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Ależ było świetnie!  
Czyli tajemnice udanej wycieczki

Turystyka indywidualna ma wiele zalet, ale wspólne wędro-
wanie także. Wędrując w grupie, nawet nieformalnej, mamy 
okazję zobaczyć świat oczyma innych. Dzielić się radościa-

mi i smutkami z towarzyszami wspólnej przygody. W turystycznej 
grupie uczymy się odpowiedzialności za towarzyszy wędrówki, za 
ich i swoje bezpieczeństwo, ale także za to, by wędrówka przynio-
sła nam wszystkim jak najwięcej satysfakcji. Uczymy się także pa-
trzeć na swoje własne działania (i zaniechania) w kontekście grupy,  
w której się znaleźliśmy. Odkrywamy, że każda nasza decyzja, 
każde działanie skutkuje konsekwencjami dotykającymi nie tyl-
ko bezpośrednio mnie, ale w takim samym stopniu wszystkich 
członków grupy. To nauka, która na pewno przyda nam się w co-
dziennym życiu.

Jako turyści uczestniczymy w różnych imprezach, czasem zorga-
nizowanych świetnie, a czasem gorzej. Co zatem wpływa na to, że 
po jednej imprezie turystycznej z przyjemnością ogląda się zdjęcia  
i długo utrzymuje kontakty z poznanymi na niej turystami,  
a o innej się szybko zapomina? Co wpływa na to, że po powrocie 
z rajdu, czy z wycieczki mówi się kolegom i koleżankom – to była 
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świetna impreza, warto pojechać z tym klubem? Co tu dużo ukry-
wać, decyduje o tym wyobraźnia, doświadczenie i sprawność or-
ganizatorów.

Jednak żadna impreza nie zorganizuje się sama. Jeżeli już jakiś 
czas uczestniczymy w życiu jakiegoś środowiska turystycznego, 
np. koła czy klubu PTTK przyjdzie na pewno czas na to, aby dać 
cokolwiek od siebie, aby wykazać się umiejętnościami organiza-
cyjnymi i spróbować zorganizować coś samodzielnie. Na co na-
leży zwrócić szczególną uwagę przy organizacji imprezy, z jakiej 
pomocy można korzystać, czego nie należy robić – o tym jest ni-
niejszy poradnik.

Życzymy wszystkim organizatorom wielu jak najbardziej uda-
nych imprez turystycznych.

Do zobaczenia na szlaku!

Wędrujcie z nami !
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Wymogi formalne 
czyli, czy każdy może?

Zanim jednak zaczniemy koniecznie trzeba na wstępie roz-
różnić dwie sfery działania w zakresie organizowania im-
prez turystycznych – sferę komercyjną, czyli usług tury-

stycznych, od sfery zwanej potocznie „społeczną” czyli obszaru 
działalności towarzystw, organizacji społecznych i młodzieżo-
wych, wolontariatu itp. Tą pierwszą, którą określa relacja usłu-
godawca – usługobiorca lub prościej mówiąc, biuro – klient, nie 
będziemy się tu właściwie zajmowali, ponieważ w niej zasady są 
proste: klient płaci i wymaga. W sferze społecznej, gdzie general-
nie wszelkie działania organizacyjne oparte są na zasadzie „non 
profit” relacje między organizatorem, a uczestnikiem są zupełnie 
inne. Tu organizator nie jest sprzedawcą usługi, ale tym, który za-
prasza do wspólnej zabawy, a uczestnik – w mniejszym, lub więk-
szym stopniu – jest także współorganizatorem. I choć poruszanie 
się w sferze społecznej nie zwalnia organizatora w żadnym stop-
niu z odpowiedzialności za jakość i poziom imprezy, to jednak 
dobrze jest, kiedy uczestnicy mają od samego początku świado-
mość, że np. wycieczka, w której uczestniczą, to nie jest komercyj-
na oferta biura podróży. Uniknie się wtedy wielu nieporozumień. 
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Oczywiście rozróżnienie tych sfer nie zawsze jest łatwe i oczy-
wiste. Często zazębiają się one na różnych poziomach, choćby 
wtedy np. gdy wspólnie organizowana wycieczka klubowiczów 
korzysta z usług komercyjnego przewoźnika, czy śpi w hotelu.

Kto zatem może być organizatorem i jakie warunki musi speł-
niać, żeby móc zorganizować wycieczkę lub imprezę turystyczną? 
Na to pytanie nie ma jednej wyczerpującej kwestię odpowiedzi, 
ponieważ wszystko zależy od okoliczności, a diabeł jak zwy-
kle tkwi w szczegółach. Prywatny wyjazd kilku przyjaciół może 
zorganizować każdy i nikt, poza zdrowym rozsądkiem i własną 
krytyczną oceną swoich umiejętności, nie będzie mu dyktował 
żadnych warunków wstępnych. Nie ma tu wymogów formalnych, 
bo i być nie może. W takiej sytuacji także odpowiedzialność or-
ganizatora, czy inicjatora wyjazdu sprowadza się w zasadzie do 
relacji towarzyskich. Sytuacja zmienia się diametralnie, jeżeli nasz 
wyjazd ma firmować jakaś organizacja, wtedy bowiem, czy nam 
sie to podoba, czy nie, musimy się liczyć z obwiązującymi w niej 
wewnętrznymi przepisami. Swoje przepisy w tym zakresie mają 
szkoły, swoje organizacje harcerskie, swoje wreszcie różne towa-
rzystwa, w tym PTTK. Z reguły korespondują one w ten, czy inny 
sposób z przepisami państwowymi, ale najczęściej są bardziej 
szczegółowe i dostosowane do specyfiki danej organizacji. 

Posłużmy się przykładem Polskiego Towarzystwa Turystycz-
no-Krajoznawczego. Oczywiście członkowie koła czy klubu PTTK 
mogą zorganizować sobie wyjazd nie oglądając się na nikogo  
i nikogo o tym nawet nie informując. Wystarczy, że skrzykną 
się telefonicznie, czy za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
ewentualnie portalu społecznościowego i już. Jeżeli natomiast 
organizatorzy wyjazdu chcą nadać mu formalny status imprezy 
klubowej PTTK, np. po to, by obejmowało ich ubezpieczenie od 
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odpowiedzialności cywilnej (OC) przysługujące kadrze PTTK, lub 
chcieli by także na korzystnych warunkach ubezpieczyć wszyst-
kich uczestników, impreza bezwzględnie musi być zarejestrowa-
na w oddziale PTTK, a ten przy jej rejestracji będzie egzekwował 
odpowiednie wewnętrzne przepisy. 

Każdy oddział PTTK, zgodnie z zawartą Umową Ubezpieczenia, 
jest zobowiązany prowadzić kalendarz (rejestr), do którego wpi-
sywane są imprezy turystyczne, organizowane przez jednostki 
organizacyjne zrzeszone w oddziale PTTK, przy czym imprezy te 
powinny zostać zarejestrowane przed ich rozpoczęciem. W ka-
lendarzu (rejestrze) powinny być wyszczególnione terminy, czas 
i miejsce rozpoczęcia i zakończenia imprezy, jej charakter, prze-
widywana (i skorygowana po imprezie) liczba uczestników oraz 
kierownik imprezy, osoby przygotowujące i likwidujące imprezę 
po jej zakończeniu, a także jeżeli był ustalony – musi być dołączo-
ny regulamin. Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma prawo wglądu 
do kalendarza-rejestru imprez turystycznych oraz do aktualnej li-
sty członków PTTK zrzeszonych w Oddziale w celu potwierdzenia 
prawa do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu OC.

Podejmując się zorganizowania imprezy, która ma być firmo-
wana przez jakąś organizację, musimy więc znać obowiązujące  
w niej, w tym zakresie przepisy. Inaczej po prostu się nie da.

W naszym poradniku tych szczegółowych przepisów obowią-
zujących w konkretnych organizacjach oczywiście nie znajdzie-
cie, bo nie taka jest jego rola. Tu postaramy się przedstawić Wam 
pożyteczne informacje i porady, które będą przydatne nie za-
leżnie od tego, czy organizowany przez Was wyjazd będzie miał 
charakter prywatny czy klubowy, i pod jakim  szyldem będzie się 
odbywał.
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Należy też pamiętać, że bycie organizatorem jakiegoś wyjazdu 
turystycznego nie zawsze wiąże się i nie musi się wiązać z jego 
prowadzeniem w terenie. Rozróżnienie to jest szczególnie istotne 
w wypadku imprez tych dziedzin turystyki, które wymagają i od 
uczestników i od prowadzącego specjalnych umiejętności np. tu-
rystyka jeździecka, żeglarska, czy wędrówki w górach wysokich. 
Wtedy organizator, czy mówiąc dokładnie kierownik organiza-
cyjny odpowiada za wszystko inne poza samym prowadzeniem 
grupy, te bowiem powierza przewodnikowi, czy instruktorowi  
z odpowiednimi uprawnieniami dla danej dziedziny turystyki. 
Generalnie prowadzący grupę musi mieć niezbędne uprawnie-
nia wymagane odpowiednimi przepisami, organizator zaś nieko-
niecznie, choć zapewne powinien mieć doświadczenie. I żeby nie 
było wątpliwości – organizator wyjazdu odpowiada również, za 
to, żeby prowadzący grupę przewodnik czy instruktor miał odpo-
wiednie uprawnienia.
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Formy turystyki  
zorganizowanej

1. Turystyka nizinna

Najprostszy rodzaj turystyki, czyli turystyka piesza nizinna, 
do której uprawiania wystarczą właściwie tylko dobre 
buty i plecak, nie wymaga specjalnych umiejętności, ani 

nakładów ze strony uczestnika. Jednak nie zwalnia to organiza-
tora z jej starannego przygotowania. Trzeba szczególnie zadbać 
o długość tras, o to aby nie były zbyt uciążliwe, a jednocześnie 
aby były interesujące i nie polegały jedynie na samym marszu, 
ale pozwalały również na poznanie na trasie wielu interesują-
cych obiektów. Można też przygotować punkty etapowe, gdzie 
uczestnicy będą mogli w formie zabawy wykazać się wiedzą kra-
joznawczą, lub sprawnością fizyczną.

W takich imprezach uczestniczą często całe rodziny, warto więc 
przeznaczyć dla nich specjalne nagrody, np. „dla najliczniejszej 
rodziny”, „dla najstarszego uczestnika imprezy”, „dla najmłodsze-
go uczestnika imprezy”. Koniecznie trzeba też przygotować spe-
cjalne konkursy dla dzieci.
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W trakcie pieszych wędrówek po różnych ciekawych trasach tu-
rysta zdobywać może kolejne stopnie Odznaki Turystyki Pieszej, 
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a także liczne odznaki krajoznawcze. Zdobywanie odznak organi-
zator powinien ułatwić uczestnikom imprezy.

2. Turystyka górska
Piesza turystyka górska jest nieco trudniejsza niż nizinna i wy-

maga więcej wysiłku, więc uczestnikom potrzebne jest choćby 
minimalne przygotowanie kondycje, konieczne jest również 
odpowiednie wyposażenie. O tego typu wymaganiach trzeba 
uczestników koniecznie poinformować wcześniej, najlepiej pi-
semnie, lub np. mailem. Informacja o trudnościach trasy i koniecz-
nym przygotowaniu kondycyjnym powinna się również znaleźć 
w regulaminie imprezy.

Nie powinno się dopuszczać do sytuacji, kiedy w grupie wę-
drującej po górach znajdzie się chociaż jedna osoba wyraźnie od-
stająca kondycją od innych i opóźniająca trasę. Jeżeli jednak już 
się tak stanie to bezwzględnie trzeba tempo marszu całej grupy 
dostosować do tempa tej najsłabszej osoby.

W górach spotykamy zazwyczaj trudniejsze warunki tereno-
we, pogoda jest bardziej zmienna, okolice bardziej odludne.  
W górach wyższych takich jak Tatry dodatkową trudność stano-
wić może ekspozycja, czyli popularnie mówiąc „przepaście” na 
niektórych szlakach turystycznych. Na to również należy zwrócić 
uwagę uczestnikom odpowiednio wcześnie, przed rozpoczęciem 
imprezy.

Każdy z uczestników powinien posiadać wygodną odzież  
i mocne buty, najlepiej chroniące kostkę. W indywidualnym ma-
łym plecaku powinien mieć zapasowe ciepłe ubranie, okrycie od 
deszczu, latarkę. W czasie słonecznej pogody przydaje się okrycie 
chroniące głowę przed słońcem oraz krem z filtrem. Na dłuższe 
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trasy, gdzie po drodze nie spotkamy schronisk przyda się picie 
(najlepiej zwykła niegazowana woda mineralna) oraz kanapka  
i owoce. O potrzebie posiadania tych wszystkich rzeczy należy 
powiedzieć uczestnikom wcześniej, a potem jeszcze raz przypo-
mnieć bezpośrednio przed wyruszeniem na trasę.

Prowadzący trasę oprócz swoich osobistych rzeczy powinien 
w swoim plecaku posiadać apteczkę z podstawowymi lekami, 
bandażem i plastrami na obtarcia oraz drugą, zapasową latarkę 
(bo zwykle ktoś jej zapomni, co okaże się wtedy kiedy jest naj-
bardziej potrzebna). Konieczna też jest mapa i kompas lub GPS, 
nawet jeżeli ktoś doskonale zna teren. Zawsze może się zdarzyć, 
że z różnych powodów trzeba będzie opuścić wyznaczoną pier-
wotnie trasę.

Planując trasę górską należy pamiętać o tym, aby była możli-
wość skrócenia wycieczki w razie niepogody, lub niedyspozycji 
któregoś z uczestników.

W razie zabłądzenia, złego samopoczucia lub urazu nie należy 
się wstydzić poproszenia o pomoc wyspecjalizowanych służb ra-
towniczych czyli GOPR lub TOPR (tel.  601 100 300).

Chodząc po górach uczestnicy mogą zbierać punkty niezbęd-
ne do zdobycia kolejnych stopni Górskiej Odznaki Turystycznej, 
trzeba ich o tym poinformować i umożliwić weryfikację zdoby-
tych punktów (www.cotg.pttk.pl).

3. Turystyka rowerowa
Turystyka rowerowa pozwala na przemierzanie codziennie tras 

dwu lub trzykrotnie dłuższych, niż można to zrobić pieszo. Jedno-
cześnie prawie wszystkie drogi i ścieżki dostępne dla piechura są 
również dostępne dla rowerzysty. To powoduje, że na równinach 
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i na pogórzach jest to najbardziej popularny rodzaj turystyki po-
zwalający łączyć przyjemny wysiłek fizyczny z krajoznawstwem.

Wymagania wobec osoby, która prowadzi trasę na imprezie 
turystyki rowerowej są znacznie większe, niż w wypadku tury-
styki pieszej. Ta osoba powinna być nie tylko „przewodnikiem” 
ale w razie potrzeby również „mechanikiem rowerowym”. Awaria 
może się zdarzyć każdemu, a nie każdy uczestnik umie sobie sa-
modzielnie poradzić. Prowadzący powinien w razie czego umieć 
wymienić przebitą dętkę lub założyć, a nawet skuć łańcuch.

Planując trasy wycieczek rowerowych nie należy ich projekto-
wać zbyt długich. Trasy dzienne dla osób dorosłych nie powinny 
przekraczać 40–60 km długości, w zależności od rodzaju terenu  
i od sumy podjazdów, trasy rodzinne powinny być o połowę krót-
sze. Przy planowaniu tras pomocne mogą być liczne dostępne  
w księgarniach przewodniki dla rowerzystów lub strony interne-
towe z opisami szlaków (www.narowerze.pttk.pl).

Jadą rowerem po drogach publicznych należy bezwzględnie 
stosować się do przepisów kodeksu drogowego, wszystkie rowe-
ry powinny być w pełni sprawne, a zwłaszcza posiadać dobrze 
działające hamulce i oświetlenie.

Prowadząc grupę po drogach publicznych należy również 
pamiętać o tym, że jeżeli chcemy jeździć bezpiecznie, to należy 
stosować zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do innych 
użytkowników dróg. Poruszając się rowerem niestety często moż-
na się zetknąć z nieodpowiedzialnym zachowaniem innych użyt-
kowników drogi. Aby niebezpieczeństwo zminimalizować należy 
stosować wspominaną zasadę ograniczonego zaufania, na przy-
kład zwolnić przed dojazdem do skrzyżowania i uważnie się roz-
glądać, nawet jeśli na pewno mamy pierwszeństwo przejazdu. To 
wszystko należy przypomnieć uczestnikom przed wyruszeniem 
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na trasę. Poza tym wędrując na rowerze zdecydowanie najlepiej 
jest unikać ruchliwych szos, a przemieszczać się bocznymi droga-
mi, lub wyznakowanym ścieżkami i szlakami rowerowymi.

Musimy też pamiętać, że osoba która nie ukończyła 18 lat może 
kierować rowerem o ile posiada  kartę rowerową. Otrzymać ją 
może uczeń mający ukończone 10 lat po zdaniu egzaminu. 

Uczestnicząc w turystycznych wyjazdach rowerowych zdoby-
wać można Kolarską Odznakę Turystyczną oraz cały szereg in-
nych odznak kolarskich i krajoznawczych.

t Rajd rowerowy

Rajd rowerowy jest stosunkowo tanim przedsięwzięciem, ale 
najlepiej zaplanować go z dużym wyprzedzeniem i zapewnić 
sobie wcześniej środki finansowe na jego organizację. Korzy-
stajmy nie tylko ze środków samorządowych, czy klubowych, 
ale również z dotacji sponsorów. W ten sposób zagwarantujemy 
imprezie godną oprawę. Reklamodawcy chętnie partycypują  
w kosztach imprezy tylko wtedy, gdy mają gwarancję jej odpo-
wiedniego nagłośnienia w mediach i sprawnej organizacji.

Najtrudniejszym momentem jest złożenie wniosku o zgodę 
na zorganizowanie rajdu rowerowego na danym terenie. Do-
tyczy to przejazdów po drogach publicznych, w których udział 
weźmie ponad 15 osób i nie ma znaczenia, czy będzie potrzeba 
zamknięcia ruchu, czy nie. W zależności, czy rajd planujemy po 
ulicach miasta, czy po lesie, o zgodę należy zwrócić się do orga-
nu zarządzającego najważniejszą z dróg, po której będziemy się 
poruszać (gminna, powiatowa, wojewódzka). Będzie to wójt, bur-
mistrz, prezydent miasta, starosta powiatu, marszałek wojewódz-
twa lub instytucja zarządzająca w jego imieniu daną drogą, np. 
powiatowy lub wojewódzki zarząd dróg, inżynier ruchu itp. Poza 
wnioskiem o zgodę na imprezę powinniśmy także złożyć wnioski 
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o uzgodnienie trasy przejazdu do poszczególnych wójtów gmi-
ny czy starostów powiatu, po terenie których będzie przebiegała 
trasa rajdu. Wydający główne pozwolenie będzie także zainte-
resowany otrzymaniem przez organizatora zgód właścicieli lub 
zarządców terenów, po których będziemy przejeżdżali, takich jak 
np. nadleśnictwa, zarządy parków krajobrazowych, parków naro-
dowych, zarządu parków (lasów) miejskich itp. Procedura uprasz-
cza się jedynie wówczas, gdy start, trasa i meta nie przebiegają 
po żadnej z dróg publicznych. W art. 65 Prawa o ruchu drogowym 
przedstawiona jest procedura uzyskania pozwolenia na duży rajd.

Każdy organ wydający zgodę na przejazd po drogach publicz-
nych zwróci się uprzednio do policji o opinię w tej sprawie i gdy 
uzyska zapewnienie policji, że organizator spełnił odpowiednie 
wymogi zabezpieczenia trasy, wówczas może nam wydać zgodę 
na jej organizację. To, czy przejazd po drodze będzie zabezpie-
czony zgodnie z obowiązującymi przepisami, oceni policja i to 
ona określi siły i środki, jakie na to będziemy musieli przeznaczyć. 
Policja też określi, w jakim zakresie do tego zabezpieczenia zaan-
gażują się jej funkcjonariusze. Dlatego też warto wcześniej zgło-
sić się bezpośrednio do policji w celu rzeczywistego uzgodnienia 
przejazdu i wówczas dopiero złożyć wniosek do organu wydają-
cego zgodę na naszą imprezę, ujmując szczegóły zabezpieczenia 
przejazdu w odpowiedniej dokumentacji (plan zabezpieczenia, 
wykaz osób zabezpieczających, stosowne zobowiązanie itp.).

Gdy tylko opracujemy koncepcję rajdu, powinniśmy rozpocząć 
kampanię informacyjną. Wykorzystujmy do tego media różnego 
rodzaju: lokalne czasopismo, rozgłośnia radiowa, plakaty przykle-
jane w strategicznych punktach miejscowości (np. witryny skle-
powe), ogłoszenia parafialne w kościele, wysyłanie maili i SMS-
ów. Nie lekceważmy żadnych kanałów informacyjnych.
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Całą imprezę trzeba ubezpieczyć w jednej z firm ubezpiecze-
niowych w ramach ubezpieczenia grupowego NW. Jeśli organi-
zator nie ma możliwości ubezpieczenia całej imprezy, powinien 
mieć przygotowane specjalne oświadczenie o tym, że uczestnik 
bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność, i że ubez-
pieczy się we własnym zakresie. Takie oświadczenie musi podpi-
sać każdy pełnoletni uczestnik rajdu (za niepełnoletniego podpi-
sują rodzice). 

Przygotowanie trasy każdego, nawet najmniejszego przejazdu 
powinno być przemyślane odpowiednio wcześniej. Wybierajmy 
trasy nieprzecinające głównych arterii komunikacyjnych. Może-
my poprosić o pomoc policję oraz inne służby mundurowe. Za-
planujmy dokładnie przebieg trasy. Nie zostawiajmy niczego na 
ostatnią chwilę.

Wśród uczestników będzie wiele osób, które na dwóch kół-
kach jeżdżą bardzo rzadko. Dlatego dystans nie może być zbyt 
długi, najlepiej, żeby mieścił się w przedziale 15-30 km. Dzieciom 
zaproponujmy krótsze wyścigi dodatkowe. Dystans wymierzy ro-
werzysta z licznikiem. Nie wybierajmy tras trudnych, szczególnie 
unikajmy nawierzchni piaszczystej, błota, trudnych podjazdów  
i zjazdów, korzeni, kamieni. Minimalna szerokość trasy to 1 metr. 

