralowy Szlak i czarny szlak do 

Rozdroża pod Jaworem) umożliwia dotarcie do kotła bez ingerencji w tereny pozaszlakowe. 

Klimat Karkonoszy pozwala na utrzymywanie się pokrywy śnieżno-lodowejprzez okres stu 

kilkudziesięciu dni, w kotłach polodowcowych nierzadko do sierpnia, co pozwalaja na 

prowadzenie działalności szkoleniowej i wspinaczkowej bez ingerencji w podłoże skalne i 

glebowe (http://www.kpnmab.pl/pl/pages/item/id/91), więc ok. 120-dniowy okres 

udostępnienia jest uzasadniony przyrodniczo. 

Ponadto, w zimowych szkoleniach taternickich w zakresie poruszania w trudnych warunkach 

terenowych zazwyczaj biorą udział grupy wieloosobowe. Ograniczenie liczby osób 

przebywających jednocześnie w danym miejscu do 12 powoduje konieczność rozbicia grupy 

na dwa dni szkoleniowe, co paradoksalnie zwiększa presję na dany obszar. 

2. W wykazie obszarów udostępnionych do działalności sportowej, wyszczególnionych w 

tabeli na stronach 150-153, w pozycjach 23 (Obszary w Kotle Małego Stawu) i 24 (Obszary w 

Wielkim Śnieżnym Kotle) dokonać zmian zapisów polegających na: 

 - wydłużeniu terminu udostępnienia o miesiąc marzec 

- zwiększeniu liczby osób przebywających jednocześnie w danym miejscu do 18 

 

Pozycja nr 23 w tabeli (strony 152-153) przyjęłaby postać: 

Obszary i miejsca udostępnione: Obszary w Kotle Małego Stawu (od Szerokiego Żlebu do 

żlebu Wrota Przemytników), oddziały 93, 94 

Sposoby udostępniania: Udostępniony do szkoleń z zakresu poruszania w trudnych 

warunkach terenowych, za każdorazową zgodą dyrektora parku narodowego,  w okresie 

od 1 grudnia do 31 marca ( z możliwością skrócenia terminu z uwagi na niewystarczające 



warunki lodowo–śnieżne oraz z przyczyn przyrodniczych), szczegółowe warunki realizacji 

szkoleń określa zgoda dyrektora parku narodowego  

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu - 18 

 

Pozycja nr 24 w tabeli na stronie 153 przyjęłaby postać: 

Obszary i miejsca udostępnione: Obszary w Wielkim Śnieżnym Kotle (od żlebu Mokrego do 

Rynny Świętego Elma), oddziały: 171 

Sposoby udostępniania: Udostępniony do szkoleń z zakresu poruszania w trudnych 

warunkach terenowych, za każdorazową zgodą dyrektora parku narodowego,  w okresie 

od 1 grudnia do 31 marca ( z możliwością skrócenia terminu z uwagi na niewystarczające 

warunki lodowo–śnieżne oraz z przyczyn przyrodniczych), szczegółowe warunki realizacji 

szkoleń określa zgoda dyrektora parku narodowego  

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu - 18 

Uzasadnienie dla poprawek: 

Klimat Karkonoszy pozwala na utrzymywanie się pokrywy śnieżno-lodowejprzez okres stu 

kilkudziesięciu dni, w kotłach polodowcowych nierzadko do sierpnia, co pozwalaja na 

prowadzenie działalności szkoleniowej i wspinaczkowej bez ingerencji w podłoże skalne i 

glebowe (http://www.kpnmab.pl/pl/pages/item/id/91), więc ok. 120-dniowy okres 

udostępnienia jest uzasadniony przyrodniczo. 

Ponadto, w zimowych szkoleniach taternickich w zakresie poruszania w trudnych warunkach 

terenowych zazwyczaj biorą udział grupy wieloosobowe. Ograniczenie liczby osób 

przebywających jednocześnie w danym miejscu do 12 powoduje konieczność rozbicia grupy 

na dwa dni szkoleniowe, co paradoksalnie zwiększa presję na dany obszar. 

Proponowane zmiany  zgodne są z literą prawa, szczególnie Ustawą o ochronie przyrody, 

przyczynią się do racjonalnego korzystania z zasobów parku narodowego i obszaru Natura 

2000, i mamy nadzieję, że jako takie, zostaną poddane wnikliwej analizie i rozpatrzeniu. 

      Z taternickim pozdrowieniem, 

    

 


