
DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA WSPINACZKOWEGO NA STYKU 
OCHRONA PRZYRODY – WSPINANIE 
 
A. Przygotowywanie wniosków unijnych (w części dt. zarządzania ruchem 
wspinaczkowym na obszarach chronionych) dla Naszych Skał, PZA, także wspólnie z 
organizacjami ekologicznymi (Klub Przyrodników) i służbami ochrony przyrody. W 
kolejności: nazwa projektu, nazwa programu/instytucji finansującej, beneficjent, wyniki 
projektu. 
 
 
1. Ochrona siedlisk muraw kserotermicznych i skał wapiennych na terenie Ostoi Kroczyckiej 
– projektowany obszar chroniony Natura 2000 poprzez opracowanie i wdrożenie systemu 
zarządzania ruchem wspinaczkowym; NFOŚiGW, PZA, projekt przeszedł pozytywnie 
ocenę formalną i merytoryczną, nie został zakwalifikowany do finansowania 
 
2. Ochrona siedlisk na obszarze Ostoi Kroczyckiej, Ostoi Środkowojurajskiej, Dolinek Jurajskich; 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Centrum Koordynacji Projektów 
Środowiskowych, PZA, projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, 
nie został zakwalifikowany do finansowania 
 
3. Kanalizacja ruchu wspinaczkowego w celu ochrony przyrody na terenie Jury Krakowsko-
Częstochowskiej, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Centrum Koordynacji 
Projektów Środowiskowych, PZA, projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i 
merytoryczną, nie został zakwalifikowany do finansowania 
 
4. Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku 
Krajobrazowego Orlich Gniazd”, Life +, Zespół Parków Krajobrazowych Woj. Śląskiego, 
PZA jako partner; projekt zrealizowany i zakończony w grudniu 2014 
 
5. Wdrożenie systemu zarządzania ruchem wspinaczkowym w obszarach Natura 2000 na 
Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, CKPŚ, fundusze norweskie, PZA i Klub 
Przyrodników, projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, nie został 
zakwalifikowany do finansowania 
 
B. Przygotowywanie wniosków o udostępnienie rejonów wspinaczkowych do 
Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska i dyrekcji parków narodowych, 
uczestnictwo w wizjach lokalnych z przedstawicielami służb ochrony przyrody i 
miejscowymi wspinaczami, reprezentowanie wspinaczy przed Regionalnymi Radami 
Ochrony Przyrody oraz Radami  Naukowymi Parków (wspólnie z W. Porębskim i M. 
Biedrzyckim),  
 
1. RDOŚ Rzeszów – wniosek o udostępnienie dla wspinaczki rezerwatu Prządki, udział w 
posiedzeniu Regionalnej Rady Ochrony Przyrody; negatywna opinia rady. 
 
2. RDOŚ Katowice – wnioski o udostępnienie rezerwatów przyrody Góra Zborów, Parkowe, 
Sokole Góry; udział w wyjazdowym posiedzeniu Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w 
Podlesicach – posiedzenie przełomowe dla środowiska wspinaczkowego, PZA i Nasze Skały 
stały się partnerami w działaniach na rzecz ochrony przyrody z RDOŚ Katowice i 
przedstawicielami nauki (Uniwersytet Śląski), udostępnienie ww. rezerwatów, prace nad 
kolejnymi (Ostrężnik, Zielona Góra oraz obszary Natura 2000 w woj. śląskim). 



 
3. RDOŚ Kraków – wniosek o udostępnienie dla wspinaczki rezerwatu Skamieniałe Miasto 
przygotowany we współpracy ze służbami ochrony przyrody (Oddział RDOŚ w Tarnowie), 
władzami samorządowymi i lokalnymi wspinaczami, przygotowanie wystąpienia na 
Regionalną Radę Ochrony Przyrody; negatywna opinia rady. 
 
4. Karkonoski PN – wniosek o udostępnienie dla wspinaczki rejonu Śnieżnych Kotłów i 
Małego Stawu, efekt – w zadaniach ochronnych dla parku narodowego umieszczono zapisy o 
dopuszczeniu ww. rejonów dla szkoleń z poruszania się w trudnych warunkach terenowych i 
wspinaczki; każdorazowo wymagana zgoda dyrekcji KPN; przygotowanie wspólnie z 
pracownikami KPN elektronicznego systemu rejestracji wspinaczy -  system gotowy, czeka 
na wdrożenie. 
 
5. Ojcowski PN - wniosek o udostępnienie dla wspinaczki rejonu Pochylców, udział w 
posiedzeniach Rady Naukowej OPN, pozytywna opinia Rady, projekt w fazie realizacji 
(wymiana asekuracji, podesty asekuracyjne, toi-toi, wycinki) w ścisłej współpracy z 
Ojcowskim PN. 
 
C. Udział w sympozjach, warsztatach i szkoleniach – wykłady, sesje terenowe, dyskusje 
– organizowanych przez służby ochrony przyrody (RDOŚ, Parki Krajobrazowe, Parki 
Narodowe) i organizacje ekologiczne. Uczestnicy – przedstawiciele służb ochrony 
przyrody, władze samorządowe, działacze organizacji turystycznych i ekologicznych. 
 
Wybór: 
 
Sympozjum Jurajskie (organizator – ZPKWŚ) -  Smoleń, Złoty Potok, wykład Przyrodnicze 
podstawy zarządzanie ruchem wspinaczkowym na obszarach chronionych  
 
Międzynarodowa Szkoła Ochrony Obszarów Krasowych (organizator – ZPKWŚ, UŚ) – 
Kletno, Ojców 
 
Odnawialne źródła energii w parkach narodowych (organizator – TPN); wykład 
Zarządzanie ruchem wspinaczkowym na obszarach chronionych  
 
Turystyka krajobrazowa w parkach krajobrazowych (organizator Dolnośląski Zespół 
Parków Krajobrazowych), wykład – Zarządzanie ruchem wspinaczkowym na obszarach 
chronionych Sudetów 
 
Szkolenia dla przewodników po Ojcowskim Parku Narodowym (organizator – OPN), 
wykład – Turystyka wspinaczkowa na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej a ochrona 
przyrody 
 
Misja Natura (organizator Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych), wykład – 
Wspinaczka na obszarach chronionych; efekty – zob. załącznik 
 
D. Udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych –prezentacje 
wyników badań dt. oddziaływania wspinaczki na środowisko i sposobów zarządzania 
ruchem wspinaczkowym 