Myśląc o tym, gdzie umiejscowić start i metę, weźmy pod uwa-
gę to, że wielu rowerzystów przyjeżdża na zawody samochoda-
mi. Pomyślmy, gdzie można urządzić parking. Jeśli spodziewamy 
się wysokiej frekwencji, warto wyznaczyć osobę porządkową na 
parkingu.

Zapraszając do udziału w rajdzie, informujmy rowerzystów, jak 
dokładnie wygląda trasa. Do regulaminu imprezy dołączmy mapę 
i charakterystykę trasy, a także informację, co uczestnicy powinni 
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mieć ze sobą na trasie przejazdu. Należy przypomnieć o zabra-
niu bidonu z wodą lub napojem izotonicznym, odpowiedniej 
odzieży, kasków, a jeśli przejazd będzie odbywał się po zmroku, 
kamizelek odblaskowych i odblasków. Zachęcajmy potencjalnych 
uczestników, by dokonali wcześniej przeglądu swojego pojazdu. 
Dobrym pomysłem jest zaproszenie na start przedstawicieli skle-
pów i serwisów rowerowych. Mogą na miejscu sprawdzać pojaz-
dy zawodników, a przy okazji promować swoje usługi.

W przeddzień zawodów warto zrobić odprawę techniczną, 
przydzielając konkretnym osobom różne funkcje i zakresy od-
powiedzialności. Oznaczona wyraźnie (np. kamizelki lub koszulki  
z nadrukiem, identyfikatory) obsługa rajdu  powinna być obec-
na nie tylko podczas startu i na mecie, lecz również na zakrętach 
i rozstajach dróg. Start i meta muszą być zabezpieczone przed 
przypadkowymi przechodniami, najlepiej odgrodzone.

Musimy dobrze oznaczyć trasę, np. strzałkami, taśmą, tablicami 
z wykrzyknikiem lub słowem „uwaga” w newralgicznych miej-
scach (mostek, nagły podjazd, drastyczne zwężenie trasy, wielka 
kałuża). Dwa dni przed rajdem koniecznie trzeba sprawdzić, czy 
nic na trasie się nie zmieniło (np. na leśną drogę mogło upaść 
drzewo). Tuż przed startem jeden z organizatorów musi przemie-
rzyć cały dystans i sprawdzić, czy nikt nie poprzekręcał strzałek 
lub nie usunął innych oznaczeń trasy.

Przygotujmy zestaw startowy dla każdego uczestnika. W mia-
rę możliwości finansowych mogą one zawierać numery starto-
we (na kierownicę i ew. na plecy), w których produkcji na pewno 
chętnie pomoże nam sponsor. Oprócz nich mogą się w zestawie 
znaleźć materiały promocyjne organizatorów, sponsora, regula-
min zawodów, ew. talony na posiłek i napoje po rajdzie. Na star-
cie powinniśmy mieć też wydrukowane mapki trasy. Rozdajmy je 
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uczestnikom. Jeśli mamy możliwość, możemy zorganizować wy-
pożyczalnię kasków rowerowych.

Na trasie można ustawiać punkty gastronomiczne z wodą (moż-
liwość uzupełnienia bidonu), sokami, batonami czy bananami.

W czasie rajdu informujmy o dystansie i ewentualnych trudno-
ściach na trasie. Korzystając z nagłośnienia, dodawajmy sił uczest-
nikom i zagrzewajmy widzów do dopingu. Sprawmy, aby każdy 
uczestnik poczuł się zwycięzcą. Pamiętajmy o zapewnieniu opieki 
medycznej w czasie rejdu i bezpośrednio po jego zakończeniu. 
Trzeba zorganizować punkt medyczny (przy większych impre-
zach karetkę).

Na mecie zadbajmy o ciepłą herbatę, drobny posiłek regene-
racyjny (np. banan, ćwiartka pomarańczy, ciasto, posiłek na ba-
zie makaronu czy ryżu, znakomite są suszone owoce), zaplecze 
sanitarne (dobrym miejscem mającym gotową i „pojemną” infra-
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strukturę jest szkoła). Pamiętajmy też o szatni lub przechowalni 
bagażu (depozycie).

Wszystkich uczestników trzeba nagrodzić za wysiłek i podzięko-
wać za wspólną zabawę. Być może uda nam się znaleźć fundusze 
na dyplomy i znaczki rajdowe. Te ostatnie są fantastyczną pamiątką  
z każdej wyprawy. Zorganizujmy imprezy towarzyszące, konkur-
sy, festyn, muzykę. Na mecie rajdu powinna też być okoliczno-
ściowa pieczątka z nazwą imprezy, służąca m. in. do potwierdze-
nia uczestnictwa w książeczce wycieczek kolarskich.

Udokumentujmy przebieg naszego rajdu. Duża liczba zdjęć po-
zwoli znaleźć się na nich każdemu uczestnikowi. Rzetelna doku-
mentacja zawodów będzie również cenna dla sponsorów, którzy 
w przyszłości jeszcze chętniej przyłączą się do organizacji imprezy.

Uwaga! Pamiętajmy o zebraniu wszystkich śmieci, które zo-
stawili po sobie zawodnicy, kibice i organizatorzy. Trzeba też ko-
niecznie usunąć wszystkie oznaczenia umieszczone na trasie.

t rowerowy obóz wędrowny

Najwyższą formą turystyki kolarskiej są wyprawy wielodniowe 
i obozy wędrowne, z reguły ukierunkowane na zwiedzanie okre-
ślonego regionu kraju. Przed wyjazdem należy starannie przygo-
tować sprzęt (rower, namiot, kuchenka), odbyć kilka wycieczek 
kondycyjnych, przestudiować mapy i przewodniki turystyczne, 
wytyczyć marszrutę pamiętając o unikaniu jazdy głównymi dro-
gami. Obozy wędrowne możemy organizować na dwa sposoby. 
System łańcuszkowy polega na tym, że codziennie nocujemy  
w innej miejscowości, zaś system biwakowy charakteryzuje się 
tym, że na rowerach (pociągiem bądź samochodem) docieramy 
do atrakcyjnej miejscowości, tam rozstawiamy namioty, albo zaj-
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mujemy kwatery w gospodarstwie agroturystycznym lub schro-
nisku, a następnie co dzień odbywamy wycieczki w coraz to inne 
okolice. Po kilku dniach możemy bazę wypadową przenieść do 
innej miejscowości, dzięki czemu będziemy mogli znowu przez 
parę dni poznawać inne rejony. Obozy wędrowne, organizowane 
są z reguły dla kilkunastu osób i trwają najczęściej 10-14 dni.

W tym rozdziale wykorzystano m.in. opracowanie Małgorzaty Smolińskiej Po-
radnik organizatora rajdu rowerowego (http://polskanarowery.sport.pl).

4. Turystyka kajakowa
Wybierając spływ kajakowy powinniśmy pamiętać, że o ile ka-

jakarstwo nizinne (z niewielkimi wyjątkami) nie jest sportem eks-
tremalnym, to przynajmniej jedna osoba z naszej ekipy powin-
na posiadać elementarną wiedzę na temat pływania kajakiem. 
Najistotniejsze kwestie, to sposób wiosłowania do przodu i do 
tyłu, sterowanie kajakiem, zachowanie się kajaka w nurcie rzeki 
i podczas pokonywania przeszkód oraz sytuacja awaryjna, czyli 
wywrócenie kajaka.

Wystarczy jeśli jedna osoba z grupy posiada doświadczenie  
i przed rozpoczęciem spływu poświęci trochę czasu na przeszkole-
nie reszty uczestników. Jeśli jednak nigdy nie pływaliśmy kajakiem 
i nikt z uczestników naszego wyjazdu nie ma wiedzy na ten temat, 
nie płyńmy sami. Lepiej wybierzmy się na zorganizowany spływ ka-
jakowy, gdzie instruktorzy doradzą i pokażą jak sobie radzić.

Nie jest trudno opanować podstawowe umiejętności szczegól-
nie jeśli robimy to pod okiem bardziej doświadczonych kajakarzy. 

t Trasy spływu

Spływ kajakowy jest bardzo przyjemną formą aktywnego wy-
poczynku pod warunkiem dostosowania trasy do umiejętności  
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i oczekiwań grupy. Dla osób początkujących powinniśmy wybrać 
krótki odcinek łatwej, nizinnej rzeki. W przeciwnym razie uczest-
nicy będą zbyt zmęczeni długim wiosłowaniem, by odczuwać ra-
dość z samego spływu. Podobnie, zbyt uciążliwa trasa, najeżona 
przeszkodami, pełna zwalonych drzew, przenosek i miejsc z sil-
nym nurtem spowoduje frustrację u osób nie przyzwyczajonych 
do wysiłku fizycznego, zamiast zapewnić im wypoczynek i relaks.

Z kolei osoby sprawne fizycznie i posiadające doświadczenie 
w pływaniu kajakiem będą znudzone i rozczarowane zbyt łatwą 
trasą, więc warto zapewnić im atrakcje w postaci bardziej wyma-
gającego spływu. 

t Prowadzenie i szyk płynięcia 

Wybierając się ze znajomymi na kajaki trzeba wyłonić jedną 
osobę spośród grupy, która będzie odpowiedzialna za całą logi-
stykę, przygotowanie i przebieg spływu. Jednoosobowe kierow-
nictwo jest niezbędne na każdym spływie kajakowym. Jest to 
funkcja niewdzięczna i bardzo odpowiedzialna, ale zapewniająca 
powodzenie każdego wyjazdu. Wszyscy doskonale zdajemy so-
bie sprawę z tego, że pomysłów na wyjazd kajakowy będzie tyle, 
ilu kajakarzy biorących w nim udział i porozumienie w pewnych 
kwestiach może okazać się trudne, a niejednokrotnie niemożliwe. 
Jeśli każdy z uczestników wyjazdu będzie indywidualnie komu-
nikował się z wypożyczalnią sprzętu kajakowego, czy firmą przy-
gotowującą spływ zorganizowany powstanie  bałagan informa-
cyjny.

Kierownik ponosi odpowiedzialność za wszystkich uczestni-
ków wyjazdu, jak również za ich czyny, ale jest jednocześnie oso-
bą podejmującą wszelkie decyzje w kwestiach spornych i cała 
grupa musi zastosować się do tych decyzji. Powinna być to osoba 
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dobrze zorganizowana, rozsądna, punktualna i przede wszystkim 
posiadająca doświadczenie w pływaniu kajakiem, ale także w za-
rządzaniu ludźmi.

Do obowiązków kierownika należą przede wszystkim:

F Wybór trasy, którą zamierzamy pokonać.

F Sprawdzenie możliwości dojazdu komunikacją publiczną na 
miejsce startu, czy też zaplanowanie trasy oraz parkingów dla 
samochodów prywatnych i poinformowanie o szczegółach 
wszystkich uczestników.

F Kontakt z organizatorem i dogranie szczegółów wypożycze-
nia sprzętu kajakowego lub uczestnictwa w zorganizowanym 
spływie kajakowym.

F Odbiór i sprawdzenie sprzętu i ekwipunku w miejscu rozpo-
częcia spływu kajakowego.
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F Dobór osób do kajaków i decyzje o ewentualnych zamianach 
w razie problemów którejkolwiek z osad.

F Ustalenie szyku płynięcia, wyznaczenie osady otwierającej 
i zamykającej oraz kontakt z nimi w sytuacjach awaryjnych.

F Wybór miejsca i czasu na biwak w przypadku spływu kilku-
dniowego, lub przerwy w trakcie spływu jednodniowego.

F Reagowanie i podejmowanie decyzji dotyczących wszystkich 
uczestników spływu w sytuacjach awaryjnych takich jak wy-
padki na rzece i na lądzie, załamanie pogody, kłopoty z nocle-
giem, sprzętem lub transportem.

F Dopilnowanie aby wypożyczony sprzęt został po spływie wy-
czyszczony i zwrócony w komplecie.

Wsiadając do kajaków powinniśmy ustalić szyk płynięcia. Jest 
to kolejność w jakiej poszczególne osady schodzą na wodę i po-
konują wybrany odcinek. Szyk płynięcia powinien zostać zapla-
nowany przez osobę o największym doświadczeniu kajakowym, 
względnie przez kierownika spływu.

Przede wszystkim decydujemy, kto będzie otwierał szyk płynię-
cia, a kto go zamykał. Kajakarze płynący jako pierwsi powinni znać 
odcinek rzeki, który planujemy przepłynąć. Wybierają oni i poka-
zują innym osadom drogę płynięcia, informują o przeszkodach, 
asekurują miejsca trudne lub niebezpieczne. Osada otwierająca 
musi znać miejsca postojów oraz zakończenia spływu. Osada za-
mykająca, tzw. „czerwona latarnia” pilnuje, aby nikt z uczestników 
nie został w tyle, czy się nie zgubił. W ostatnim kajaku znajduje się 
też apteczka, a płynące nim osoby mają obowiązek udostępnić 
ją poszkodowanemu w razie potrzeby. Płynąc w takim szyku nie 
ryzykujemy, że kajakarze przepłyną miejsce zakończenia spływu 
czy, że osada słabsza zostanie daleko w tyle. Dobrze jeśli otwie-
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rający i zamykający dysponują możliwością kontaktu (telefon ko-
mórkowy, walkie-talkie) i mogą informować się o przebiegu spły-
wu, czy tez ewentualnych kłopotach i zmianach na trasie.

Planując szyk płynięcia osadę najsłabszą, z najmniejszym do-
świadczeniem wodniackim umieszczamy zaraz za kajakiem 
otwierającym spływ. Tym sposobem najsłabsi uczestnicy spływu 
nadają tempo płynięcia i nie ryzykujemy, że opadną z sił i zostaną 
na samym końcu. Jednocześnie płynąc tuż za bardziej doświad-
czoną osobą mogą liczyć na jej pomoc podczas pokonywania 
przeszkód, instruktaż czy słowa otuchy w trudnych momentach.

Wybierając się na spływ kilkudniowy z bagażami w kajakach 
pamiętajmy, aby kajakom najbardziej obciążonym (np. kanadyj-
ka) towarzyszyły mniejsze, lżejsze i szybsze łódki (np. single lub 
kajaki jednoosobowe). Mniejsze kajaki w razie wątpliwości są  
w stanie sprawnie spenetrować odcinek przed dziobem i wskazać 
najdogodniejszą drogę płynięcia, a w razie konieczności przeno-
szenia kajaków ich załogi stanowią dodatkowe pary rąk niezbęd-
ne przy przenosce dużej łódki.

Pokonując długie odcinki na spływie kilkudniowym warto 
wyłonić spośród uczestników osobę lub osoby posiadające do-
świadczenie w pływaniu kajakiem i mogące płynąć w pojedynkę 
kajakami dwuosobowymi. W ten sposób zyskujemy dodatkową 
przestrzeń w każdym z takich kajaków mogącą służyć jako ładow-
nia na bagaże, lub zakupy, ewentualnie jako miejsce dla osoby 
poszkodowanej nie będącej w stanie wiosłować samodzielnie, 
czy wymagającej dotransportowania na brzeg.

t Dobór osad

Bardzo często uczestnicy spływu kajakowego prezentują róż-
ny stopień umiejętności. Ważne jest aby właściwie dobrać osady. 
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Osoby nie posiadające żadnego doświadczenia kajakowego, nie 
powinny płynąć w jednym kajaku. Dobrze, aby ktoś, kto nie po-
trafi pływać wpław, lub pływa słabo siedział w kajaku z osobą do-
brze czującą się w wodzie. W miarę możliwości powinniśmy two-
rzyć osady mieszane – mężczyźni mają zazwyczaj więcej siły, co 
przyda się zarówno podczas pokonywania przeszkód, przenosek 
jak i długich godzin wiosłowania. Wsiadając do kajaka pamiętaj-
my o tym, że z tyłu siada osoba cięższa i bardziej doświadczona 
– ona będzie sterować kajakiem. Na dziobie usiądzie lżejszy ka-
jakarz mający mniej doświadczenia i to on będzie ustalać tem-
po wiosłowania. Stosując się do powyższych zasad unikniemy 
poważniejszych kłótni w kajaku i niepotrzebnego zmęczenia po 
całym dniu wiosłowania.

t Dziecko w kajaku

Zabranie dziecka na spływ kajakowy to naprawdę bardzo do-
bry pomysł. Dostarczamy mu frajdy, pokażemy, że można miło 
spędzić czas bez komputera i telewizora, nauczymy kontaktu  
z przyrodą i pokażemy inny świat, który ono też kiedyś pokaże 
swoim dzieciom. Bezpieczeństwo nasze i naszych pociech zale-
żeć będzie przede wszystkim od naszej wyobraźni i przewidywal-
ności, a dziecięca radość z kajakowania od naszej kreatywności. 
Czas spędzony w kajaku z dzieckiem to doskonała okazja do roz-
mowy o rzeczach ważnych ale i do zabawy w różnego rodzaju 
słowne zagadki. Czasem wystarczy kawałek sznurka i kory aby 
podczas płynięcia młodsze dzieci nie znudziły się za szybko. 

Jedno dziecko powinno płynąc pod opieką minimum jednej 
dorosłej osoby, bowiem w razie wywrotki jedna osoba dorosła 
może skutecznie zadbać tylko o jedno dziecko. O doborze osad 
warto pomyśleć przed spływem, tak aby w przypadku rodzin, 
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które są nieparzyste, móc zawczasu zaplanować, kto z kim bę-
dzie płynął i w razie potrzeby namówić znajomych do wspólnego 
udziału w spływie i opieki nad dziećmi w kajaku. Osady w kaja-
kach można konfigurować na wiele sposobów, na przykład: ojco-
wie płyną z dziećmi, a mamy razem, ważne aby dwójki dzieci nie 
sadzać samych do jednego kajaka.

t Nie lekceważmy rzeki

Planując spływ kajakowy postarajmy się zdobyć informacje na 
temat odcinków rzeki, które zamierzamy przepłynąć. Dobrze jest 
przed spływem zaopatrzyć się w przewodnik lub mapę ewen-
tualnie poszperać w Internecie, czy po prostu zapytać w wypo-
życzalni kajaków, z której usług korzystamy. Jeśli uczestniczymy  
w zorganizowanym spływie kajakowym prowadzący powinni 
przekazać nam niezbędne informacje podczas odprawy.
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Jeżeli wcześniej nie dowiemy się niczego na temat rzeki, którą 
mamy zamiar płynąć, może okazać się, że ten spływ kajakowy nie 
spełni naszych oczekiwań i wrócimy rozczarowani, bo wybrany 
fragment rzeki okaże się zbyt łatwy, lub zbyt uciążliwy.

Nigdy nie lekceważmy informacji na temat przenosek, młynów, 
jazów i innych budowli wodnych – są to często miejsca trudne, 
niebezpieczne lub wręcz niespływalne. Brawura w tych miej-
scach może skończyć się wypadkiem! Posiadane informacje, czy 
napotkane ostrzeżenia weryfikujmy w razie wątpliwości ogląda-
jąc dane miejsce z brzegu. Nie należy też przeceniać swoich sił 
i umiejętności. Woda jest żywiołem, z którego mocy często nie 
zdajemy sobie sprawy. Nawet spokojna rzeka nizinna leniwie to-
cząca swe wody, może przysporzyć nam kłopotów jeśli zachowa-
my się lekkomyślnie.

Pływanie kajakiem pod wpływem alkoholu jest prawnie wzbro-
nione, wysoce nieodpowiedzialne i może zakończyć się tragedią. 
Lato, weekend i tak zwane „okoliczności przyrody” sprzyjają 
wszelkim imprezom plenerowym, jednak spożywanie alkoho-
lu wydłuża czas reakcji i rozleniwia. W upalne dni pijąc alkohol  
w kajaku dodatkowo narażamy organizm na odwodnienie. W dni 
chłodne, lub w czasie deszczu możemy z kolei nadmiernie się wy-
chłodzić bo „jeden głębszy” rozgrzewa tylko pozornie.

Pamiętajmy, że alkohol i sporty wodne nie idą w parze, więc pi-
cie piwa odłóżmy zdecydowanie do wieczornego ogniska.

t Warunki atmosferyczne

Wybierając się na spływ kajakowy musimy być przygotowani 
na nagłe zmiany pogody i powinniśmy zabrać ze sobą odpowied-
nią odzież. Nawet jeżeli wsiadając do kajaka mamy nad głową 
bezchmurne niebo powinniśmy spakować bluzę i kurtkę przeciw-
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deszczową, którą założymy w razie załamania pogody. Również 
latem wieczory bywają chłodne więc planując spędzenie w ka-
jaku całego dnia liczmy się z tym, że pod wieczór temperatura 
może być niższa i przyda nam się bluza lub cienki polar.

Na spływie kajakowym nakrycie głowy jest nieodzowne. Pod-
czas upału ochroni nas przed przykrymi skutkami udaru sło-
necznego. Często bagatelizujemy taką ewentualność, a wbrew 
pozorom o udar nie trudno, zwłaszcza płynąc kajakiem szlakiem 
wiodącym przez łąki i tereny słabo zadrzewione. Podczas gorszej 
pogody kapelusz, czy czapka z daszkiem sprawią, że strugi desz-
czu nie będą nam płynąć po twarzy i zalewać oczu. Osoby niepo-
siadające doświadczenia mogą zaopatrzyć się w rękawiczki bez 
palców (np. rowerowe), które ochronią dłonie przed pęcherzami 
powstającymi na skutek nadmiernego ściskania wiosła.

Jeśli konieczne jest wyjście z kajaka do wody, róbmy to zawsze 
w butach. Dno rzeki może skrywać różne, nieprzyjemne niespo-
dzianki, poczynając od korzeni, czy gałęzi a na potłuczonych bu-
telkach kończąc. Skaleczenie stopy jest bardzo bolesne, utrudnia 
chodzenie i źle się goi w warunkach spływowych. Uchronimy się 
przed nim zakładając sandały, obuwie do sportów wodnych, czy 
nawet stare trampki, których nie żal nam zamoczyć. Jednocześnie 
pamiętajmy, że klapki mają tendencję do odpływania. Na spływ 
kajakowy należy również zabrać krem z odpowiednim filtrem 
UV i okulary przeciwsłoneczne. Płynięcie kajakiem cały dzień  
w stroju kąpielowym czy slipach na pewno zakończy się dotkli-
wym poparzeniem. Podczas najsilniejszej operacji słonecznej 
(między godziną 11 a 14) warto założyć podkoszulek, lub cien-
ką koszulę z dłuższymi rękawami. Słoneczny dzień w kajaku bez 
okularów przeciwsłonecznych może skutkować zapaleniem spo-
jówek, co nie jest przyjemne.



