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Zaproszenie  
 

Tatrzańskie Stowarzyszenie Kanioningowe zaprasza wszystkich zainteresowanych działalnością kanioningową, 

do  spotkania organizacyjnego, którego celem jest nawiązanie współpracy przy unifikacji technik i sprzętu w kanioningu. 

Na spotkaniu przedstawione zostaną główne cele powstania Komisji Kanioningu i obecna sytuacja prawna wraz z 

niepokojącymi próbami wprowadzenia niekorzystnych zmian. 

Nasze działania zmierzające do powstania Komisji Kanioningu w ramach Polskiego Związku Alpinizmu, są reakcją na próby 

zmiany aktualnego stanu prawnego. Pragniemy wypracować wspólne stanowisko, odnośnie standardów technicznych i 

reprezentowania naszych interesów wobec innych instytucji i organizacji zajmujących się kanioningiem. 

W tym celu konieczne jest powołanie Komisji Kanioningu przy PZA. Praca komisji  polegać będzie na rozpatrywaniu 

wniosków Grup Doradczych w zakresie realizacji zadań. Grupy doradcze w założeniu powstają niezależnie od Komisji 

Kanioningu, w środowiskach zrzeszonych w PZA.  Liczymy tutaj na zaangażowanie przedstawicieli środowisk. 

 
Główne cele powstania Komisji Kanioningu przy Polskim Związku Alpinizmu. 
 

1. Prowadzenie działalności pod logiem PZA – w ramach wypracowanych standardów międzynarodowych. 
2. Wyznaczanie kierunków szkoleniowych i zalecanych standardów technicznych. 
3. Szkolenie kadry Instruktorskiej. 
4. Działania na rzecz udostępnienia do działalności sportowej i szkoleniowej rejonów kanioningowych na terenie 

Polski. 
5. Pomoc w realizacji projektów ekiperskich. 

 
Realizacja zadań Komisji Kanioningu obejmować będzie: 
 

1. Unifikacja zalecanych technik kanioningowych.  
2. Unifikacja kadry szkoleniowej, programu kursu podstawowego i instruktorskiego. 
3. Analiza stosowanych technik pod kątem bezpieczeństwa – techniki linowe i problematyka wodna. 
4. Unifikacja technik ratowniczych w kanionach – Profilaktyka bezpieczeństwa – zagadnienia wodne. 
5. Przeciwdziałanie zabiegom monopolistycznym prowadzonym przez Międzynarodowych Przewodników 

Wysokogórskich IVBV. 
 
Termin i miejsce spotkania przedstawicieli Grup Doradczych i Komisji Kanioningu.  
Zakopane, ul. Piłsudskiego 63a – Centrala TOPR ; 9  luty 2013 (sobota)  godz. 14: 00  
Kontakt  889 105 476 Zbigniew Tabaczyński lub e-mail: tsk.canyoning@gmail.com  
 
Proponowany skład Komisji Kanioningowej: 

� Przewodniczący: Jacek Broński 
� Problematyka wodna: Sławomir Kamiński 
� Technika i sprzęt: Aleksander Dobrzański 
� Technika i sprzęt: Marek Jędrzejczak  
� Technika i sprzęt: Zbigniew Tabaczyński 

TATRZANSKIE STOWARZYSZENIE 
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Prezes : Jacek Broński 
 

 