29

Jeśli planujemy spływ z noclegiem w namiotach zapakujmy 
odzież turystyczną na wieczór (bluza, długie spodnie) oraz lekkie 
obuwie trekkingowe – przyda się podczas wyprawy po drewno, 
czy spacerów po lesie i oprócz chłodu ochroni przed dokuczliwy-
mi insektami.

t Sprzęt i zaopatrzenie 

Decydując się nawet na krótką wycieczkę kajakiem warto wziąć 
ze sobą napoje i jedzenie. Kiedy wiosłujemy podczas upału nasz 
organizm szybko traci wodę i powinniśmy ją regularnie uzupeł-
niać. Możemy też być pewni, że po kilku godzinach wiosłowania 
będziemy bardziej głodni niż spędziwszy ten sam czas przed te-
lewizorem, warto więc zabrać do kajaka kanapkę, owoce czy ba-
tony energetyczne.

Wypożyczając kajak, czy uczestnicząc w zorganizowanym spły-
wie kajakowym zawsze upewniajmy się czy mamy na pokładzie 
kamizelki asekuracyjne. Organizator, czy właściciel wypożyczalni 
jest zobowiązany zapewnić je każdemu uczestnikowi spływu. Nie 
ma obowiązku płynięcia w kamizelce jednak dzieci oraz osoby 
nie potrafiące pływać lub pływające słabo powinny zapiętą ka-
mizelkę mieć cały czas na sobie. W razie nagłego ochłodzenia, 
deszczu, czy wiatru kamizelka asekuracyjna stanowi dodatkową 
warstwę chroniącą nas przed zimnem.

Przed wyjazdem na spływ dobrze jest zaopatrzyć się w kilka 
metrów mocnej linki – przyda się ona w charakterze cumy, pod-
czas ciągnięcia kajaka na płyciźnie, wyciągania go z wody czy 
wciągania na wysoki brzeg lub zwalone drzewo. Warto również 
spakować scyzoryk i latarkę. Dobrze jeżeli w kajaku posiadamy 
gąbkę, którą po skończonym spływie wybierzemy wodę, liście  
i piasek z dna łódki.
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Planując dłuższy spływ, lub spływając trudną rzeką warto za-
brać zapasowe wiosło. Rezerwa przyda nam się gdy nasze wiosło 
złamie się „w akcji”, utknie między kamieniami czy konarami po-
walonych drzew lub odpłynie wybierając wolność.

t Apteczka

Na każdym spływie kajakowym powinna być apteczka pierw-
szej pomocy. Płynie ona zawsze w ostatnim kajaku. W ten spo-
sób poszkodowany nie musi szukać apteczki wśród uczestników 
spływu, a wystarczy, że zatrzyma się przy brzegu i poczeka na 
zamykającą spływ osadę.

Apteczka powinna zawierać podstawowe leki zapobiegające 
przeziębieniu i biegunce, środki przeciwbólowe i przeciwaler-
giczne, koc NRC, materiały opatrunkowe i bandaże elastyczne 
oraz preparat redukujący skutki poparzeń (więcej na str. 64).

t Łączność 

Pływając kajakiem przebywamy często w dużym oddaleniu od 
cywilizacji, pośród lasów, z dala od ludzkich osad. Pamiętajmy aby 
zabrać ze sobą i odpowiednio zabezpieczyć przed zamoknięciem 
telefon komórkowy z naładowaną baterią. Bardzo ważne jest 
zabranie ze sobą numeru telefonu do organizatora spływu, wła-
ściciela wypożyczalni lub kierowcy, który dostarczył nam kajaki.  
W przypadku konieczności wcześniejszego zakończenia spływu, 
zgubienia się lub problemów ze sprzętem, czy dojazdem kontakt 
z taką sobą będzie niezbędny.

t Logistyka

Na spływ kajakowy trzeba jakoś dojechać, a po skończonej 
imprezie wrócić. Przemyślmy koncepcję transportu wcześniej. 
Jeśli istnieje możliwość dojechania pociągiem lub autobusem, to  
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w zasadzie nie musimy się niczym martwić. Jeżeli jednak rozpo-
czynamy spływ z miejsca, gdzie nie dociera komunikacja publicz-
na spróbujmy dowiedzieć się od organizatora, jakimi możliwo-
ściami transportu dysponuje. W przypadku, gdy zostanie nam 
zaoferowane przywiezienie z dworca na miejsce rozpoczęcia 
spływu upewnijmy się, jak wygląda kwestia odjazdu po skończo-
nej imprezie. Jeszcze przed wyjazdem z domu mamy czas na wy-
szukanie dogodnych połączeń biorąc pod uwagę przewidywany 
czas zakończenia spływu.

D e k a l o g  k a j a k a r z a
F Wsiadaj i wysiadaj z kajaka ustawionego dziobem w górę rzeki czyli pod prąd.

F Przybijaj do brzegu zawsze pod prąd.

F Upewnij się, że kajak którym popłyniesz zachowa po wywrotce pływalność, czyli 
posiada komory lub inne akcesoria wypornościowe.

F Podczas wywrotki w pierwszej kolejności ratuj człowieka, jego sprzętem zaj-
miesz się później.

F Rzeczy wożone w kajaku zabezpiecz przed zamoczeniem (włóż w nieprzemakal-
ny worek) i zgubieniem w wodzie (przywiąż do kajaka).

F Płynąc po rzece stale kontroluj powierzchnię wody przed dziobem kajaka, zwra-
cając bacznie uwagę na wszelkie zmarszczki, fale i wiry, są to z reguły sygnały  
o różnych podwodnych przeszkodach, które musisz ominąć.

F Pilnie obserwuj tendencje zmian pogody.

F Nigdy nie wsiadaj do kajaka po spożyciu alkoholu i nie pij alkoholu w czasie pły-
wania.

F Zwracaj uwagę na innych i pomagaj im w razie potrzeby.

F Mierz zamiary według sił, nigdy odwrotnie, nie szarżuj.
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Przyjeżdżając na spływ zorganizowany własnym samochodem, 
warto dowiedzieć się gdzie samochody zostawimy na czas spły-
wu i jak je odbierzemy. Jeśli sami organizujemy wyjazd kajakowy, 
po przyjeździe na miejsce startu trzeba porozmawiać z gospoda-
rzami w okolicy – za niewielką opłatą każdy chętnie zgodzi się 
przetrzymać parę samochodów na podwórzu. Dobrze jest przy-
najmniej jedno auto pozostawić w miejscu zakończenia spływu 
jeszcze przed jego rozpoczęciem. Wówczas po skończonej im-
prezie kierowcy mogą oczekującym samochodem pojechać po 
resztę pojazdów podczas gdy reszta uczestników spływu wypa-
kowuje, czyści i zdaje sprzęt.

Do opracowania niniejszego fragmentu wykorzystano m. in. tekst pt. 10 błę-
dów popełnianych na spływach kajakowych i jak ich uniknąć (www.poradnik-ka-
jakowy.pl).

5. Marsze i biegi na orientację
Ta forma aktywności stojąca na pograniczu sportu i turystyki 

wymaga od organizatorów specjalnych przygotowań, współ-
działania wielu osób i szczególnie starannego opracowania 
materiałów, które otrzymują uczestnicy, a także wcześniejszych 
przygotowań w terenie (umieszczenia tam punktów, które będą 
odnajdywać uczestnicy). Organizatorzy imprez na orientację 
mają swoje wyspecjalizowane podręczniki dotyczące właściwe-
go przygotowania imprez.

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby w program normalnej 
imprezy turystycznej, np. turystyki pieszej wpleść elementy bie-
gów na orientację. To w znaczący sposób uatrakcyjni imprezę,  
a uczestnikom pozwoli zapoznać się z mapą, nauczyć wyznacza-
nia azymutu, czy odnajdywania w terenie wskazówek do dalsze-
go marszu.
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6. Turystyka narciarska i piesza zimowa
Turystyka narciarska i piesza zimowa w ciągu ostatnich kilkuna-

stu lat stają się formami aktywności coraz popularniejszymi, stąd 
też rosnące zainteresowanie również zorganizowanymi formami 
uprawiania tego typu turystyki.

Organizacja imprezy narciarskiej wymaga zarówno od uczest-
ników, jak i organizatora znacznie wyższych umiejętności, niż 
organizacja np. rajdu nizinnego lub nawet górskiego. Zazwy-
czaj uczestnicy biorący udział w takiej imprezie znacznie różnią 
się od siebie nie tylko kondycją, ale również doświadczeniem  
i umiejętnościami narciarskimi, co utrudnia przygotowanie tras  
i podział na grupy. Ponadto każdy może mieć nieco inny sprzęt. 
Dlatego też imprezy takie są zazwyczaj organizowane w formie 
zawodów lub rajdów indywidualnych, gdzie kolejni uczestnicy 
pokonują wyznaczoną trasę indywidualnie, na własnym sprzęcie 
i na własną odpowiedzialność.
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Od strony organizacyjnej łatwiej jest przygotować imprezę, 
gdzie uczestnicy wędrują na rakietach śnieżnych. Prowadzący 
grupę przewodnik powinien być doświadczenie w tego typu wę-
drówkach. Na początku imprezy kilka pierwszych kilometrów na-
leży poświęcić na naukę chodzenia w rakietach, zaś grupy, które 
poruszają się wspólnie nie mogą być duże, powinny liczyć maksy-
malnie kilkanaście osób.

Organizując imprezę turystyczną zimą w terenie górskim nale-
ży już wcześniej powiadomić o jej przebiegu, wraz z dokładnym 
podaniem tras odpowiednie służby ratownicze – to jest GOPR 
lub TOPR. Bezpośrednio przed wyruszeniem na trasę należy bez-
względnie sprawdzić jaka ma być w danym dniu pogoda i dosto-
sować trasę do warunków atmosferycznych. O wszelkich zmia-
nach też należy informować GOPR lub TOPR.

Zdecydowanie nie powinno się organizować żadnych imprez 
zbiorowych zimą w terenie wysokogórskim (w Tatrach powyżej 
schronisk). Jest to zbyt duże ryzyko. Organizacją i prowadzeniem 
imprez zimą w wyższe góry typu beskidzkiego (np. w Bieszczady 
czy na Babią Górę) także powinny zajmować się osoby doświad-
czone, które same uprawiają tego rodzaju turystykę i potrafią 
właściwie ocenić ewentualne zagrożenia.

Organizując tego typu imprezę pamiętać należy o tym, że  
w trakcie wypadów zimowych jeszcze częściej niż latem jest się 
narażonym na gwałtowne zmiany pogody, które także dla do-
świadczonego turysty mogą być groźne dla życia. Wybierając się 
zimą nawet na krótką wycieczkę przy ładnej pogodzie koniecznie 
należy pamiętać o odpowiednim ubraniu. Najlepiej ubierać się 
„na cebulkę” w wiele warstw cieńszej odzieży. W czasie marszu 
szybko robi się gorąco, więc zbędne warstwy można zdjąć, ale  
w czasie krótkiego nawet odpoczynku od razu robi się zimno, 
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więc trzeba się ubrać w dodatkowy polar, lub ciepłą kurtkę. Na 
zimowe wycieczki, nawet te krótkie, należy zabrać ze sobą ciepłą 
herbatę w termosie oraz coś słodkiego. O tym wszystkim trzeba 
odpowiednio wcześnie powiedzieć uczestnikom.

Uprawiając turystykę narciarską zdobywać można punkty do 
kolejnych stopni Górskiej Odznaki Narciarskiej lub Nizinnej Od-
znaki Narciarskiej PTTK.

7. Turystyka autokarowa, krajoznawstwo

Najpopularniejszy rodzaj imprez turystycznych i w kraju, i za 
granicą to turystyka autokarowa połączona ze zwiedzaniem.  
W zorganizowanej grupie autokarem dojeżdża się do wybrane-
go miejsca, odpoczywa w lesie lub nad wodą, zwiedza ciekawe 
obiekty krajoznawcze.
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Można tę formę turystyki uprawiać również w formie zorga-
nizowanych rajdów samochodowych, gdzie każdy dojeżdża do 
celu własnym samochodem, a na miejscu wszyscy się spotykają 
i wspólnie kontynuują zwiedzanie. Taka forma imprezy wymaga 
znacznie więcej nakładów organizacyjnych i lepszego przygo-
towania, ale może być bardzo ciekawa, kiedy np. uczestnikom 
wręczy się na starcie książeczki rajdowe z opisem obiektów, które 
powinni poznać po drodze, a jeszcze lepiej jeżeli obiekty będą 
opisane w formie zagadek, lub wskazane na mapach. Po dotarciu 
do mety rajdu, na jego zakończeniu można przygotować konkur-
sy dotyczące przejechanej trasy i oceniać wypełnione książeczki. 
Im więcej inwencji wymaga się od uczestnika takiej imprezy tym 
lepiej będzie ją pamiętał i uważał za bardziej udaną.

Przy planowaniu każdego tego typu wyjazdu trzeba wziąć 
pod uwagę, że musi on być przygotowany tak, aby wszystkim 
uczestnikom sprawiał on przyjemność, a jednocześnie nie nara-
żał na niewygody. To niby oczywiste, ale dość często zdarza się, że 
planujący wyjazd nie bierze pod uwagę oczekiwań i preferencji 
wszystkich uczestników.

Uprawiając ten rodzaj turystyki zdobywać można Odznakę Kra-
joznawczą PTTK oraz liczne odznaki regionalne.

8. Turystyka osób niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne, z dysfunkcjami ruchowymi, niewi-

dome, lub z upośledzeniem słuchu jak najbardziej mogą uczest-
niczyć we wszelkich formach turystyki zorganizowanej, nawet  
w imprezach rowerowych. Planując imprezę dla takich osób trze-
ba wziąć pod uwagę ich specyficzne potrzeby, czasem wypoży-
czyć dodatkowy sprzęt (np. tandemy dla niewidomych lub tzw. 
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„handbike” dla osób, z dysfunkcjami nóg – są to rowery, które 
poruszane są za pomocą rąk). Specjalne potrzeby powinny być 
również uwzględniane przy wyborze miejsca noclegu i w trakcie 
podróży autokarem. Jakie to są potrzeby – to już zależy od rodza-
ju niepełnosprawności i najlepiej aby organizator w trakcie przy-
gotowywania imprezy porozmawiał z osobami, dla których jest 
ona przeznaczona, aby o niczym nie zapomnieć.

Obecnie jest w Polsce i za granicą wiele ośrodków, które oferują 
„bezbarierowe” miejsca noclegowe, jest w czym wybierać.

Dobrym zwyczajem jest również, aby w trakcie imprezy, zwłasz-
cza trudniejszej, np. górskiej każda z osób niepełnosprawnych 
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posiadała swojego indywidualnego opiekuna, który będzie o nią 
dbał i pomagał o tyle, o ile jest to konieczne, nie za mało i nie za 
dużo. Nadopiekuńczość nie jest konieczna, ani też przyjemna dla 
osoby, która jej podlega.
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Przygotowanie  
imprezy

1. Pomysł jest najważniejszy

Jak zawsze, prawie w każdym działaniu – najważniejszy jest 
pomysł, od niego wszystko się zaczyna.

Wyobraźmy sobie na początek, że zarząd lokalnego klubu 
PTTK chce zorganizować całkiem nową imprezę, imprezę jakiej 
jeszcze nie było, imprezę nad imprezami. Od czego zacząć?

Po pierwsze – określenie „grupy docelowej”, czyli dla kogo ma 
być ta impreza – czy dla rodzin z dziećmi, czy dla pracowników 
naukowych, czy dla emerytów, a może po prostu dla wszystkich 
chętnych, którzy się zgłoszą. Kiedy określimy grupę docelową, to 
mamy już określone pewne warunki brzegowe i można myśleć 
dalej.

Po drugie – forma dyskusji. Najlepsze pomysły rodzą się w trak-
cie „burzy mózgów”. Metoda ta jest dwuetapowa:

W pierwszym etapie osoby uczestniczące zachęcane są do 
swobodnego zgłaszania pomysłów i wymiany poglądów z za-
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strzeżeniem braku jakiegokolwiek krytycyzmu. Wszystkie pomy-
sły są zapisywane, bądź sesja rejestrowana jest na taśmie.

W drugim etapie ekspert lub grupa ekspertów nieuczestniczą-
cych w pierwszym etapie przegląda jego wyniki i stara się odsiać 
idee mające sens. 

Metoda ma swoje wady (np. jest trudna do przeprowadzenia je-
żeli w pierwszej części uczestniczy ktoś o dominującej osobowo-
ści), tym wadom można w różny sposób zapobiegać. Jeżeli jednak 
dyskutujemy o organizacji imprezy turystycznej uznać można, że 
nie jest to sprawa, aż tak poważna i znacząca, aby komplikować 
samą procedurę. Wystarczy zapisywać luźne i czasem szalone 
pomysły na kartce, a na kolejnym spotkaniu, po przemyśleniu ta 
sama grupa osób (oni sami są przecież najlepszymi ekspertami) 
powinna te pomysły na chłodno przejrzeć i zweryfikować.

Z tych wszystkich pomysłów należy wybrać kilka najlepszych  
i jednocześnie mających największe szanse realizacji i wtedy 
przystąpić do kolejnego etapu, którym będzie rozpoznanie logi-
styczne.

2. Rozpoznanie logistyczne
Rozpoznanie logistyczne przeprowadza zwykle osoba, która 

jest pomysłodawcą imprezy, ale pożądane jest, aby miała w tym 
współpracowników pełniących także funkcję kontrolną.

Dlaczego? Otóż jeżeli ktoś wymyślił imprezę, to oczywiście bę-
dzie chciał, aby jego projekt został zrealizowany i może lekcewa-
żyć pojawiające się problemy. Potrzebny jest ktoś, kto „sprowadzi 
go na ziemię” i w porę powie: słuchaj, tego się jednak nie da zrobić.

Rozpoznanie logistyczne powinno dotyczyć następujących ele-
mentów:
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t Termin najkorzystniejszy

Wszystkiego przewidzieć się nie da, ale znając polski klimat 
przewidzieć można okres, kiedy na trasach nie będzie śniegu 
(albo będzie śnieg, jeżeli z założenia organizujemy imprezę zimo-
wą), kiedy dzień będzie jeszcze wystarczająco długi, temperatura 
umiarkowana (nie będzie zbyt wielkich upałów) i nie będzie sil-
nych opadów deszczu.

Z tego punktu widzenia najkorzystniejszymi miesiącami do 
organizacji imprez turystyki pieszej, w tym górskiej są czerwiec, 
sierpień, wrzesień i październik. W maju w wyższych górach spo-
dziewać się można jeszcze sporej ilości śniegu, ale imprezy ni-
zinne lub w górach typu beskidzkiego mogą się jak najbardziej 
odbywać. W lipcu są zazwyczaj największe upały, a ponadto  
w górach częste są burze. Co oczywiście nie oznacza, że poza wy-
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mienionymi wyżej miesiącami nie można zorganizować imprezy, 
trzeba tylko wiedzieć czego się można spodziewać.

Inne czynniki jakie mogą wpływać na wybór tego, a nie innego 
terminu to czas, kiedy najłatwiej znaleźć chętnych uczestników.  
Z tego powodu imprezy rodzinne nie udają się raczej w miesią-
cach wakacyjnych, kiedy ludzie wyjeżdżają z rodzinami indywi-
dualnie.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wybór terminu jest do-
stępność miejsc noclegowych czyli mówiąc fachowo obłożenia 
bazy noclegowej, jeżeli planowana jest impreza z noclegiem.  
W schroniskach najtrudniej zarezerwować miejsca w okresie 
wakacyjnym oraz w wydłużone weekendy. Ponadto na wybór 
terminu może też mieć wpływ fakt, że poza szczytem sezonu 
turystycznego można liczyć na obniżki cen noclegów. To samo 
dotyczy ewentualnego wynajęcia środków transportu.

Dniami tygodnia na jakie najlepiej zaplanować imprezę są 
oczywiście sobota i niedziela, co wynika z tego, że zdecydowana 
większość potencjalnych uczestników wtedy nie pracuje. Można 
przedłużyć czas trwania imprezy o jeden lub kilka dni sąsiednich, 
lecz trzeba się liczyć z tym, że wtedy frekwencja będzie niższa.

W wypadku imprezy typu rajdowego, gdzie na mecie schodzi 
się wiele tras można zaplanować kilka tras dłuższych i kilka krót-
szych, aby każdy potencjalny uczestnik miał wybór. Zakończenie 
rajdu najlepiej przygotować na niedzielne wczesne popołudnie 
(aby jeszcze spokojnie zdążyć dojechać do domu) lub sobotni 
wieczór, przy ognisku.

t Miejsce najlepsze

Jest to sprawa absolutnie podstawowa i rzutuje na całe dalsze 
przygotowania. Obejmuje wybór miejsca zakończenia imprezy, 
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sposobu dojazdu, miejsc noclegowych odległych od siebie o tyle, 
aby trasy dzienne nie były zbyt długie.

Po wstępnym rozpoznaniu (polegającym zwykle na sprawdze-
niu informacji w Internecie, lub pozyskanie informacji od znajo-
mych) konieczne jest wykonanie dużej ilości telefonów, w celu 
sprawdzenia czy informacje są aktualne i czy w wybranym termi-
nie będzie możliwa rezerwacja. Po czym można nawet wstępnie 
te miejsca zarezerwować, ale z zastrzeżeniem, że ostatecznego 
potwierdzenia rezerwacji dokona się później.

Termin w jakim należy to wszystko uczynić zależy od ilości 
uczestników i popularności wybranego miejsca. Zdarza się, że 
rezerwacje miejsc w rejonie popularnym i przy dużej ilości plano-
wanych uczestników trzeba zrobić już na pół roku przed ewen-
tualnym terminem imprezy. Zazwyczaj nieprzekraczalnym termi-
nem jest kilka (3–4) miesięcy.

t Dojazd optymalny

Planując imprezę należy wziąć pod uwagę to, czy uczestnicy 
dojeżdżają na nią w sposób indywidualny, czy dojazd zapewnia 
organizator.

W przypadku pierwszym sprawdzić należy, czy na miejsce 
startu i mety możliwy i łatwy jest dojazd publicznymi środkami 
transportu, gdyż nie każdy uczestnik chce i może dojeżdżać wła-
snym samochodem. Najlepiej jeżeli jest kilka alternatywnych spo-
sobów dojazdu. Wszystkie one powinny znaleźć się w informacji 
udostępnionej uczestnikom przez organizatora (najlepiej zawar-
te w regulaminie imprezy), bądź na stronie internetowej.

W przypadku drugim – zapewnienie transportu spada na or-
ganizatora imprezy, co wiąże się z nieco większym wysiłkiem or-
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ganizacyjnym, gdyż trzeba o to zadbać odpowiednio wcześnie, 
zaś dla uczestników – z nieco większymi kosztami samej imprezy.  
W Polsce jest bardzo wiele firm transportowych oferujących usłu-
gi przewozowe autokarami. O ile 99 % przewoźników jest uczciwa 
i dba o swoja renomę, to można mieć pecha i trafić na ten 1 % po-
zostałych, np. kogoś kto podstawi do przewozu ludzi niesprawny 
technicznie autokar. Dlatego przy rezerwacji usług transporto-
wych ważne są referencje firmy, które należy sprawdzić.

W przypadku transportu autokarami należy też sprawdzić, czy 
do miejsca startu i mety możliwy jest dojazd autokarem, to zna-
czy, czy nie ma np. ograniczeń tonażowych dróg czy mostów, lub 
wysokości prześwitu pod wiaduktem. 

Możliwe są również rożne sposoby kombinowane – np. uczest-
nicy długodystansowego rajdu idą kilka dni pieszo od schroniska 
do schroniska, ale ich bagaże są transportowane. W takim wy-
padku należy sprawdzić, czy samochód transportujący bagaże 
będzie mógł dojechać do każdego z miejsc noclegowych. Przy 
dużych imprezach na wiele osób może być konieczny transport 
środków żywnościowych i sprzętu na miejsce zakończenia rajdu. 
Też należy zawczasu zadbać o środek transportu i sprawdzić tech-
niczne możliwości dojazdu. Czasem również trzeba się postarać  
o niezbędne zezwolenia, np. od miejscowej straży gminnej lub od 
nadleśnictwa o pozwolenie na wjazd na drogę normalnie niedo-
stępną dla pojazdów mechanicznych.

3. Kosztorys i środki finansowe
Gdy już zostaną sprawdzone wszelkie opisane powyżej uwa-

runkowania i okaże się że impreza jest możliwa do realizacji pod 
względem logistycznym, to kolejnym bardzo ważnym krokiem 
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jest opracowanie jej kosztorysu oraz ustalenie źródeł finanso-
wania.

Koszty jakie należy uwzględnić po stronie wydatków to:

F Koszt noclegów uczestników.
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F Koszt transportu (jeżeli zapewnia to organizator).

F Koszty wyżywienia (jeżeli organizator je zapewnia).

F Koszt ewentualnych przewodników na trasach – ich wynagro-
dzenie, albo jeżeli przewodnicy się na to zgodzą, to przynaj-
mniej zwrot ich kosztów dojazdu i utrzymania.

F Koszty udziału w zakończeniu imprezy, jeżeli jest takie orga-
nizowane, w tym koszty materiałów potrzebnych do konkur-
sów, koszty transportu, koszty nagród, kiełbasek na ognisko  
i tym podobne.

F Koszty organizacyjne, np. zwrot kosztów dojazdów organi-
zatorów, wykonanych przez nich telefonów, wydatki na pro-
mocję, koszty druku materiałów programowych, wykonania 
znaczków rajdowych, map i tym podobne.

Wszystkie przewidywane koszty należy podsumować i po-
dzielić przez planowaną ilość uczestników. Konicznie trzeba za-
łożyć pewien zapas, gdyż jeżeli część uczestników nie dopisze 
lub wycofa się w ostatniej chwili z powodu niepogody, to unik-
nie się deficytu.

Najlepiej przygotowując imprezę wszystkie przewidywane 
koszty wpisywać do arkusza kalkulacyjnego, nie od razu, tylko 
w ciągu kilku dni, w miarę jak się będą przypominać. Bardzo do-
brym pomysłem jest korzystanie z dostępnego w dokumentach 
Google arkusza kalkulacyjnego, do którego ma dostęp kilka osób 
i każdy z organizatorów może wtedy coś dopisać. Po kilku dniach 
należy arkusz wydrukować, spotkać się i jeszcze raz kolejno omó-
wić wszystkie punkty.

Po wyliczeniu ocenić należy czy obliczone w ten sposób koszty 
nie przekroczą możliwości finansowych potencjalnych uczestni-
ków i czy będą adekwatne do rodzaju imprezy. Jeżeli wyliczymy 
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koszt 2-dniowego rajdu górskiego, z noclegiem w schronisku, 
ale bez transportu uczestników na 200 zł będą to koszty zdecy-
dowanie zawyżone i chętnych na imprezę nie będzie. Jeżeli na 
tyle samo wyliczymy koszt 2-dniowej zagranicznej wycieczki au-
tokarowej z noclegiem w hotelu, to będą to koszty adekwatne 
do rodzaju imprezy i chętni z pewnością się znajdą, jeżeli tylko 
program będzie atrakcyjny.

Po stronie dochodów należy uwzględnić:

F Wpłaty uczestników.

F Środki pozyskane od ewentualnych sponsorów.

Im więcej środków uda się pozyskać od sponsorów, tym mniej 
zapłacą uczestnicy, a więc można będzie liczyć na wyższą fre-
kwencję, wobec tego warto się starać.

Z doświadczenia wiadomo, że sponsorzy rzadko kiedy zgadzają 
się dofinansować imprezę turystyczną w sposób bezpośredni, za 
to można liczyć np. od firm produkujących odzież sportową, lub 
wydawnictw turystycznych na ufundowanie nagród. Rektor uczel-
ni może zgodzić się pokryć dla rajdu studenckiego koszty trans-
portu autokarem (tylko trzeba mu potem przekazać rachunek), 
zakład pracy zezwoli na rajdzie pracowniczym na skorzystanie  
z własnego zakładowego transportu.

Jest też możliwe uzyskanie środków pieniężnych od lokalnych 
samorządów, ale wnioski o przyznanie takich środków trzeba 
składać na wiele miesięcy przed imprezą, ponieważ instytucje sa-
morządowe planują swój budżet w cyklu rocznym, zazwyczaj we 
wrześniu na kolejny rok.

Pamiętać też należy, że jeżeli otrzymamy cokolwiek od sponso-
rów, to najczęściej jesteśmy zobowiązani do promowania ich wy-
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robów lub samej firmy w trakcie imprezy. A więc jeżeli np. otrzy-
mamy plecaki (do wykorzystania jako nagrody w konkursach) 
od firmy produkującej sprzęt sportowo-turystyczny, to w trakcie 
zakończenia imprezy w widocznym miejscu powinien znaleźć się 
jej baner, zaś na regulaminie imprezy – nadrukowane logo firmy. 
Najlepiej zawrzeć umowę o sponsoringu w formie pisemnej, ze 
szczegółową informacją, o tym co sponsor oferuje i czego ocze-
kuje w zamian.

Absolutnie podstawową i nie ulegającą dyskusji kwestią jest 
to, że wszelkie operacje finansowe w trakcie imprezy, czy to po 
stronie dochodów, czy wydatków, należy we właściwy sposób 
dokumentować, zbierać wszystkie faktury i rachunki, wydawać 
wpłacającym dowody wpłat z kopią zachowaną w dokumentacji 
imprezy.

4. Regulamin imprezy

Po określeniu adresatów imprezy, czasu i miejsca jej realiza-
cji oraz środków transportu przychodzi czas na opracowanie jej 
programu (na początku orientacyjnego) oraz regulaminu. W re-
gulaminie powinno być w jasny, krótki i prosty sposób określone 
– jaki jest cel imprezy, dla kogo jest ona przeznaczona, gdzie się 
odbywa, jaki jest czas trwania imprezy. Należy także określić, co 
wolno, a czego nie wolno (np. to, że obowiązuje całkowity zakaz 
spożywania napojów alkoholowych). Poszczególne punkty regu-
laminu powinny być sformułowane w sposób uniemożliwiający 
ich dowolną interpretację.

Regulamin powinien zawierać również opisy tras z podaniem 
ich orientacyjnego czasu przejścia, trudności oraz niezbędnego 
sprzętu jakim powinni dysponować uczestnicy, jeżeli takowy jest 
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potrzebny. Powinna też znaleźć się w nim informacja o zasadach, 
na jakich uczestnicy biorą w niej udział (np. że na własną odpo-
wiedzialność) oraz o tym, czy są ubezpieczeni, a także kwota wpi-
sowego i na co jest przeznaczona.

Jednocześnie regulamin nie może być zbyt długi, gdyż wtedy 
nikt go nie przeczyta do końca. Najlepiej napisać go w punktach.

Rozszerzeniem regulaminu powinna być kompletna informacja 
na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, np. 
na Facebooku.

5. Podział pracy
Zakładając, że po rozpoznaniu logistycznym i po ustaleniu 

kosztów imprezy nasz hipotetyczny zarząd Oddziału PTTK zde-
cydował się ostatecznie na organizacje wybranej imprezy, to co 
należy zrobić w następnej kolejności?
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Kolejnym ważnym punktem będzie powołanie zespołu, który 
zajmie się organizacją imprezy – zarówno przed nią, jak i w jej 
trakcie, jak i jej rozliczeniem oraz podsumowaniem. Szefem ze-
społu zostaje najczęściej osoba, która była jej pomysłodawcą, ale 
nie jest to obowiązkowe. Jeżeli pomysłodawca jest niedoświad-
czony – to koniecznie powinien mieć do pomocy przynajmniej 
jedną osobę, która ma już doświadczenie organizacyjne.

Bardzo ważne jest imienne i najlepiej pisemne ustalenie ról  
i funkcji oraz precyzyjne ustalenie zakresu obowiązków i odpo-
wiedzialności. Powinien być jeden szef, który w razie ewentual-
nych sporów jest mediatorem i ma głos decydujący.

I tu znowu przydaje się arkusz kalkulacyjny Google, do które-
go ma dostęp więcej osób – wszyscy członkowie zespołu. Jed-
nocześnie arkusz „pamięta” kto, co i kiedy do niego wpisywał, 
jak również wszystkie dokonywane w nim zmiany. Powinno się 
do niego wpisywać wszystkie konieczne do załatwienia sprawy 
i od razu obok imiennie osobę, która ma to załatwić, przewidy-
wany termin załatwienia i pustą rubrykę, w której po załatwieniu 
sprawy wpisuje się rzeczywistą datę załatwienia. Jednocześnie 
po załatwieniu sprawy odhaczamy ją, przykładowo zaznaczając 
innym kolorem. Widać wtedy dobrze, co trzeba jeszcze załatwić, 
ewentualnie kto nie wykonał przyjętego na siebie zobowiązania.

Można też założyć dwa arkusze – jeden dotyczący przygotowa-
nia imprezy, drugi – pracy w trakcie imprezy. Oba arkusze można 
sobie w dowolnej chwili wydrukować. Oczywiście równie dobrze 
można robić to wszystko na kartce, byle dużej.

Wielkość zespołu organizującego imprezę zależy oczywiście od 
jej skali, a także od dotychczasowego doświadczenia członków 
zespołu. W praktyce do organizacji imprezy turystyki kwalifiko-
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wanej na około 100 uczestników powoływany bywa zespół 4-5 
osobowy, lub nieco większy jeżeli rodzaj imprezy jest bardziej 
skomplikowany (np. jeśli trzeba przygotować na trasy punkty  
z zadaniami do wykonania).

Poniżej fragment arkusza organizacyjnego imprezy. 

Nie jest wskazane ustalanie zespołów organizacyjnych zbyt du-
żych w stosunku do potrzeb, gdyż wówczas trudno nad wszystki-
mi zapanować, a odpowiedzialność rozmywa się.

Jeżeli impreza jest bardzo duża to zdecydowanie lepiej jest po-
wołać kilka zespołów – np. jeden do przygotowania tras, drugi 
do organizacji zakończenia, trzeci – do spraw transportu, które 
działają niezależnie od siebie, ale ściśle ze sobą współpracują. Po-
winien być również jeden koordynator całości.

Uczestnictwo w zespole powinno być dobrowolne, a każdy 
powinien się zająć tym, w czym jest najlepszy. Przykładowo oso-
ba, która jest przewodnikiem górskim powinna opracować trasy 
tak, aby je dostosować do udziału uczestników o różnej kondycji, 
wraz z ewentualnymi drogami odwrotu, ktoś kto w swoim życiu 
zawodowym jest księgowym powinien się zająć finansami impre-
zy i jej końcowym rozliczeniem, zaś ktoś kto jest bardzo przeko-
nywujący – pozyskaniem sponsorów. Każda osoba jest w całości 
odpowiedzialna za swój odcinek pracy, chociaż jego poszczegól-
ne elementy może przekazać innym.



52

 6. Ważna rola promocji
Ważnym elementem przygotowania imprezy, o którym się czę-

sto zapomina jest promocja i reklama. Jak w końcu potencjalni 
uczestnicy mogą się o niej dowiedzieć, jak nie za pośrednictwem 
promocji?

Do promocji należy wykorzystać wszelkie dostępne środki, 
wśród których podstawową rolę pełnią media społecznościowe, 
takie jak na przykład Facebook. Ponadto promocja w tego typu 
mediach jest darmowa. Nie wystarczy jednak założenie „wyda-
rzenia” na Facebooku i poproszenie znajomych o udostępnia-
nie. Trzeba wykorzystać wszystkie możliwe i dostępne sposoby,  
a mianowicie:

F Ogłoszenie w prasie, ze szczególnym uwzględnieniem prasy 
turystycznej oraz lokalnej.

F Audycja w radiu, przy większych imprezach – w lokalnej tele-
wizji.

F Akcja plakatowa.

F Spotkania informacyjne z prezentowaniem zdjęć z podob-
nych, lub poprzednich imprez.

F Szczegółowa informacja na stronie internetowej.

F Wspominana wyżej reklama w mediach społecznościowych.

F Tak zwana „reklama szeptana”, która często bywa najskutecz-
niejszą formą promocji.

Przygotowując kosztorys imprezy należy w nim również 
uwzględnić wydatki na reklamę.

Jeżeli imprez jest większa lub cykliczna warto wymyślić i opra-
cować dla niej znak graficzny, który by ją jednoznacznie identy-
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fikował, a który można by wykorzystać przy jej promowaniu na 
plakatach, informatorach, plakietkach, znaczkach, czy na stronie 
internetowej. Projektując znak graficzny czyli tzw. logo trzeba ko-
niecznie pamiętać, aby było w miarę możliwości proste, a jedno-
cześnie wiązało się z ideą, czy przesłaniem samej imprezy.

Znaczek rajdowy

Wspomnieć należy jeszcze o jednym ważnym elemencie, o któ-
rym nie można zapomnieć przygotowując rajd czy wycieczkę, 
zwłaszcza młodzieżową. Jest to element identyfikujący uczestni-
ka, który będzie on nosił jako symbol przynależności do grupy 
rajdowej. Może to być czapeczka, chusta, koszulka, naszywka, 
najczęściej jest to jednak znaczek rajdowy, wykonany z metalu 
lub z plastiku, z odpowiednim umocowaniem, ładny, zawierają-
cy element plastyczny odnoszący się do trasy rajdu lub do innej 
związanej z nim symboliki.

Opracowanie plastyczne i odpowiednio wczesne przygotowa-
nie znaczka lub innego elementu identyfikacyjnego jest bardzo 
ważne! Są osoby, które są kolekcjonerami takich gadżetów i spe-
cjalnie wybierają się na rajdy aby otrzymać kolejny znaczek do 
swojej kolekcji.
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Gadżetów rajdowych może być więcej, można dla wszystkich  
w ramach wpisowego przygotować znaczki, a dodatkowo na me-
cie rajdu sprzedawać chętnym koszulki i czapeczki. Trzeba się jed-
nak liczyć z tym, że nie wszyscy je kupią.

Publikując zdjęcia z organizowanych przez nas imprez i wy-
jazdów pamiętajmy, że powinny one być podpisane nazwi-
skiem autora, a także koniecznie powinny zawierać informacje 
co przedstawiają. Powszechne w Internecie publikowanie zdjęć 
nie opisanych jest świadectwem nie tylko lenistwa, ale przede 
wszystkim braku szacunku dla potencjalnych „oglądaczy”. Świad-
czy też niestety o ignorancji publikującego. Dla prawdziwego tu-
rysty i krajoznawcy ważna jest nie tylko strona wizualna, ale też 
treść publikowanej fotografii. Nie bez kozery przecież szczycimy 
się umiejętnością czytania krajobrazu, dzielmy się więc naszą 
wiedzą z innymi i obszernie opisujmy publikowane zdjęcia, dając 
w ten sposób dobry przykład.

Jeżeli wykorzystujemy zdjęcia naszych kolegów pamiętajmy, że 
koniecznie powinniśmy mieć na to ich zgodę, oraz że powinniśmy 
podpisywać je nazwiskiem autorów. Wypada też zapytać o zgodę 
osoby występujące na zdjęciach (o ile to możliwe), wszak wizeru-
nek te jest prawem chroniony.
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Impreza

1. Planowanie programu

Dobrze ułożony plan imprezy jest podstawą jej sukcesu. 
Plan najlepiej zacząć opracowywać zaraz po podjęciu 
decyzji o realizacji imprezy, równolegle do rozpoznania 

logistycznego. Na tym etapie może on jeszcze ulegać znaczącym 
modyfikacjom, np. zależnym od tego, gdzie się uda zarezerwo-
wać miejsca noclegowe.

O tym dla jak dużej grupy ma być przeznaczona impreza de-
cyduje jej specyfika i program. Na przykład planując namiotowy 
obóz wędrowny Głównym Szlakiem Beskidzkim planujemy go 
z założenia dla małej grupy liczącej do 15 osób; planując krajo-
znawczą wycieczkę autokarową „Szlakiem zamków polskich” 
przewidujemy ją dla grupy średniej, najlepiej aby pojechał cały 
wypełniony autokar czyli ok 50 osób; planując „Rajd rodzinny” dla 
pracowników dużego zakładu pracy planujemy go dla grupy du-
żej – być może nawet ponad stuosobowej.

Trudność i skomplikowanie zadań organizacyjnych wzrasta 
wraz z wielkością grupy i dlatego najwięcej uwagi poświęcimy  
w niniejszym opracowaniu imprezom dużym.
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Na każdej dużej zorganizowanej imprezie można się spodzie-
wać uczestników w różnym wieku, o bardzo różnej kondycji,  
a także o różnych zainteresowaniach. Dlatego aby każdy uczest-
nik powrócił z imprezy zadowolony wskazany jest podział uczest-
ników na grupy (trasy), które będą wędrowały pod opieką jedne-
go przewodnika. Trasy powinny mieć różną długość i trudność, 
tak aby każdy mógł wybrać coś dla siebie. Oprócz kilku tras pie-
szych dobrze jest, aby znalazła się również jedna trasa autokaro-
wa – krajoznawcza, dla osób, które z różnych przyczyn nie lubią, 
lub nie mogą zbyt dużo chodzić pieszo, a też chciałyby wziąć 
udział w rajdzie. Warto też przygotować specjalną trasę dla rodzin 
z dziećmi z dodatkowymi atrakcjami przeznaczonymi specjalnie 
dla najmłodszych.

Długość i trudność każdej z tras musi być wcześniej podana do 
wiadomości uczestnikom, tak aby każdy mógł wybrać dla siebie 
najbardziej odpowiednią i na nią się zapisać.

Maksymalnie duża grupa nad jaką może zapanować jeden 
przewodnik to 40–50 osób. Jeżeli z jakichś przyczyn wędrować 
ma razem grupa większa, to do jej prowadzenia należy zaanga-
żować dwóch przewodników. W wysokich górach, ze względu na 
bezpieczeństwo, przewodnicy mają znacznie zmniejszone limity 
liczby uczestników w zależności od trudności trasy.

2. Szczegółowy plan tras

Opracowywanie szczegółowego planu tras jest zajęciem dłu-
gotrwałym i skomplikowanym, ale przyjemnym dla doświadczo-
nych turystów. W trakcie tej pracy należy korzystać z wszelkich 
dostępnych źródeł informacji – z map, przewodników, relacji 
znajomych oraz z Internetu. Tylko uwzględnienie tych wszystkich 
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źródeł pozwala na dobre przygotowanie programu, gdyż sam In-
ternet zazwyczaj zawiera zbyt mało informacji krajoznawczych, 
a z kolei przewodniki i mapy często zawierają informacje nieak-
tualne.

Plan tras na każdy dzień powinien być realny. Planując trasy 
piesze, rowerowe lub inne wymagające wysiłku fizycznego nale-
ży go dostosować do możliwości kondycyjnych i percepcyjnych 
przewidywanego najsłabszego uczestnika wyjazdu, a także po-
zostawić pewien zapas czasu na nieprzewidziane zdarzenia.

Planując imprezę wielodniową należy również wziąć pod uwa-
gę, który to w kolejności dzień wyjazdu. Jeśli grupa uczestników 
nie zna się wcześniej i jest to jej pierwszy wspólny wyjazd, zwłasz-
cza dłuższy – to kondycję uczestników najlepiej sprawdzić pierw-
szego dnia, na który należy z góry przewidzieć większy margines 
czasowy. Dobrze jest przewidzieć po 3–4 dniach wędrówki jeden 
dzień odpoczynku. Planując dłuższy obóz wędrowny dobrze jest 
również zaplanować po 3–4 noclegach pod namiotem jeden 
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nocleg na campingu lub w schronisku, aby wszyscy mogli się wy-
kąpać i zrobić pranie.

Zdecydowanie nie jest wskazane planowanie forsownej wy-
cieczki po całonocnej podróży. Jeśli dojazd jest daleki lepiej dla 
bezpieczeństwa zaplanować trasę tak, aby po podróży wszyscy 
mogli porządnie się wyspać, a dopiero potem wyruszyć na wę-
drówkę.

Nie należy planować celów zbyt ambitnych, wędrówka powin-
na być dla każdego przede wszystkim przyjemnością, a przestaje 
nią być, wtedy kiedy za wszelką cenę biegnie się do celu nie zwra-
cając uwagi ani na obtarte nogi, ani na krajobrazy roztaczające się 
dookoła. Należy pamiętać, że samo wędrowanie jest ważniejsze 
niż cel, do którego mamy dojść – na tym polega turystyka.

Na każdy dzień należy przewidzieć jakiś program zastępczy na 
wypadek niesprzyjającej pogody (np. zwiedzanie muzeum za-
miast wycieczki górskiej), zaś w rejonach trudnodostępnych plan 
powinien uwzględniać możliwości awaryjnego wycofania się  
z dłuższej trasy. Również szczegółowo planując cel i trasę wę-
drówki na każdy dzień, zawsze należy przewidzieć możliwość 
ewentualnego odwrotu w razie niedyspozycji któregoś z uczest-
ników wycieczki, lub w razie załamania się pogody. Droga od-
wrotu powinna być jak najbezpieczniejsza, jak najkrótsza i to do-
kładnie w tej kolejności – najpierw bezpieczna, potem krótka, bo 
niekoniecznie jest to tożsame.

Dla wycieczki pieszej lub górskiej czas przejścia trasy w danym 
dniu łatwo jest wyliczyć na podstawie drukowanych przewodni-
ków, które z reguły podają czas potrzebny do przejścia konkret-
nego odcinka trasy. Można też skorzystać z pomocy mapy. Na-
wet jeśli na mapie nie ma podanych czasów przejść to można je 
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wyliczyć biorąc jako podstawę sumę kilometrów planowanych 
do przejścia w danym dniu oraz sumaryczną liczbę metrów po-
dejścia i zejścia. Zwykle w terenie górskim przyjmuje się że przej-
ście 1 kilometra zajmuje 15 min., dodatkowo dolicza się 15 min. 
za każde 100 m podejścia oraz po 5 min. za każde 100 m stro-
mego zejścia. Tak więc jeżeli przykładowo do przejścia jest 22 km  
i 800 m podejścia oraz 300 m stromego zejścia to wyliczony czas 
marszu wyniesie (22 km x 15 min.) + (8 x 15 min.) + (3 x 5 min.) =  
7 godz. 45 min. Wyliczony lub odczytany w przewodniku czas 
należy jeszcze pomnożyć przez współczynnik wynikający z kon-
dycji uczestników wycieczki oraz z warunków atmosferycznych, 
co jest ważne szczególnie zimą. Można też skorzystać z interne-
towych kalkulatorów czasu przejścia np. dla tras górskich znaleźć 
je można na stronie internetowej szlaki.net.pl . Podane tam czasy 
przejść dotyczą turystów o różnej kondycji.

W czasie wędrówek zimowych głęboki śnieg potrafi wydłużyć 
czasy przejścia dwu-, a nawet czterokrotnie i należy to koniecz-
nie wziąć pod uwagę przy planowaniu tras zimowych. Bardzo 
nieprzyjemny i bardzo wydłużający czas przejścia jest również 
śnieg pokryty cienką lodową skorupką. Wędrówka po śniegu jest 
również bardzo wyczerpująca kondycyjnie, zwłaszcza jeśli niesie 
się ciężki plecak. Nie należy planować takich tras dla nieznanych 
sobie osób!

Planując inny niż pieszy rodzaj wycieczki, trzeba jeszcze bar-
dziej mieć na uwadze możliwości kondycyjne, umiejętności  
i doświadczenie konkretnej grupy, gdyż np. na rowerze niektórzy 
przejechać mogą bez zmęczenia po 120 km dziennie, a niektórzy 
tylko po 30 km.

Szczególnie starannie należy zaplanować trasy, jeżeli w impre-
zie będą brały udział dzieci, a także osoby niepełnosprawne.
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Podstawowym źródłem informacji o terenie w jaki planowany 
jest wyjazd jest mapa, bez niej nie da się obejść. Należy ją zakupić 
wcześniej i z mapą w ręku przygotowywać cały plan wyprawy. 
Oprócz tego, że z mapy odczytać można długość poszczegól-
nych odcinków trasy, różnice wysokości czy charakter wędrówki, 
to często na odwrotnej stronie mapy znaleźć można informacje 
krajoznawcze o ciekawych obiektach w okolicy.

Książkowe przewodniki są najważniejszym źródłem informacji 
o terenie w jaki planowany jest wyjazd. Dobrych przewodników 
książkowych nie zastąpi Internet. Warto jednak przed zakupem 
dowiedzieć się, czego się można spodziewać po konkretnym 
przewodniku. Niektóre przeznaczone są dla osób początkujących, 
niektóre dla wytrawnych turystów, niektóre podają opis trasy  
w zarysie, a koncentrują się na krajoznawczym opisie miejscowo-
ści, inne – odwrotnie nie opisują miejscowości, a za to szczegó-
łowo przedstawiają przebieg szlaku, jeszcze inne skupiają się na 
informacjach praktycznych.
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Na etapie planowania wyjazdu warto się zaopatrzyć w maksy-
malną liczbę przewodników po rejonie, np. wypożyczając je od 
znajomych lub z biblioteki.

Nieprzebranym źródłem informacji o wszystkim, co można zo-
baczyć i zwiedzić jest Internet. Jest to również cenne źródło infor-
macji o cenach, rozkładach jazdy, miejscach noclegowych.

Trzeba jednak umieć odróżnić rzetelne źródła informacji inter-
netowej od nierzetelnych i nieaktualnych, co jest nieraz trudne. 
Bardzo pożyteczne przy planowaniu wędrówki są strony samo-
rządów miejscowości do których planowany jest wyjazd oraz 
strony parków narodowych, jeżeli odwiedzenie ich leży w planie 
imprezy. Na stronach miejscowości na ogół znaleźć można in-
formacje o miejscach noclegowych w pobliżu oraz o wszelkich 
atrakcjach turystycznych. Znacznie mniej przydatne są strony 
prywatne, które na ogół (z wyjątkami) nie grzeszą aktualnością.

Bardzo dużo pożytecznych informacji o schroniskach wraz  
z odsyłaczami znajduje się na stronie PTTK www.pttk.pl. Szcze-
gólnie warte polecenia są przygotowane przez COTG PTTK geo-
portale „Szlaki Małopolski” i „Szlaki Mazowsza” zawierające bazy 
danych o szlakach pieszych i rowerowych. Najbardziej uniwersal-
ną metodą jest wpisanie interesującej nas nazwy w wyszukiwarkę 
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– np. „Bieszczady”. Nie należy się jednak zdziwić kiedy w odpo-
wiedzi otrzyma się linki do 286 593 stron.

3. Dobór wspólnego ekwipunku

Dobór ekwipunku zależy od rodzaju imprezy. W przypadku 
krótkich 1 lub 2-dniowych rajdów z ewentualnym noclegiem  
w schronisku organizatorzy imprezy nie są zobowiązani do przy-
gotowywania ekwipunku dla uczestników. Jedynie w ogłoszeniu 
i w regulaminie zaznaczyć należy, że potrzebne są dla przykładu 
turystyczne buty i plecak. Ekwipunek każdy turysta zapewnia so-
bie sam.

Sprawa się komplikuje, jeżeli organizowany jest na przykład 
dłuższy obóz wędrowny ze spaniem pod namiotami lub dłuższy 
wyjazd rowerowy. Można wtedy skorzystać ze sprzętu biwako-
wego wypożyczonego z wypożyczalni lub ze sprzętu własnego 
uczestników. Każdy sposób ma swoje wady i zalety.

F Korzystając ze sprzętu wypożyczonego nie ma się nigdy 
stuprocentowej pewności, czy będzie on sprawny, np. czy 
namiot nie ma jakichś ukrytych wad. Dlatego konieczne jest 
jego wcześniejsze sprawdzenie na przykład rozbicie wszyst-
kich namiotów w ogródku. Jednocześnie o wypożyczony 
sprzęt trzeba bardzo dbać, tak aby oddać go w stanie nieusz-
kodzonym. No i wreszcie za wypożyczenie sprzętu się płaci, co 
podwyższa koszty imprezy.

F Własny sprzęt uczestników jest zazwyczaj bardziej zadbany 
niż ten z wypożyczalni. Może jednak stać się potencjalnym 
źródłem konfliktu pomiędzy uczestnikami w trakcie impre-
zy, jeżeli zostanie nawet w jakiś niewielki sposób i niechcący 
uszkodzony, lub jeśli zabrany sprzęt z jakichś przyczyn okaże 
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się niekompletny lub uszkodzony. Uczestnicy mogą też po 
prostu nie posiadać wystarczającej ilości sprzętu.

W jednym i drugim przypadku należy koniecznie przed impre-
zą dokonać „przydziału ludzi do namiotów” oraz podzielić pomię-
dzy uczestników sprzęt do jego transportu. Zazwyczaj odbywa 
się to w ten sposób, że osoby śpiące w namiocie dzielą go między 
siebie – przykładowo jedna osoba bierze rurki, druga sypialnię,  
a trzecia tropik, zaś pozostały sprzęt biwakowy – to jest siekierę, 
kociołek do gotowania i inne „przybory kuchenne” dzielone są 
pomiędzy wszystkich wędrujących panów (tutaj równoupraw-
nienie nie obowiązuje !). Indywidualny sprzęt biwakowy, a więc 
śpiwór i karimat lub matę samopompującą każdy nosi swoje (chy-
ba że istnieją indywidualne porozumienia pomiędzy uczestnika-
mi, np. chłopak nosi cały sprzęt swojej dziewczyny).

Również rowery przygotowywane do wyjazdu trzeba dokład-
nie sprawdzić pod względem technicznym, aby na trasie nie było 
potem niemiłych niespodzianek. Obowiązkowym wyposaże-
niem każdego rowerzysty powinien być kask, okulary ochronne, 
elemeny odblaskowe tak w rowerze, jak i w stroju rowerzysty oraz 
telefon komórkowy ułatwiający kontakt. To samo dotyczy np. ka-
jaków czy każdego innego niezbędnego sprzętu.

Mini-zestaw naprawczy wystarczy jeden na całą wędrującą ra-
zem grupę, więc zazwyczaj o jego skompletowanie dba organi-
zator wyjazdu lub kierownik grupy i on go potem wozi. Powinien 
on zawierać igłę z mocną stylonową nitką, grubą igłę wraz z dra-
twą szewską, agrafki i kawałek grubego drutu miedzianego, który 
ma wiele zastosowań. Jeżeli używamy do spania mat samopom-
pujących koniecznie trzeba zabrać niewielki zestaw naprawczy,  
w celu zaklejenia ewentualnej dziury, bo może się zdarzyć, że po-
łowę wyjazdu ktoś prześpi praktycznie na gołej ziemi.
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Odpowiedni zestaw naprawczy zawierający zestaw kluczy, sku-
wacz do łańcucha i zapasowe dętki (wystarczy jeden zestaw na 
całą grupę) powinien się również znaleźć w sakwach rowerowych.

Apteczka jest niezbędnym elementem wyposażenia nawet na 
krótkich wycieczkach. Jej przygotowanie należy do obowiązków 
organizatorów, a noszenie – zazwyczaj do kierownika trasy lub 
przewodnika.

W najmniejszej nawet apteczce powinny się znaleźć:

F Środki opatrunkowe (w tym gaziki jałowe i kilka plastrów róż-
nej wielkości).

F Bandaż zwykły szerokości 4 cm.

F Bandaż elastyczny szerokości 8-10 cm.

F Środki odkażające, jak woda utleniona, lub jodyna, bardziej 
przydatne są małe gaziki hermetycznie zamknięte nasączone 
wodą utlenioną lub spirytusem.

F Altacet w żelu – na skręcenia, lub opuchlizny po ukąszeniach 
owadów, 

F Leki przeciwbólowe dwóch różnych typów, zawierające para-
cetamol i zawierające ibuprofen.

F Węgiel lekarski i inne środki przeciwko biegunce (np. smekta 
i loperamid).

F Wapno – do stosowania w wypadku wystąpienia reakcji uczu-
leniowej.

F Środek nasercowy – np. glukardiamid.

F Folia NRC – do zabezpieczenia przed zimnem osoby, która 
uległa wypadkowi.

F Rękawiczki lateksowe – do zabezpieczenia własnych rąk przy 
udzielaniu pierwszej pomocy.
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F Nożyczki.

F Pęseta.

F Zimą można dołożyć do apteczki chemiczny ogrzewacz bar-
dzo przydatny przy ratowaniu osób wychłodzonych.

Uczestnikom należy przypomnieć, żeby zabrali leki przyjmo-
wane regularnie (dotyczy osób przewlekle chorych).

4. Jak dojechać i jak wrócić?

Mamy już opracowany plan trasy lub wielu tras, wcześniej, już 
na etapie rozpoznania logistycznego sprawdzone zostało, że 
dojazd na miejsce startu i powrót po zakończeniu imprezy jest 
możliwy, teraz należy opracować szczegółowy plan dojazdu i po-
wrotu, ewentualnie dokonać rezerwacji biletów.

W przypadku małej imprezy sprawa jest prosta – albo od po-
czątku cała grupa jedzie razem, albo spotyka się w określonym 
miejscu, do którego uczestnicy dojeżdżają samodzielnie. Analo-
gicznie jest z powrotem z imprezy. Organizator musi tylko odpo-
wiednio wcześnie sprawdzić rozkłady jazdy i rozesłać do uczest-
ników informację jak można dojechać i jak wrócić i w związku  
z tym, o której dokładnie nastąpi spotkanie, a o której powrót.

W niektórych przypadkach (dotyczy zwłaszcza dalekiego do-
jazdu) konieczna może być wcześniejsza rezerwacja miejsc na 
konkretny pociąg lub autobus.

W przypadku korzystania z transportu autokarowego sprawa 
również jest prosta: zlecamy przewóz odpowiedniej firmie, po 
imprezie ona wystawia fakturę i organizator płaci za transport. Na 
co już zwrócono uwagę wcześniej – najlepiej zwrócić się do firmy, 
którą ktoś poleci, aby przypadkiem nie trafić na przewoźnika nie-
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solidnego. Jeżeli autokar nie dojedzie, lub popsuje się na trasie to 
wizerunkowo traci wtedy przede wszystkim organizator imprezy.

Rezerwacje autokarów należy wykonać odpowiednio wcze-
śniej (w przypadku dużej imprezy co najmniej kilka miesięcy 
wcześniej), gdyż szczególnie w terminach szczytów wycieczko-
wych – to jest w okresach maj – czerwiec i wrzesień – październik 
znalezienie odpowiedniej firmy może być utrudnione.

W przypadku, kiedy uczestnicy dużej imprezy dojeżdżają trans-
portem własnym należy im odpowiednio wcześniej zasugerować 
możliwe godziny dojazdu i powrotu podając w regulaminie im-
prezy skrócony rozkład jazdy. Szczególnie ważne jest podanie 
ostatniej możliwości powrotu.

Należy też zwrócić uwagę na to, aby organizatorzy całej impre-
zy, którzy zazwyczaj zostają na miejscu nieco dłużej, aby posprzą-
tać i rozliczyć się też jeszcze mieli czym wrócić!

Istnieje też możliwość zarezerwowania w PKP całego specjal-
nego pociągu lub kilku wagonów dołączanych do składu pocią-
gów kursowych. To się praktykuje przy imprezach bardzo dużych. 
Warto też pamiętać o możliwości uzyskania zniżek grupowych.

Można też umawiać się na wspólny wyjazd zorganizowany kil-
koma samochodami należącymi do uczestników imprezy. Wów-
czas zazwyczaj organizator bierze na siebie rozdział uczestników 
do samochodów, tak aby wszyscy znaleźli w nich miejsca.

5. Gdzie spać?
Wybór obiektów noclegowych oraz miejsca gdzie ewentualnie 

będzie się odbywało zakończenie imprezy powinien nastąpić na 
etapie rozpoznania logistycznego. Można już wtedy wstępnie 
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zarezerwować miejsca noclegowe, ale z zastrzeżeniem, że jesz-
cze możliwe jest wycofanie się. Takie rozpoznanie powinno mieć 
miejsce co najmniej kilka miesięcy przed imprezą.

Dopiero kiedy już wiadome jest, że impreza dojdzie do skutku 
należy rezerwacje potwierdzić i wtedy dobrą praktyką jest wpła-
cenie zaliczki.

Jakie warunki powinny spełniać miejsca noclegowe dla tury-
stów, aby uczestnicy byli usatysfakcjonowani?

F Jeżeli planowana jest trasa wielodniowa, to noclegi powinny 
być rezerwowane w takiej odległości od siebie, oraz od miej-
sca zakończenia, aby można było pomiędzy nimi ułożyć sen-
sowne trasy o różnej długości, dostosowane do możliwości 
osób o różnej kondycji.

F Warunki noclegowe nie powinny być zbyt spartańskie, stan-
dardem jest przynajmniej toaleta i łazienka znajdująca się 
wewnątrz budynku (chyba że jest to camping i noclegi są  

Schronisko PTTK w Roztoce, fot. M. Szewczyk
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w namiotach lub w domkach), ważne jest przede wszystkim, 
aby było czysto.

F Noclegi nie powinny być również zbyt luksusowe, a co za tym 
idzie – drogie.

Wszystkie wymienione powyżej warunki spełniają zazwyczaj 
schroniska PTTK, a także wiele schronisk prywatnych, studenckie 
bazy namiotowe i niektóre gospodarstwa agroturystyczne. Waż-
ne jest to, że trasy pomiędzy schroniskami górskimi są generalnie 
dopasowane długością do możliwości turysty o średniej kondycji.

Jeżeli chce się projektować trasy w okolice, które jeszcze nie 
są zbyt popularne, to nie można poprzestawać tylko na schro-
niskach, trzeba poszukiwać innych możliwości. Niedrogie i dość 
komfortowe noclegi często oferują grupom domy pielgrzyma 
obok znanych sanktuariów, trzeba tylko nocując tam ściśle prze-
strzegać dość rygorystycznego regulaminu. Zarówno w górach 
jak i na nizinach jest też całkiem sporo dużych pensjonatów lub 
kwater prywatnych, w jednym budynku może często nocować do 
40–50 osób (czyli jedna cała średniej wielkości grupa).

Wyszukiwanie miejsc noclegowych zawsze najlepiej zacząć od 
Internetu, potem trzeba w wybrane miejsca zadzwonić, a i tak kil-
ka miesięcy przed imprezą najlepiej jest we wszystkie nowe miej-
sca pojechać, aby je zobaczyć na własne oczy. Wtedy jest jeszcze 
czas, aby z miejsc nieodpowiednich zrezygnować i w zamian po-
szukać czegoś innego.

Już będąc na trasie rajdu, czy wycieczki należy w miejscu nocle-
gu przestrzegać kilku podstawowych zasad kulturalnego zacho-
wywania się.

W każdym schronisku, campingu, czy w pensjonacie wyzna-
czone są godziny ciszy nocnej, których należy przestrzegać. Jeśli 
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zdarzy się czasem, że wieczorem towarzystwo gromadzi się przy 
ognisku, lub kominku przy gitarze i wszyscy wspólnie śpiewają, 
to można po wyrażeniu zgody przez kierownika obiektu i wszyst-
kich zakwaterowanych w nim turystów kontynuować wspólną za-
bawę również po godzinie ciszy. Jeśli jednak znajdzie się chociaż 
jedna osoba, która wyrusza na szlak wcześnie rano i śpiewanie jej 
przeszkadza – wtedy trudno, trzeba położyć się spać. Osoba wy-
magająca zachowania ciszy ma niestety rację. Najczęściej drogą 
negocjacji daje się osiągnąć jakieś porozumienie – np. śpiewamy 
do godz. 23 a potem wszyscy idziemy spać. Negocjować należy 
zawsze uprzejmie, wtedy można osiągnąć znacznie więcej.

Niedopuszczalna jest sytuacja, że grupa osób (często pod 
wpływem nadużytych trunków) śpiewa, a właściwie wyje w środ-
ku nocy zakłócając ciszę i nie pozwalając spać pozostałym zakwa-
terowanym w obiekcie. Turysta, który nie może spać ma wówczas 
pełne prawo poprosić o interwencję kierownika obiektu noclego-
wego, a jeśli to nie poskutkuje nawet policję.

Utrzymanie w ryzach własnej grupy jest obowiązkiem jej kie-
rownika, chociaż nie zawsze jest to zadanie łatwe. Jedno jest 
pewne, jeżeli nawet uczestnicy spożywają na wycieczce alkohol, 
to kierownik grupy absolutnie nie ma do tego prawa! W razie ja-
kiegokolwiek wypadku na miejscu noclegu na pewno sprawdzo-
na zostanie jego trzeźwość.

Jeżeli planujemy wędrówkę z namiotami pamiętajmy, że w za-
sadzie na terenie Polski rozbijanie namiotów, czyli biwakowanie 
możliwe jest tylko w wyznaczonych do tego miejscach, lub po 
uzgodnieniu z właścicielem terenu.  Czy to w górach, na nizinach, 
czy nad wodą miejsca biwakowania muszą być wcześniej zapla-
nowane i sprawdzone. Dobrze jest wcześniej zorientować się co 
oferuje pole biwakowe, na którym planujemy robicie namiotów. 
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Jak jest z dostępem do wody pitnej, jak z możliwością palenia 
ogniska i z opałem, wreszcie jak z sanitariatami.  Pamiętajmy, że 
miejsce biwakowe pozostawiamy nie w takim stanie, w jakim go 
zastaliśmy, ale w takim, w jakim chcielibyśmy go zastać.

6. Co jeść?
Jedzenie w trakcie imprezy to temat rzeka. Na różnych impre-

zach bywa to zorganizowane w różny sposób. Czasem uczestnicy 
od początku do końca imprezy stołują się sami, czasem jedzenie 
jest wcześniej zamawiane na miejscu noclegu, a czasem wspól-
nie przygotowywane przez uczestników imprezy. Są też sposoby 
kombinowane – np. śniadania uczestnicy przygotowują wspól-
nie, a obiadokolacja jest zamawiana. Jak zwykle każdy ze sposo-
bów ma swoje wady i zalety.

¬ Uczestnicy stołują się na własną rękę

Jest to najmniej kłopotliwe dla organizatora imprezy, gdyż nie 
musi się o nic martwić. Powinien jednak wcześniej uprzedzić 
uczestników, że nie zapewnia posiłków, a także podpowiedzieć 
ewentualne miejsca zaopatrzenia. Nie w każdym schronisku i nie 
na każdej kwaterze jest możliwe zakupienie pełnego obiadu, lub 
nawet jakichkolwiek produktów spożywczych. To gdzie i co moż-
na zakupić też trzeba najpierw sprawdzić, a potem odpowiednio 
wcześnie poinformować uczestników.

Ten sposób rozwiązania problemu jedzenia ma jedną podsta-
wową wadę – nie sprzyja integracji grupy. Każdy je swoje w swo-
im kącie. Jednak na krótkich, jednodniowych wycieczkach zwy-
kle nie ma potrzeby zamawiania lub przygotowywania posiłków, 
ewentualnie w ramach opłaty za imprezę uczestnicy otrzymują 
posiłek tylko na mecie rajdu.
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¬ Uczestnicy mają zamawiane posiłki w miejscu noclegu

Sposób chyba najbardziej kłopotliwy dla organizatora, za to wy-
godny dla uczestników. Zamawiając posiłki trzeba od razu przy 
zapisywaniu się zapytać uczestników o to czy mają jakieś określo-
ne preferencje żywnościowe: czy na przykład ktoś jest alergikiem 
i nie je niektórych produktów (np. laktozy, lub glutenu), czy może 
jest wegetarianinem, lub nie je innych produktów spożywczych. 
Te osoby należy policzyć i od razu przy zamawianiu posiłków po-
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dać ile jest osób posiadających takie szczególne wymagania.

Zamawiając wyżywienie na dłuższą kilkudniową trasę należy 
też zwrócić uwagę na to, aby w każdym kolejnym miejscu nie 
było podawane to samo.

Posiłki najlepiej zamówić wcześniej, ale szczegółowy jadłospis 
wystarczy podać na kilka dni przez wycieczką.

¬ Uczestnicy sami dla siebie przygotowują posiłki

Ten sposób żywienia się najbardziej integruje grupę, można go 
również zorganizować w formie zabawy, zwłaszcza jeżeli na trasie 
są dzieci. Wymaga jednak noszenia ze sobą dodatkowych przy-
borów kuchennych, a ewentualnie również palnika do zagotowa-
nia wody na herbatę, lub też umiejętności i możliwości rozpalenia 
ogniska. Oczywiście trzeba też w odpowiednim miejscu i czasie 
zrobić zakupy, lub zobowiązać uczestników do zabrania ze sobą 
określonego zestawu żywieniowego.

Zwykle tą metodę żywienia stosuje się na dłuższych obozach 
młodzieżowych, kiedy biwakuje się pod namiotem, lub nocuje w 
schroniskach PTSM (gdzie są wyposażone kuchnie).

Na długich i wyczerpujących trasach biwakowych sprawdza się 
następujący zestaw:

G Porządne, wysokokaloryczne śniadanie rano przed wyjściem 
na trasę. Może to być np. dziecięca kaszka mleczna z orzecha-
mi lub płatki owsiane z mlekiem, zresztą co kto lubi. Wszelkie 
kaszki i płatki mają tą zaletę, że przyrządza się je szybko, wy-
starczy półprodukt zalać wrzącą wodą. Mogą to być również 
kanapki. Do śniadania koniecznie trzeba dużo pić, wówczas 
pragnienie na trasie nie dokucza tak bardzo.
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G W trakcie dnia kilka słodkich przegryzek oraz jeden większy 
posiłek w połowie trasy złożony z kanapek i herbaty z termo-
su.

G Wieczorem po dotarciu na miejsce i rozbiciu obozowiska 
ciepły jednodaniowy, lub kilkudaniowy posiłek i znów sporo 
picia.

Posiłki na wyczerpującej trasie górskiej powinny być bardziej 
kaloryczne niż w domu. Produkty z których sporządza się ciepłe 
potrawy to na ogół szybko gotujący się makaron, błyskawiczne 
płatki ryżowe, lub purée ziemniaczane w proszku, jednym sło-
wem coś czego gotowanie nie trwa więcej niż 5 minut, do tego 
konserwy. Bardzo przydają się wszelkie przyprawy, przecier po-
midorowy oraz żółty ser, a także świeże nie psujące się i nie gnio-
tące się warzywa – np. sałata, ogórek, czosnek czy cebula. Planu-
jąc długą wędrówkę bez dostępu do świeżych warzyw i owoców 
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należy zabrać ze sobą witaminy w tabletkach – np. w formie roz-
puszczalnych „oranżadek” jak Pluszsz i tym podobne.

Konserwy lepiej zabierać takie, które są w foremkach aluminio-
wych niż w pancernej blasze. Łatwiej się je otwiera i są lżejsze. 
Zamiast konserw można też wziąć ze sobą dobrą suchą kiełbasę.

Jeśli wędrujemy po Polsce – nie warto zaopatrywać się we 
wszystko przed wyjazdem, gdyż na ogół co 2 – 3 dni nawet  
w najbardziej bezludnych terenach można będzie zakupić wszyst-
ko co może być potrzebne. 

Na wędrówce bardzo przydają się wszelkiego rodzaju słodkie 
przegryzki – jak np. landrynki, czekolada czy ciasteczka. Pod-
czas długotrwałego, męczącego podejścia dobrze zatrzymać 
się na chwilę i zjeść chociaż jednego cukierka, znajdujący się  
w nim cukier od razu powoduje przypływ energii. Jeszcze lepiej 
niż słodycze sprawdzają się suszone, lub kandyzowane owoce – 
np. morele, śliwki, rodzynki, kandyzowany ananas, papaja, rów-
nież wszelkie orzechy.

Na trasie nie należy raczej pić wody z potoków, która może być 
zanieczyszczona. Lepiej zabrać ze sobą w termosie ciepłą her-
batę, lub latem napoje izotoniczne, ewentualnie nie gazowaną 
wodę mineralną.

Zwyczajem, który zwykle jest praktykowany na zakończeniach 
dużych imprez rajdowych jest zapewnienie wszystkim uczestni-
kom ciepłego posiłku na mecie rajdu. Zwykle najmniej kłopotliwe 
jest jedno danie np. gulasz, bigos lub grochówka. Jeżeli zakoń-
czenie odbywa się wieczorem to można zaproponować kiełbaski 
lub w wersji ekskluzywnej – szaszłyki na ognisko, a nawet pro-
siaka lub barana. Zupę lub danie przygotowujemy wcześniej, 
można wypożyczyć kuchnię polową i ugotować je samodzielnie, 
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lub zamówić w cateringu i przywieźć na metę w termosach. Są 
też wyspecjalizowane firmy, które podejmują się przygotowania 
posiłku. Należy koniecznie pamiętać o przygotowaniu odpo-
wiedniej liczby naczyń i sztućców jednorazowych oraz o workach 
na śmieci do których można je wrzucić po zjedzeniu dania. Do 
kiełbasek przygotować należy także musztardę, ketchup i cebulę.  
W każdym wypadku nie należy zapominać o ciepłej herbacie.

7. Rola dobrej informacji
Już kilkakrotnie podkreślano w trakcie opisu poszczegól-

nych elementów organizacji rajdu lub wycieczki to, że o czymś 
należy odpowiednio wcześnie poinformować uczestników. 
Dobra i odpowiednio wczesna informacja, to sprawa abso-
lutnie podstawowa, rzutująca na całą organizację imprezy  
i na jej postrzeganie wśród uczestników, a także na ich końcowe 
zadowolenie.

Na początek każdy uczestnik wyjazdu powinien otrzymać moż-
liwie kompletną informację w formie pisemnej – np. powinna być 
ona zawarta w regulaminie rajdu, lub programie wycieczki.

Dodatkowo ta sama informacja (ewentualnie w formie rozszerzo-
nej) powinna znaleźć się na stronie internetowej organizacji, która 
imprezę przygotowuje, a także jako wydarzenie na Facebooku.

Później, już w trakcie imprezy każdą informację należy wielo-
krotnie powtarzać, tak, aby dotarła do każdego. Nie należy bez 
ważnej potrzeby zmieniać wcześniejszych ustaleń, bo zawsze się 
może zdarzyć, że ktoś nie dosłyszał i wykona coś tak, jak to było 
ustalone pierwotnie.

Uczestnicy wyjazdu powinni dysponować telefonami do osób 
prowadzących poszczególne trasy, aby w razie zgubienia się, lub 
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niepewności tego co mają w danym momencie robić mogli za-
dzwonić i zapytać. A osoby prowadzące muszą się uzbroić w cier-
pliwość i na wszystkie te pytania odpowiadać.

8. Start
Na miejsce zbiórki uczestnicy zazwyczaj dojeżdżają indywidu-

alnie, dopiero stąd na trasy rajdowe mogą być rozwożeni auto-
karami, lub też dalej jadą razem publicznymi środkami, lub od 
razu wyruszają na trasę. Dlatego też miejsce zbiórki powinno być 
dogodne do dojazdu, tak aby wszyscy uczestnicy mogli doń do-
trzeć bez problemów. Może to być na przykład dworzec kolejo-
wy, dworzec autobusowy, schronisko. Nie należy wyznaczać jako 
miejsce spotkania takich miejsc, które są mało znane i do których 
trudno jest trafić.

Również godzina spotkania powinna być dogodna, ale niezbyt 
późna, tak aby cały dzień można było poświęcić na marsz wyzna-
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czoną trasą. W praktyce jest to zwykle 6, 7 lub 8 rano, raczej nie 
później, czasem wyjątkowo 5 rano, jeżeli dojazd jest długi. Można 
też wyznaczyć spotkanie na godziny wieczorne i wspólnie podró-
żować nocą. Jeżeli do miejsca spotkania uczestnicy muszą doje-
chać to wyznaczona godzina powinna być taka, aby można było 
na nią dotrzeć publicznym środkiem lokomocji.

Na starcie przewodnik powinien się przedstawić, miłym zwy-
czajem jest również wzajemne zapoznanie się uczestników ze 
sobą, a przynajmniej każdy z nich powinien wymienić swoje 
imię. Organizuje się to tak, że wszyscy stają lub siadają w kręgu 
i każdy mówi kilka słów o sobie. Można to zorganizować w for-
mie zabawy: powiedz swoje imię a następnie jedno słowo, które 
cię charakteryzuje, a które zaczyna się na ta samą literę, co twoje 
imię – taka forma przedstawienia się znacznie ułatwi zapamięta-
nie imienia. Również na starcie zwykle wręczane są uczestnikom 
znaczki rajdowe, które inicjują ich przynależność do grupy.

Przed wyruszeniem na trasę przewodnik powinien podać jej 
przebieg, przybliżony czas przejścia i miejsca gdzie planowane są 
postoje. Im więcej informacji zostanie przekazanych na począt-
ku – tym lepiej. Powinien się również jeszcze raz upewnić, czy 
wszyscy mają niezbędny sprzęt – np. płaszcze od deszczu, ciepłą 
odzież, latarkę, jedzenie i picie.

Jeżeli na trasie przewidywane są dodatkowe atrakcje to rów-
nież należy je omówić na początku, ewentualnie wręczyć uczest-
nikom niezbędne gadżety.

9. Atrakcje
Metodykę poruszania się po trasie opisano niżej w rozdziale „Na 

trasie”. W niniejszym rozdziale podamy kilka pomysłów jak można 
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rajdowe trasy uatrakcyjnić. Szczególnie pożądane jest to wtedy 
kiedy na trasie są dzieci, ale również i dorośli lubią się bawić.

Ciekawym pomysłem może być wykorzystanie na trasach ele-
mentów znanych doświadczonym turystom z biegów lub mar-
szów na orientację. W tym celu uczestnicy nie przebywają trasy 
wszyscy razem lecz podzieleni są na kilkuosobowe zespoły po-
ruszające się samodzielnie. Na starcie otrzymują mapki, gdzie za-
znaczone są punkty, które należy odnaleźć w terenie oraz karty 
zaliczenia z rubrykami dotyczącymi poszczególnych punktów. 
Kiedy już uczestnik dotrze do punktu, który powinien być ozna-
czony w terenie w jakiś specyficzny sposób (wstążką, kolorową 
kartką lub innym wyraźnie widocznym emblematem) to powi-
nien wykonać wyznaczone zadanie, które jest z tym punktem 
związane. Samą kartkę z opisem zadania, albo może otrzymać 
już na starcie, albo odnaleźć na punkcie. Zadanie może być pro-
ste – np. „policz guziki na pomniku”, lub bardziej skomplikowane 
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„napisz wiersz na temat widoku jaki się rozciąga z tego miejsca”.

Można również w jednym z punktów podać wskazówkę, jak tra-
fić do kolejnego, lub umieścić tam mapę. Jest to jednak ryzykow-
ne, gdyż jeżeli uczestnicy nie odnajdą tego pierwszego punktu, 
to będą się błąkać, a dalszy ciąg imprezy stanie pod znakiem za-
pytania. To też zawsze trzeba mieć wariant rezerwowy w zapasie 
– coś w rodzaju zaworu bezpieczeństwa.

Można również poprzestać na samym zaliczeniu punktów kon-
trolnych, bez zadań dodatkowych. W tym celu na każdym z punk-
tów powinna się znaleźć kredka w innym kolorze, a wtedy uczest-
nik na swojej „karcie zaliczenia” robi nią znaczek w odpowiedniej 
dla punktu rubryce.

Kartki z opisem zadania jakie jest do wykonania mogą być cie-
kawie ukryte, np. w dziupli drzewa, pod wodą, wysoko na skałce 
(byleby dotarcie do nich było dla uczestnika bezpieczne).

Jeżeli w organizacji imprezy bierze udział wiele osób to na 
„punktach” mogą stać ludzie, a same zadania do wykonania 
mogą być znacznie bardziej skomplikowane, a przy tym kształ-
cące, na przykład dotyczyć mogą udzielania pierwszej pomocy. 
Uczestnicy powinni być wtedy uprzedzeni, że powinni mieć ze 
sobą apteczki, na punktach znajdować się mogą osoby pozorują-
ce rannych lub chorych, a zadania jakie wykona uczestnik mogą 
być oceniane. Mogą to być również proste zadania sprawnościo-
we, np. przejście po linii prostej z zawiązanymi oczami, lub rzut 
piłeczką do celu. Mogą być zadania związane z wiedzą o terenie, 
przez który przebiega rajd, np. w formie testów, które też są po-
tem oceniane.

Pomysły mogą być bardzo różne i ciekawe, na przykład na raj-
dzie związanym z tematyką ekologiczną spotkałam się z punk-
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tem, na którym trzeba było po zapachu rozpoznać 6 różnych 
przypraw kuchennych. Jeżeli na trasach są dzieci to część atrakcji 
powinna być przeznaczona specjalnie dla nich.

Na bardziej ambitnych imprezach spotkać się można się z ele-
mentami wspinaczki, przy czym na punkcie powinien stać wtedy 
instruktor taternictwa, znajdować się tam powinien odpowiedni 
sprzęt (to jest lina, uprząż taternicka), a instruktor powinien każ-
dego uczestnika kolejno ubrać w uprząż, przywiązywać do liny  
i asekurować. A zadanie do wykonania może być wtedy na kartce, 
która jest w puszce zawieszonej u szczytu skałki.

Jeżeli organizatorzy imprezy mają jakieś ukryte talenty i do-
datkowe uprawnienia (np. właśnie uprawnienia instruktora tater-
nictwa, lub dotyczące udzielania pierwszej pomocy) to koniecz-
nie należy ich wszystkich wykorzystać do uatrakcyjnienia trasy. 
Wszelka inwencja jest bardzo wskazana, ale na pierwszym miej-
scu powinno się zwracać uwagę na bezpieczeństwo uczestników.

Do opracowania scenariusza trasy można wykorzystać metodę 
burzy mózgów (patrz rozdział „Pomysł jest najważniejszy”).

Ponieważ przeciętna osoba zwykle nie jest bardzo obeznana  
z mapą, więc trasy nie powinny być zbyt skomplikowane, a punk-
ty nie mogą być za bardzo ukryte. W terenie gdzie są szlaki tu-
rystyczne zaleca się, aby wszystkie punkty kontrolne usytuowa-
ne były przy szlakach. Tego typu zabaw nie należy organizować  
w parkach narodowych oraz w terenach bardzo uczęszczanych. 
Zawsze jest ryzyko, że ktoś przywłaszczy sobie nie pilnowany 
punkt i uczestnicy nie będą go mogli znaleźć.

Po przejściu wszystkich zespołów rajdowych i zakończeniu im-
prezy koniecznie należy pozbierać wszystkie emblematy wyzna-
czające punkty, aby nie zaśmiecać terenu.
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Tempo życia dynamicznie rośnie, ze wszystkich stron atakują 
nas atrakcyjne bodźce, naturalne więc, że także od imprez tury-
stycznych uczestnicy wymagają coraz więcej i tradycyjne formy 
przestają im wystarczaj. Musi się coraz więcej dziać, muszą poja-
wiać się formy interaktywne, wymagające od uczestników aktyw-
nego współuczestnictwa w przygotowaniu imprezy oraz w reali-
zacji jej programu. Od imprez nie może wiać nudą bo uczestnicy 
następnym razem poszukają innej formy wypoczynku. Coraz czę-
ściej uczestnicy oczekują przeżyć ekstremalnych dających moż-
liwość sprawdzenia się i doświadczenia przygód powodujących 
przypływ adrenaliny. Organizator powinien podejmować takie 
wyzwania i próbować sprostać tym oczekiwaniom, nie może jed-
nak nawet przez chwilę zapomnieć o sprawie podstawowej, czyli 
o bezpieczeństwie uczestników.

10. Zakończenie
Uroczyste zakończenie jest jednym z najważniejszych elemen-

tów rajdu. Ono pozostaje uczestnikom w pamięci na dłużej i na-
wet jeżeli na trasie zdarzyły się jakieś niedociągnięcia, to dobra 
zabawa na zakończeniu spowoduje, że nie zostaną one zapamię-
tane.

Zakończenie najlepiej jest przygotować w kilka osób metodą 
„burzy mózgów”. Wskazane jest aby wszystkie zabawy i konkur-
sy związane były z jedną tematyką. Temat może być dowolny,  
a im bardziej zwariowany tym lepiej. Można na całego uruchomić 
wyobraźnię. Schronisko lub miejsce zakończenia może się cza-
sowo zamienić w hawajską plażę, grecki Olimp, harem sułtana, 
pałac cesarza, pasterską bacówkę na hali, kasyno „Royal” (szyk, 
elegancja, gry hazardowe, szybkie samochody, piękne kobiety, 
szpiegowskie intrygi i Martini z gwinta), lub w jaskinię krasnolu-
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dów. Doskonale bawiłam się kiedyś na zakończeniu rajdu na któ-
rym wszystkie konkursy związane były z „Trylogią” i „Krzyżakami” 
Sienkiewicza, jeden z konkursów dotyczył namalowania koledze 
na piersi niebieskim mazakiem „ryb siną barwą wykłutych”, inny 
– przeznaczony dla pań dotyczył pogniecenia kasztanów siedze-
niem (Jagienka gniotła orzechy).

Konkursy mogą być różne – od poważnych krajoznawczych, do 
zupełnie zabawnych. Takie, które są bardziej statyczne powinny 
przeplatać się z grami ruchowymi. Zazwyczaj rywalizują ze sobą 
poszczególne trasy rajdowe, ale można też uczestników podzie-
lić na inne grupy, ważny jest element rywalizacji. Powinno się też 
zadbać o to, aby do konkursów nie były wybierane stale te same 
osoby, ale aby każdy miał okazję się pobawić.

Do niektórych konkursów (np. rysunkowych) potrzebne są 
materiały, które należy wcześniej zakupić, dlatego scenariusz 
zakończenia powinno się opracować co najmniej kilka tygodni 
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przez rajdem. Wymyślając poszczególne konkursy od razu nale-
ży zapisywać, co jest do nich potrzebne, kto je poprowadzi i co 
dodatkowego powinien przygotować (np. opracować pytania do 
konkursu).

W trakcie zakończenia bardzo przydatnymi urządzeniami są 
laptop, rzutnik i ekran, które można wykorzystać do pokazania 
zdjęć (o czym poniżej), do prowadzenia i wyświetlania bieżą-
cej punktacji, a także organizatorzy – do zajrzenia we własne 
notatki. Całość zakończenia powinna trwać około 1–2 godzin, 
nie więcej, konkursów powinno być najwyżej kilka. Nawet naj-
lepsza zabawa może się po pewnym czasie znudzić. Oczywi-
ście grupa, która wygra powinna otrzymać nagrody, zwykle  
w formie słodyczy dla wszystkich jej członków.

Jeżeli rajd przebiegał w formie marszu na orientację, co opisa-
no w poprzednim rozdziale, to w czasie zakończenia powinien się 
koniecznie znaleźć czas na wręczenie nagród indywidualnych dla 
zespołów, które zebrały najwięcej punktów na trasach. Tu nagro-
dy powinny być cenniejsze – np. drobny sprzęt turystyczny, mapy 
lub książki turystyczne.

Można również w trakcie zakończenia zorganizować nieco am-
bitniejsze konkursy indywidualne (np. krajoznawczy) i ich uczest-
ników nagrodzić cenniejszymi nagrodami.

Współczesny sprzęt elektroniczny umożliwia już wieczorem 
w trakcie zakończenia rajdu na pokazanie wybranych, najlepiej 
zabawnych zdjęć z tras. W tym celu każda trasa powinna zostać 
zobligowana do przygotowania kilku (maksymalnie do 10) zdjęć. 
Wszystkie wybrane zdjęcia są z kart pamięci aparatów kopiowa-
ne na dysk laptopa należącego do organizatorów, wyświetlane 
i oceniane przez publiczność. A fotografowie powinni otrzymać 
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nagrody. O tym, że będzie taki konkurs i ile zdjęć trzeba przygoto-
wać trzeba uprzedzić uczestników odpowiednio wcześnie, przed 
rozpoczęciem tras.

Należy również zadbać o warunki techniczne umożliwiają-
ce przeprowadzenie takiego konkursu – to jest doprowadzenie 
energii elektrycznej (najlepiej mieć własny długi przedłużacz). 
Jeżeli autorzy wyrażą na to zgodę, to te wybrane zdjęcia można 
potem umieścić na stronie internetowej organizatora, jako wspo-
mnienia rajdowe.

Ostatnim elementem zakończenia jest wspólny posiłek – np. 
żurek, grochówka, bigos, gulasz lub kiełbaski na ognisko. Można 
również najpierw poczęstować uczestników posiłkiem, a potem 
dopiero zaprosić do wspólnej zabawy na zakończeniu. A moż-
na podać przez zakończeniem grochówkę, a po nim – kiełbaski. 
Wszystko zależy od pory dnia, o jakiej grupy stawią się na mecie.

Jeżeli zakończenie odbywa się wieczorem, to po nim dobrze 
jest jeszcze zaprosić uczestników do wspólnego ogniska i przez 



85

jakiś czas posiedzieć przy nim razem, przydaje się wtedy umie-
jętność gry na gitarze i znajomość przebojów turystycznych. 
Gitarzystę też najlepiej zapewnić sobie wcześniej umawiając się  
z kimś, o kim wiemy, że dobrze i z werwą gra. 

W trakcie dużych imprez rajdowych można zadbać o zabezpie-
czenie medyczne podpisując umowę z odpowiednimi służbami, 
które na mecie rajdu zapewnią karetkę pogotowia. Jest to jednak 
wskazane tylko w wypadku naprawdę dużych imprez, w których 
planowany jest udział kilkuset osób, lub imprez z udziałem osób 
niepełnosprawnych oraz starszych.

11. Podsumowanie
Rajd się zakończył, uczestnicy zadowoleni odjechali do do-

mów, organizatorzy pozostali jeszcze chwilę aby posprzątać i za-
pakować do samochodów lub do plecaków pozostałe materiały 
i sprzęt.

Co dalej ? Dla organizatorów przychodzi czas na podsumowa-
nie rajdu, które powinno się odbyć najlepiej kilka dni po nim, już 
po odpoczynku, kiedy ostygną emocje, a jednocześnie wszystko 
będzie jeszcze na świeżo w pamięci.

Nawet jeżeli coś się nie udało, to podsumowanie powinno do-
tyczyć faktów i sytuacji, a nie osób. Nie należy piętnować kogoś  
z powodu tego, że coś mu nie wyszło, należy tylko omówić sytu-
ację i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Chyba, że było to świa-
dome i celowe działanie na szkodę uczestników imprezy, wów-
czas może być konieczne wyciągnięcie konsekwencji.

Podsumowanie powinno dotyczyć kilku aspektów.

G Aspekt finansowy – należy do księgowego organizacji 
(może być przeprowadzony w terminie późniejszym, zgodnym  
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z przepisami). Zadaniem organizatora, który zajmował się tą stro-
ną imprezy jest dostarczenie księgowemu kompletu dokumen-
tów finansowych – po stronie wydatków – rachunków i faktur za 
wykonane usługi (przejazdy, noclegi uczestników, catering na 
zakończeniu, usługi przewodnickie, delegacje i inne), po stronie 
dochodów – dowodów wpłat uczestników i ewentualnych spon-
sorów. Rozliczona musi być cała kwota. Takie rozliczenie najlepiej 
przygotować w Excelu i włożyć w jedną teczkę z dokumentami. 
Inni organizatorzy imprezy również powinni mieć możliwość za-
poznania się z jej rozliczeniem finansowym, więc najlepiej jest je 
przygotować już na spotkanie podsumowujące.

Jeżeli po rozliczeniu pozostanie niewielka kwota na plus (ra-
czej nie jest możliwe wydatkowanie całej kwoty co do grosza) to 
jest ona dochodem organizacji i należy ją przeznaczyć na cele 
statutowe. Gorzej jeżeli nastąpi niedobór, wówczas zarząd or-
ganizacji musi podjąć decyzję o dofinansowaniu imprezy z wła-
snych środków.

G Aspekt organizacyjny – należy omówić kolejno wszyst-
kie nasze działania: co się udało, a co się nie udało, co mogło się 
udać lepiej, a co było świetnym pomysłem. Wnioski na przyszłość 
należy zapisać, aby skorzystać z nich przy organizacji kolejnej im-
prezy. Nie należy ich jednak podawać do publicznej wiadomości.

G Aspekt programowy – na samym początku tworząc 
regulamin imprezy zakładaliśmy, że poprzez jej organizację 
osiągniemy pewien cel, np. zachęcimy pewną grupę osób do 
uprawiania turystyki górskiej, poszerzymy wiedzę krajoznawczą  
u pewnej grupy osób itd. Teraz nadszedł czas, aby ustalić, czy 
się nam to udało. Jeżeli tak – to spełniliśmy nasze założenia, je-
żeli nie, należy się zastanowić czego zabrakło i co można byłoby 
zrobić lepiej.
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Niezależnie od własnego wewnętrznego podsumowania do-
brze jest zamieścić na stronie organizacji, na Facebooku i jeszcze 
w innych miejscach wspomnienia z imprezy. Można zobligować 
jednego z uczestników do napisania własnych wspomnień, moż-
na (koniecznie za zgodą autorów) zamieścić zdjęcia z imprezy. 
Należy to zrobić tak szybko, jak tylko się da. Taka strona stanie się 
reklamą naszej imprezy i samej organizacji 
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Na trasie

W niniejszym rozdziale podane zostaną podstawowe za-
sady dotyczące metodyki prowadzenia grupy na tra-
sach. Dotyczą głównie turystyki górskiej, ale mogą się 

również przydać prowadzącym piesze lub rowerowe trasy po ni-
zinach, a także wycieczki autokarowe.

1. Rozkład dnia
Rozkład dnia na trasie należy zaplanować już w trakcie przygo-

towywania imprezy, a na pewno przed wyruszeniem na wyciecz-
kę. Planując trasę w danym dniu należy wyliczyć przede wszyst-
kim ile godzin zajmie sam marsz. Można to odczytać z mapy lub  
z książkowego przewodnika.

Planując rozkład dnia określamy również ile czasu chcemy 
przeznaczyć na posiłki i odpoczynki oraz na zwiedzanie, i o któ-
rej najpóźniej trzeba powrócić. Jest to szczególnie ważne jeżeli 
planowany jest dojazd komunikacją publiczną i trzeba zdążyć na 
konkretny autobus lub pociąg.

Do planowania dnia przydaje się zasada „obliczania wstecz”. 
Aby ją przybliżyć podaję przykład. Załóżmy, że trasa piesza wy-
liczona jest na 8 godzin marszu, na posiłki, odpoczynki i fotogra-



90

fowanie chcemy przeznaczyć 2 godziny, na dojazd na miejsce – 
1 godzinę i musimy zdążyć na godzinę 19 na autobus. Tak więc 
podsumowując to wszystko i dodając jeszcze 1 godz. na niespo-
dziewane okoliczności wyliczyć łatwo, że na wycieczkę trzeba 
wyruszyć o 7 rano.

Zdecydowanie najlepiej jest wyruszać na trasę wcześnie rano, 
pozwala to unikać tłumów na szlakach i sprawia, że wydłuża 
się czas wędrówki przed zapadnięciem zmroku. Ponadto szcze-
gólnie latem w górach rano i po południu jest dobra pogoda,  
a w środku dnia zdarzają się burze, które trzeba przeczekać.

Planując dojazd autobusem lub innym środkiem komunikacji 
publicznej tylko w jedną stronę lepiej jest zaplanować trasę tak, 
aby podjechać na miejsce startu rano, a potem wracać pieszo, 
niż odwrotnie. Unika się wtedy pośpiechu i zdenerwowania, czy 
na końcu trasy zdąży się na autobus lub pociąg, a czy będzie-
my u celu 30 min. wcześniej, czy później nie robi, aż tak wielkiej 
różnicy.

W trakcie dnia, mniej więcej w połowie trasy należy przewidzieć 
dłuższą przerwę na posiłek i nieco dłuższy odpoczynek. Przerwę 
obiadową powinno się zaplanować w takim miejscu, aby można 
było rzeczywiście odpocząć, gdzie można zdjąć plecaki, wygod-
nie usiąść, ewentualnie rozłożyć coś do jedzenia. Miejsce to po-
winno być osłonięte od wiatru, nie należy więc rozkładać się na 
samym grzbiecie górskim. Poważnym błędem jest również zatrzy-
mywanie się na dłużej na przykład na kamienistej drodze pośrod-
ku ciemnego lasu. Przyjemnie odpoczywa się za to w miejscu skąd 
jest piękny widok, na przykład na polanie, pod szczytem góry, nad 
potokiem, nad jeziorem, lub też w wiacie zbudowanej specjalnie 
dla turystów. Jeśli na trasie jest schronisko – dobrze jest przewi-
dzieć dłuższy odpoczynek i posiłek właśnie w tym schronisku. 



91

Oczywiście należy także przewidzieć kilka krótszych 15–30 
minutowych odpoczynków, również w ładnych i wygodnych 
miejscach. Odpoczynków nie należy jednak planować za często.  
W ciągu całego dnia marszu wystarczy 4 – 5 nieco dłuższych po-
stojów. Lepiej iść wolniej, niż często się zatrzymywać.

Oprócz tego jeśli trasa jest męcząca, a zwłaszcza w czasie stro-
mego podejścia warto zrobić częściej krótsze odpoczynki – tak 
zwane odsapki, tylko po to, aby wyrównać oddech i puls. W cza-
sie takich odsapek nie należy siadać, a nawet zdejmować pleca-
ka. Zatrzymując się na chwilę należy poczekać, aż dojdą najsłabsi 
członkowie grupy, ale nie rusza ponownie od razu po ich dojściu, 
tylko czeka jeszcze chwilę aż wszyscy odpoczną i wyrównają od-
dech. Najlepiej po prostu zapytać, czy można już iść. Na takich 
krótkich odpoczynkach można zjeść jednego cukierka, słodki 
owoc, lub kostkę czekolady i wypić kilka łyków niegazowanej 
wody. Popijanie na trasie po kilka łyków wody na każdym krótkim 
odpoczynku chroni przed odwodnieniem.
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Grupa nie powinna się zanadto rozciągać, więc tempo marszu 
należy starać się dostosowywać do najsłabszych. Jednocześnie 
nikt z grupy nie powinien wybiegać przed przewodnika, gdyż 
może zmylić drogę i pójść nie tam gdzie trzeba.

Ważną rolę pełni na trasie tak zwany „zamek” czyli osoba zamy-
kająca grupę. Jest ona wyznaczona przez przewodnika i nikt nie 
powinien pozostawać za nią z tyłu. Ta osoba też powinna uważać, 
czy ktoś nie pozostaje za nią, a jeżeli tak się stanie – to cierpliwie 
poczekać. Dopiero wtedy kiedy na postoju „zamek” dotrze do 
czoła grupy można mieć pewność, że są już wszyscy. „Zamkiem” 
powinna zostać wybrana osoba odpowiedzialna, wyrozumiała – 
poganianie wolniej idących nie jest dobrym pomysłem, a także 
koniecznie z dobrą kondycją, na wypadek, gdyby zaszła koniecz-
ność dogonienia i zatrzymania czoła grupy.

Na trasach licznych, takich na których w jednej grupie masze-
ruje 50 lub więcej osób przydatny bywa radiotelefon (tak zwa-
ne „walkie-talkie”), w które wyposażone są osoba prowadząca 
oraz osoba zamykająca, a także dodatkowo ktoś idący w środku 
grupy. Wówczas w przypadku opóźnienia lub innego zdarzenia 
„zamek” może zaalarmować przewodnika i poprosić, aby gru-
pa poczekała, lub ewentualnie zameldować o odwrocie. Na tak 
licznej trasie musi być dwóch przewodników, wówczas jeden  
z nich powinien iść na końcu, po to by ewentualnie móc zawró-
cić z uczestnikami, którzy są zbyt słabi kondycyjnie, aby pokonać 
przewidzianą na ten dzień trasę, lub uległy jakiemuś nieprzewi-
dzianemu zdarzeniu.

Znacznie prostszym pomysłem przy prowadzeniu tak dużej 
grupy, która niewątpliwie się rozciągnie jest wieszanie na wszyst-
kich skrzyżowaniach wstążeczek wskazujących, w którą stronę 
należy iść. Osoba zamykająca zbiera te wstążki.



93

2. Technika marszu
Podstawowa zasada techniki chodzenia to marsz własnym tem-

pem, a każdy ma je nieco inne. Nie należy nikogo poganiać. Lepiej 
zaczekać na innych w trakcie krótkiego odpoczynku. Z drugiej 
strony, jak już było napisane powyżej – nie można pozostawiać 
towarzyszy wędrówki samych sobie. Trzeba po prostu na każdym 
krótkim postoju na nich poczekać, a potem jeszcze chwilę pocze-
kać, aż ostatni odpoczną.

Podczas marszu lepiej oddychać nosem, gdyż wówczas zimne 
powietrze ogrzewa się przed osiągnięciem płuc i mniejsze jest 
prawdopodobieństwo przeziębienia. Pod górę lepiej iść małymi 
krokami, na podejściach bardzo pożyteczne są kijki trekkingowe, 
które znacznie powiększają stabilność całego ciała i odciążają 
stawy kolanowe i skokowe. Przy schodzeniu, zwłaszcza w stro-
mym i nierównym terenie, nie należy zbiegać, gdyż wówczas 
łatwo o upadek i skręcenie nogi. Szczególnie dużej ostrożności 
wymaga schodzenie w terenie kruchym i po drobnych kamycz-
kach, na których łatwo o poślizgnięcie się. W takim terenie należy 
starannie kontrolować ustawienie stopy podczas każdego kroku 
i delikatnie ją obciążać. Przy stromych zejściach również bardzo 
przydają się kijki trekkingowe stanowiące dodatkowy punkt pod-
parcia. Szczególnie ostrożnie należy przekraczać leżące często 
latem w wysokich górach płaty śniegu. Najlepiej w ogóle unikać 
takich miejsc.

Wyposażenie, które zabiera się ze sobą na wędrówkę należy no-
sić w plecaku. Wówczas maszerując ma się wolne obie ręce, które 
można wykorzystać do utrzymania równowagi oraz do podpar-
cia się w razie jej utraty. Wszelkiego torby trzymane w rękach są 
bardzo niewygodne, a noszenie ich może być niebezpieczne.
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3. Wyszukiwanie drogi
Jeśli wędruje się szlakiem turystycznym, to z wyszukiwaniem 

drogi w terenie na ogół nie ma problemu, trzeba tylko uważać 
na znaki. Znaki szlaku turystycznego zasadniczo powinny być na-
malowane tak, aby od każdego ze znaków widoczny był kolejny.  
W praktyce bywa różnie, gdyż niektóre znaki mogły ulec znisz-
czeniu (np. wycięte zostało drzewo ze znakiem). Jeśli szlak prowa-
dzi szeroką i wyraźną drogą można przypuszczać, że kolejny znak 
jest przy tej samej drodze. Jeśli jednak przez kolejnych kilkaset 
metrów znaku nie widać, można zacząć się niepokoić. Czasem 
zdarza się, że szlak skręca z dobrej szerokiej drugi w wąską i nie-
wyraźną ścieżkę, a nie jest to oznakowane wystarczająco dobrze. 
W sytuacji zgubienia szlaku, a zwłaszcza we mgle, lub w nocy, na-
leży wrócić do ostatnio widzianego znaku i szukać kolejnego, aż 
do skutku.
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Podobne zasady dotyczą szlaków rowerowych, tylko ich ozna-
kowanie często przedstawia znacznie więcej do życzenia, więc 
trzeba jeszcze bardziej uważać.

Wyszukiwanie drogi w terenie nieoznakowanym wymaga 
znacznie większych umiejętności z zakresu terenoznawstwa i po-
sługiwania się mapą. Na imprezach zorganizowanych nie zaleca 
się poruszania z grupą w terenie bez szlaku, chyba, że prowadzą-
cy grupę jest doświadczonym przewodnikiem i dobrze zna teren.

4. Bezpieczny odwrót

Planując trasę należy się liczyć z tym, że z powodu niesprzyja-
jącej pogody lub niedyspozycji któregoś z uczestników wycieczki 
trzeba będzie zrezygnować z dalszej trasy i zawrócić, należy więc 
zawczasu przewidzieć i zaplanować możliwości najkrótszego  
i najbardziej bezpiecznego odwrotu.

Często zdarza się, że kiedy jesteśmy już bliżej końca okrężnej 
trasy powrót byłby dłuższy i bardziej forsowny niż kontynuacja 
wycieczki, należy wybrać zawsze najłatwiejszy wariant, a to wy-
maga wcześniejszego zapoznania się z trasą. Tak jak zawsze – na-
leży wiedzieć, w którym miejscu trasy znajdujemy się. To niezwy-
kle ułatwia wędrówkę i przydatne jest zwłaszcza w sytuacjach 
kryzysowych.

Podczas wycieczki w terenie nieznanym, kiedy nie jesteśmy ab-
solutnie pewni swojego położenia w żadnym wypadku nie należy 
schodzić ze szlaku i wracać do schroniska drogą pozornie krótszą, 
lepiej wybrać trasę dłuższą ale znaną. Chodzenie „na krótsze” nie-
jednokrotnie było powodem pobłądzeń a nawet tragedii, szcze-
gólnie w Tatrach.
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Absolutnie nie należy się wstydzić odwrotu. Bardzo często jest 
to jedyna rozsądna decyzja. Odwrót jest zazwyczaj decyzją bar-
dzo trudną, trudniejszą niż zdobycie szczytu i z tego należy zdać 
sobie sprawę. Prowadząc zbiorowe wycieczki przewodnik może 
zarządzając „odwrót” zetknąć się z presją uczestników „panie 
przewodniku, przecież to już tak blisko – dlaczego musimy wra-
cać?”. Bardzo trudnym zadaniem jest danie odporu tej presji. Zda-
rzały się już wypadki, nawet śmiertelne, kiedy prowadzący chciał 
zawrócić, ale uległ namowom grupy i kontynuował wycieczkę, 
która potem skończyła się tragicznie (np. słynny wypadek mło-
dzieży z Tychów na Rysach). Można o tym przypomnieć. Można 
też tłumaczyć, że przewodnik jest odpowiedzialny za grupę i to 
na niego nawet w razie niewielkiego wypadku spadnie cała od-
powiedzialność. W każdym razie należy się opierać na swoim wła-
snym doświadczeniu, nie słuchać podpowiedzi i lepiej jest być 
przesadnie ostrożnym, niż chociaż trochę przeszarżować.

5. Wycieczka autokarowa
Tutaj również podajemy tylko najbardziej podstawowe wska-

zówki dotyczące metodyki przygotowania i prowadzenia takich 
tras, gdyż temat jest bardzo rozległy, zaś doświadczenie i tak naj-
lepiej zdobywa się w praktyce.

Zasady zaplanowania i prowadzenia wycieczki lub trasy auto-
karowej różnią się w oczywisty sposób od zasad prowadzenia tra-
sy pieszej. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że pilot 
takiej grupy zobligowany jest do przestrzegania kilku ważnych 
przepisów dotyczących ruchu drogowego. Również przygoto-
wując trasę trzeba je mieć na uwadze.

Jeden z ważniejszych przepisów dotyczy tego, że żaden kie-
rowca nie może przekroczyć rygorystycznie ustalonego czasu 
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pracy (przekroczenie grozi mu poważnymi karami finansowymi,  
a nawet utratą licencji). W ciągu doby kierowca nie może praco-
wać dłużej niż 9 lub 10 godzin (w zależności od tego ile wypo-
czywał poprzedniego dnia), potem jest zobligowany do 9-go-
dzinnego odpoczynku. Jeżeli jest dwóch kierowców, to ich łączny 
czas pracy nie może przekroczyć 21 godzin. Jednym ciągiem bez 
postojów kierowca może jechać co najwyżej 4,5 godziny, potem 
musi mieć co najmniej 45 minutową przerwę (lub 15 minut po 
dwóch godzinach jazdy, a po kolejnych 2,5 godzinach jazdy co 
najmniej 30 minut). Dobrze jest planując wycieczkę tak zorgani-
zować czas zwiedzania, aby w trakcie tego dłuższego, co najmniej 
45 minutowego odpoczynku kierowcy grupa coś ciekawego zdą-
żyła zwiedzić, a nie spędziła czas bezproduktywnie na stacji ben-
zynowej. O wszelkie niuanse najlepiej od razu na początku wy-
cieczki zapytać kierowcę, gdyż on się w tym wszystkim najlepiej 
orientuje. Dobra współpraca z kierowcą jest dla pilota podstawą 
udanej wycieczki.

W trakcie długiej jazdy autokarem należy po około 2 godzinach 
zatrzymać się przynajmniej dla rozprostowania nóg najlepiej na 
stacji benzynowej lub w innym miejscu takim, aby wszyscy mieli 
możliwość skorzystania z toalety i ewentualnie napicia się kawy.

Planując trasę autokarową nie należy przewidywać jednorazo-
wych przejazdów dłuższych niż maksymalnie 4-5 godzin, całość 
dziennej jazdy nie powinna przekraczać 300–400 km.

Nie należy się spieszyć i poganiać uczestników imprezy. Należy 
zaplanować trasy tak długie, aby ich przejechanie w określonym 
czasie było realne i bezpieczne. W trakcie planowania tras samo-
chodowych lub autokarowych nie należy się sugerować tym co 
pokazuje Google map. Należy przyjąć, że realna prędkość po-
dróżna autokaru po autostradach to około 70–80 km na godz., 
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zaś po innych drogach – około 50 km na godz. To wyliczenie nie 
uwzględnia korków, a je również należy wziąć pod uwagę.

Bardzo częstym błędem popełnianym zwłaszcza przez po-
czątkujących pilotów wycieczek jest przeładowanie programu 
imprezy autokarowej, tak, że uczestnik nie ma czasu nawet na 
skorzystanie z toalety lub zjedzenie czegoś. Przygotowany pro-
gram musi uwzględnić czas dojazdu, czas na odpoczynek, na 
toaletę i na jedzenie. Dopiero uczestnik, którego podstawowe 
fizjologiczne potrzeby zostaną zaspokojone może z przyjemno-
ścią uczestniczyć w realizacji programu imprezy i słuchać tego co 
mówi przewodnik.

Na wycieczkach zagranicznych przestrzegać trzeba przepisów 
obowiązujących w danym kraju, więc przed wyjazdem należy się 
z nimi dokładnie zapoznać. Ważną rzeczą są również opłaty za 
korzystanie z dróg, naliczane zazwyczaj za pomocą specjalnego 
urządzenia zainstalowanego w autokarze. Ale niestety w każdym 
europejskim kraju te opłaty nalicza się w inny sposób, w związku 
z tym, każdym kraju obowiązuje inne urządzenie. 

¬ Lider grupy 

Lider grupy jest najważniejszą osobą podczas wędrówki. Nie 
jest to funkcja łatwa bowiem lider powinien posiadać charakter 
dyplomaty, musi umieć łagodzić konflikty pomiędzy uczestni-
kami, a własne decyzje uzasadniać rzeczowymi argumentami 
sprawiając, że staną się wyborem całej grupy. Musi opiekować 
się grupą, czuwać nad bezpieczeństwem uczestników i wyborem 
trasy. Powinien mieć świadomość odpowiedzialności za uczest-
ników wędrówki i przewidywać potencjalne niebezpieczeństwa 
odróżniając je od pozornych. Powinien, w bezpiecznych grani-
cach, pozwolić grupie na spontaniczność utrzymując równowagę 
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pomiędzy ekscytującym ryzykiem i chęcią przeżycia przygody,  
a rygorystycznie pojmowanymi zasadami bezpieczeństwa i reali-
zacji planu wycieczki. Lider musi posiadać umiejętność podejmo-
wania trafnych decyzji w stanie silnego stresu, wywołanego na 
przykład wypadkiem. Powinien mieć świadomość, że od niego  
w dużej mierze zależy powodzenie wędrówki, i że uczestnicy liczą 
na jego pomoc.

W trudnych sytuacjach lider musi przyjąć postawę dyktatora. 
Taka sytuacja powinna trwać tylko przez absolutnie niezbędny 
dla zapewnienia bezpieczeństwa grupy czas. Nic bowiem nie 

D w a n a ś c i e  p r z y k a z a ń  l i d e r a  g r u p y
F Miej cały czas w pamięci, że jako lider bierzesz na siebie odpowiedzialność za 

uczestników i ich bezpieczeństwo.

F Jeżeli chcesz być dobrym liderem to nie bądź dyktatorem.

F Pamiętaj, że Ty jesteś tu dla uczestników, a nie uczestnicy dla Ciebie.

F Szanuj uczestników, nie okazuj im lekceważenia.

F Bądź pomocny w każdej sytuacji.

F Miej stalowe nerwy i świętą cierpliwość.

F Panuj nad swoimi negatywnymi emocjami.

F Bądź optymistą i zarażaj innych swoim optymizmem.

F Bądź dobrym dyplomatą, szukaj rozwiązań, które zadowolą wszystkich.

F Bądź pewny siebie.

F Przekazuj swoje komunikaty w sposób jasny i zrozumiały, upewnij się, że wszy-
scy usłyszeli i zrozumieli.

F Nie zmieniaj zdania co chwilę, nie zmieniaj założonego programu lub przebiegu 
trasy bez ważnej przyczyny.
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denerwuje grupy bardziej niż lider-dyktator w piękny, słonecz-
ny dzień.

A kto może zostać liderem grupy? Właściwie każdy, nawet oso-
ba nieśmiała, tylko trzeba tą umiejętność w sobie wykształcić  
i systematycznie trenować. Służą temu kursy Organizatorów Tury-
styki PTTK, lub dla bardziej zaawansowanych kursy przewodnic-
kie czy przodownickie organizowane między innymi przez PTTK. 
Swoje szkolenia prowadzą także ZHP i PTSM.

¬ Postępowanie z osobami, 
które uprzykrzają życie innym

Zdarza się, wcale nie tak rzadko, że na rajdowej trasie, lub na 
wycieczce pojawiają się osoby, które potrafią w nieznośny sposób 
uprzykrzyć życie nie tylko prowadzącemu, ale również wszystkim 
współuczestnikom. Postępowanie z nimi tak, aby z jednej strony 
ich nie urazić, a z drugiej – pozwolić odetchnąć wszystkim pozo-
stałym jest prawdziwą sztuką. Poniżej tylko kilka podstawowych 
wskazówek, jak postępować z najczęściej spotykanymi osobami 
„trudnymi”:

G Uczestnik awanturniczy – krzyczy, wybucha złością, usi-
łuje nastraszyć prowadzącego, dąży do przejęcia prowadzenia  
i narzucenia własnych reguł.

Nie należy w odpowiedzi reagować agresją, nie należy również 
tłumaczyć się przed i brać winy na siebie, bo prowadzi to do więk-
szej eskalacji agresji. Należy mówić do niego spokojnie lecz sta-
nowczo. Można grzecznie poprosić o spokojne powtórzenie zda-
nia „bo mówi pan tak niewyraźnie, że nie zrozumiałem”. Spokojnie 
spytać czego właściwie oczekuje i wyjaśnić czy będzie to możliwe, 
a jeżeli nie – to dlaczego. Przede wszystkim zachować spokój!
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G Uczestnik oporujący – notorycznie spóźnia się na zbiór-
ki, nie pamięta ustaleń, obgaduje prowadzącego za jego plecami, 
boi się otwartej konfrontacji, wobec prowadzącego jest przymil-
ny, lecz fałszywy. Nie należy wpadać w pułapkę poczucia winy, 
gdyż ta osoba taka już jest i nasze zachowanie nie ma na to wpły-
wu. Nie należy również złościć się lub próbować odgrywać się, 
gdyż prowadzi to tylko do eskalacji konfliktu. Wobec takiej osoby 
trzeba jasno i precyzyjnie formułować swoje oczekiwania, należy 
też obdarzyć ją aprobatą i w jakiś sposób wyróżnić.

G Uczestnik zależno-roszczeniowy – idealizuje prowadzą-
cego, zwraca się do niego z najdrobniejszymi problemami, jed-
nocześnie zwierza mu się ze swoich problemów życiowych (nie 
związanych z wycieczką) i oczekuje od prowadzącego rozwiąza-
nia ich.

Nie należy dać się wciągnąć w pułapkę udzielania dobrych rad, 
gdyż będzie się ciągle proszonym o kolejne. Tym bardziej nie 
należy rozwiązywać za uczestnika jego życiowych problemów. 
Należy stawiać jasne granice swojej prywatności. Odpowiadać 
odmownie na kolejne prośby o porady ale życzliwie i spokojnie, 
bez zniecierpliwienia.

G Uczestnik narcystyczny – dużo mówi o sobie i swoich 
osiągnięciach, oczekuje aprobaty, a jeżeli jej nie uzyskuje staje się 
wrogi, krytykę odbiera jako atak. Taka osoba ciągle stara się wy-
kazać, że jest mądrzejsza od przewodnika. Lubi też mówić kom-
plementy. Cały czas otoczona jest wianuszkiem wielbicieli lub 
wielbicielek.

Obcując z taką osobą można wpaść w „pułapkę uwiedzenia”  
i samemu stać się jednym z grona jej wielbicieli lub też wpaść  
w „pułapkę urazy” i starać się taką osobę upokorzyć. Należy zdać 
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sobie z tego sprawę, nie dać się „uwieść” i traktować taką osobę  
z szacunkiem i z dużą cierpliwością lecz z dystansem.

G Uczestnik kontrolujący – dziesiątki razy pyta czy na pew-
no spotkanie jest o godzinie 7, wysyła do organizatorów dziesiątki 
maili, ciągle jest niepewny czy na pewno trasa jest wyznaczona 
dobrze i czy na pewno zdążymy na zakończenie.

Nie należy zezwolić na to aby taka osoba przejęła kontrolę nad 
grupą. Należy jej powierzyć odpowiedzialne zadanie, ale najle-
piej daleko od siebie. Bardzo dobra będzie dla niego rola zamyka-
jącego grupę, o ile jest to doświadczony turysta.

G Uczestnik podejrzliwy – brak mu zaufania do ludzi, jed-
nocześnie obwinia innych o wszystkie swoje problemy, wierzy  
w teorie spiskowe.

Taką osobę należy traktować życzliwie i uprzejmie ale bez ule-
głości. Nie należy wobec niej żartować, gdyż jest kompletnie po-
zbawiona poczucia humoru i każdy żart może uważać za atak na 
siebie. Nie należy pozwalać na wciąganie się w dyskusje, gdyż są 
całkowicie bezowocne.

¬ Wycieczka autokarowa 

Może być imprezą samą w sobie, może też być częścią więk-
szej imprezy (zlotu, sesji krajoznawczej, kursu szkoleniowego itp.).  
I odwrotnie – może zawierać w swoim programie elementy in-
nych dyscyplin turystyki kwalifikowanej i nie tylko (spływ kajako-
wy, rejs statkiem, spektakl teatralny, przejście ścieżki przyrodni-
czej w parku narodowym, wejście na szczyt itp.).

Przy organizacji wycieczki bardzo duże znaczenie ma dobór 
środka transportu. Musi on być wielkością dopasowany do ilości 
uczestników, a standardem spełniać ich oczekiwania. Wiadomo, 
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że jeśli autobus jest wypełniony, to koszty jego wynajęcia na jed-
nego uczestnika są mniejsze, niż gdyby miejsca były niewykorzy-
stane. Właśnie dlatego nie zawsze to będzie autokar – czasem 
bardziej opłacalne jest skorzystanie z tzw. busika (15-20 os.). 

Niekiedy z tych samych względów organizator zakładając 
większą ilość uczestników poszukuje autokaru o szczególnie du-
żej ilości miejsc siedzących lub korzysta z kilku jednostek. Trzeba 
przy tym zwrócić uwagę na to, że o ile niewykorzystane miejsca  
w autokarze, to jedynie zwiększony koszt uczestnictwa, w zamian 
większy luz i wygoda, to nadmiar osób ponad możliwości środ-
ka lokomocji określone przepisami jest niedopuszczalny, nawet, 
jeśli droga przejazdu jest krótka i część osób zgodziłaby się na 
większe niewygody. Nadmiar uczestników w stosunku do możli-
wości technicznych pojazdu jest ryzykowny nie tylko dlatego, że 
kierowca ma podstawy do odmowy jazdy w takich warunkach, 
ale przede wszystkim powoduje poważne niebezpieczeństwo 
dla zdrowia i życia pasażerów w razie jakiegokolwiek zdarzenia 
drogowego. 

Dopasowanie autokaru do oczekiwań uczestników jest kwe-
stią bardziej złożoną, choć dziś o schodzeniu poniżej pewnych 
standardów oczywiście nie może być mowy. Klimatyzacja, mikro-
fon, WC czy odtwarzacz DVD na dłuższych trasach nie podlegają 
dyskusji. Np. odtwarzacz DVD można wykorzystać nie tylko do 
dotwarzania filmów fabularnych, ale również do prezentacji re-
gionu, do którego jedziemy, czy do pokazania materiałów z wcze-
śniejszych imprez. Z kolei możliwość przygotowania kawy lub 
herbaty z wykorzystaniem pokładowego barku to oszczędność 
czasu i pieniędzy. Można to osiągnąć szczególnie, gdy niezbędne 
komponenty i jednorazowe naczynia zakupimy sami, a obsługą 
zajmie się ktoś z organizatorów lub uczestników, oczywiście po 



104

uzgodnieniu z firmą transportową i kierowcą. Wymóg sprawności 
technicznej pojazdu jest oczywisty. 

Przy organizacji każdej imprezy wielodniowej zaplanowanie 
noclegów zależne jest głównie od programu. Szukając miejsc 
noclegowych, oprócz ogólnych problemów finansowych, ja-
kościowych i personalnych, organizator wycieczki autokarowej 
powinien uwzględnić specyficzne uwarunkowania logistyczne. 
Dlatego mając na uwadze wielkość bagaży zależną od charakte-
ru i czasu imprezy, częstotliwość zmiany miejsca noclegu, wiek 
i sprawność turystów należy rozeznać warunki terenowe (np.  
w pobliżu tzw. starych miast brak możliwości ruchu autokaru po 
ciasnych uliczkach) oraz organizację ruchu drogowego w okolicy 
miejsca ewentualnego noclegu, a następnie rozważyć zasadność 
zmuszenia uczestników do przenoszenia swojego bagażu na 
większe odległości (zaplanowanie noclegu w centrach miast nie 
tylko naraża turystów na dłuższe noszenie bagażu, ale też zwią-
zane jest przeważnie z wyższą ceną noclegu). Najprostszy sposób 
rozeznania miejscowych warunków to wypytanie gestora nocle-
gów. Dodatkowo bardzo duże możliwości dają obecnie systemy 
nawigacji satelitarnej oraz internet i liczne portale z kamerami „na 
żywo”. Np. w aplikacji Street View na Mapach Google można prze-
śledzić przebieg zaplanowanej trasy, w tym oznakowanie ulic. 
Planując noclegi szczególnie trzeba pamiętać o kierowcy (kierow-
cach). Samodzielny pokój pozwoli na należny wypoczynek, bez 
względu na dalszą aktywność uczestników. 

Problemy związane z wyżywieniem uczestników wycieczki 
autokarowej w zasadzie nie różnią się od problemów z wyżywie-
niem uczestników imprez innego rodzaju. Zorganizowanie wy-
żywienia z pewnością da oszczędności czasu. Znalezienie odpo-
wiedniego lokalu, w którym posiłek przygotowany na umówioną 
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godzinę będzie podany grupie w krótkim czasie, przy zadowala-
jącej cenie i jakości przysporzy trudu, ale w innym wypadku trze-
ba dać odpowiednio dużo czasu uczestnikom na samodzielnie 
wyszukanie satysfakcjonującego miejsca, a lokalowi na przygoto-
wanie dań. Dodatkowo częstym problemem w takich sytuacjach 
jest zatrzymanie się w pobliżu miejsca, w którym jest odpowied-
nio duży lokal lub kilka mniejszych, mogących obsłużyć jedno-
cześnie większą ilość klientów. Gdy konsumpcja odbywa się  
w czasie jazdy, należy zwrócić uwagę na potrzebę zachowania 
czystości. Jednak na suchym prowiancie „daleko się nie ujedzie”, 
więc wszystko wskazuje na to, że na wielodniowej wycieczce war-
to zorganizować wyżywienie, przynajmniej w postaci śniadania  
i obiadokolacji.

Planując noclegi i wyżywienie organizator musi na bieżąco 
korygować harmonogram wycieczki. Należy uwzględnić czas 
na posiłki, który zależy od sposobu ich zorganizowania, oraz na 
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przemieszczanie się grupy np. do hostelu, czy restauracji. Nie 
można zapomnieć o potrzebach fizjologicznych pasażerów. Nie-
uwzględnienie tego podczas tworzenia harmonogramu może 
spowodować poważne perturbacje w realizacji programu. Przy 
organizacji wycieczki autokarowej na harmonogram wpływ ma 
czas potrzebny na zwiedzanie poszczególnych obiektów i czyn-
ności towarzyszące, ale również możliwości techniczne pojazdu 
i warunki drogowe, które mają wpływ na szybkość przejazdu. 
Organizator wycieczki musi zdać sobie sprawę z tego, że autokar 
to nie samochód osobowy – ma zdecydowanie większą długość, 
wysokość i ciężar. Dlatego trzeba przewidzieć dopuszczalną trasę 
przejazdu (brak możliwości zawrócenia przed za niskim wiaduk-
tem zdecydowanie pogarsza relacje z kierowcą, które są bardzo 
ważne dla powodzenia wyjazdu). Dodatkowo dochodzi problem 
czasu pracy kierowcy. Przepisy dotyczące tego problemu określa 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. 
2012.1155 j. t. z późniejszymi zmianami). Wymagane dla kierowcy 
przerwy w pracy można zgrać ze zwiedzaniem ciekawych obiek-
tów. Natomiast długość dnia pracy kierowcy ogranicza czas od 
wyjazdu do powrotu lub dotarcia na miejsce noclegu. Sytuację 
ratuje drugi kierowca, ale to z kolei wiąże się z wyższymi kosztami. 

Zamiast trudzić się z organizacją wycieczki jej przygotowanie 
można zlecić specjalistycznemu biuru. Jednak wtedy wiele roz-
wiązań zostanie organizatorowi narzuconych i oczywiście wzro-
śnie cena, a impreza stanie się bardziej komercyjna.
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Przede wszystkim  
– bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwa, z jakimi można się spotkać podczas 
każdej wędrówki, podzielić można na obiektywne i su-
biektywne.

Niebezpieczeństwa obiektywne to takie, na które człowiek nie 
ma wpływu. Związane są najczęściej z pogodą (mgła, wilgotność, 
wiatr, ciemność, temperatura, burze i pioruny, załamanie pogo-
dy, deszcz, śnieg, lawiny), ze skutkami zjawisk atmosferycznych 
(zwalone drzewa, wezbrane potoki, zerwane linie energetyczne, 
erozja ziemi) oraz spotkaniem z dzikimi zwierzętami. Można tu za-
liczyć również nieprawidłowe zachowania innych użytkowników 
dróg, co dotyczy turystyki motorowej i rowerowej. Nie można ich 
uniknąć, ale zwykle można je przewidzieć i odpowiednio dosto-
sowywać plan wędrówki a także modyfikować zachowanie swoje 
oraz osób jakie ma się pod opieką.

Niebezpieczeństwa subiektywne to takie jakie wynikają bez-
pośrednio z zachowań i działalności człowieka – uczestnika 
wędrówki. Podstawowe to: brak doświadczenia, umiejętności 
i kwalifikacji, zmęczenie, stan psychiczny, brak odporności na 
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stres, stan zdrowia, kondycja fizyczna, nadmierna ambicja. Tych 
niebezpieczeństw da się zwykle uniknąć poprzez naukę i trening. 
Na wycieczkach zorganizowanych osoba prowadząca powinna 
zwracać uwagę na zachowywanie się powierzonych jej opiece 
uczestników wędrówki i odpowiednio wcześnie przeciwdziałać 
niebezpiecznym skutkom tego zachowywania się.

1. Niebezpieczeństwa obiektywne
Wiatr – czasem może mieć siłę do tego stopnia niebezpiecz-

ną, że stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia (np. w trakcie rejsu 
po jeziorze, lub w wysokich górach). Jednak bardziej istotne jest 
to, że w czasie wiatru znacznie obniża się tak zwana „temperatu-
ra odczuwalna”, dla przykładu w temperaturze +50C i przy wie-
trze wiejącym z prędkością 50 km/h zimno będzie odczuwalne 
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jak przy około -120C przy pogodzie bezwietrznej. Przed wiatrem 
można się chronić zakładając na siebie odpowiednią odzież. 
Szczególnie ważna jest nie przewiewna kurtka lub okrycie ze spe-
cjalnej wiatroszczelnej tkaniny windstopper. Można też zmienić 
trasę wędrówki unikając bezleśnych obszarów i górskich grani 
wystawionych na działanie wiatru.

Temperatura zarówno zbyt niska i jak i zbyt wysoka niekorzyst-
nie wpływa na organizm. Radzenie sobie z temperaturą polega 
przede wszystkim na dostosowaniu ubrania do warunków pogo-
dowych podczas wędrówki.

Niska temperatura jest główną, poza wiatrem przyczyna utraty 
ciepła przez organizm człowieka. Warstwy odzieży ograniczają 
utratę ciepła, dlatego należy się ubierać odpowiednio do tempe-
ratury i starać się cały czas poruszać.

Ciasne buty lub przemoczone rękawiczki mogą w niskiej tem-
peraturze doprowadzić do odmrożeń. Zimą koniecznie trzeba 
mieć ze sobą zapasową parę skarpet i rękawiczek na wypadek 
przemoczenia. Poważny problem zaczyna się, gdy z powodu nie-
odpowiedniego ubrania, zabłądzenia lub drobnego nawet wy-
padku i związanego z nim przymusowego postoju następuje wy-
chłodzenie organizmu. Gdy temperatura ciała ludzkiego spadnie 
poniżej 350C sytuacja jest groźna i trzeba wtedy wezwać pomoc. 
Dlatego też poszkodowanego najlepiej zawczasu zabezpieczyć 
przed utratą ciepła. Służy do tego płachta NRC, która powinna 
znajdować się w każdej apteczce. Poszkodowanego należy owi-
nąć płachtą, błyszczącą stroną do ciała. Jeżeli jest przytomny do-
brze jest go napoić ciepłą herbatą z termosu, który zimą zawsze 
trzeba mieć ze sobą.

Zbyt wysoka temperatura jest nie mniej groźna od zimna. 
Oprócz udaru cieplnego wędrowcowi zagraża odwodnienie.  
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W czasie dużych upałów trzeba dbać o odpowiednie okrycie gło-
wy osłaniające od słońca. Odzież powinna być luźna, wykonana 
z naturalnych tkanin i okrywająca ręce oraz nogi przed zbytnim 
nasłonecznieniem. Równie ważne jest picie w upalny dzień nie-
wielkich ilości wody na każdym postoju. Jeżeli mimo to ktoś na-
dal czuje się źle to bezwzględnie należy dłużej odpocząć w cieniu  
i uzupełnić płyny. W bardzo upalny dzień też należy zmienić trasę 
wędrówki tak aby unikać obszarów silnie nasłonecznionych.

Mgła – często całkowicie ogranicza widoczność i znacznie 
utrudnia orientację, zwłaszcza w górach. Poruszanie się we mgle 
wymaga oprócz dobrej orientacji przestrzennej dużego do-
świadczenia. Niezbędne jest posiadanie mapy i kompasu lub GPS  
i przede wszystkim umiejętność posługiwania się nimi. Wędrując 
we mgle należy szczególną uwagę zwracać na punkty charakte-
rystyczne trasy, na znaki szlaku turystycznego, czy wskazujące 
kierunek marszu tyczki. We mgle grupa nie powinna się rozdzie-
lać. Mgła tłumi głos ludzki, dlatego dla lepszej komunikacji po-
między członkami grupy warto mieć przy sobie gwizdek, którego 
przenikliwy dźwięk jest we mgle lepiej słyszalny i lokalizowalny 
oraz ustalić w grupie umowny kod porozumiewania się za po-
mocą gwizdka. Do ustalenia swojej pozycji i kierunku dalszego 
marszu należy wykorzystać najmniejsze nawet przejaśnienia. Je-
śli jest to niemożliwe to należy się wycofać po własnych śladach.

Ciemność może nas zastać w czasie wędrówki z wielu przy-
czyn. Sam marsz po ciemku jeżeli mamy latarki lub świeci księżyc,  
a teren nie jest trudny może być na wycieczce przyjemnym uroz-
maiceniem. Jeżeli jednak teren jest trudny i nieznany to należy 
zastanowić się nad przymusowym biwakiem. Decydując się na 
nieplanowany biwak, należy powiadomić o sytuacji znajomych 
lub służby ratownicze, ewentualnie policję. Nawet jeśli nie jest 
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potrzebna pomoc, pozwoli to uniknąć kosztownej i trudnej akcji 
poszukiwawczej.

Burze stanowią jedno z najpoważniejszych niebezpieczeństw 
jakie można spotkać w górach i na wodzie. Aby rozpoznać zbliża-
jącą się burzę przydaje się podstawowa wiedza z dziedziny me-
teorologii. Nawet jeśli jeszcze nie słychać grzmotów to zwiastuje 
ją chmura cumulonimbus – potężna rozbudowująca się ku górze 
chmura w kształcie kowadła. Im jest wyższa tym gwałtowniejsza 
może być burza. Zbliżającą się burzę zwiastują odległe błyskawi-
ce i grzmoty. Fala dźwiękowa rozchodzi się w powietrzu z pręd-
kością około 340 m/sek., więc licząc ilość sekund jaka upłynęła od 
zobaczenia błyskawicy, do usłyszenia grzmotu, można łatwo ob-
liczyć, jak daleko od nas uderzył piorun. Dla uproszczenia można 
przyjąć, że 3 sek. różnicy oznaczają 1 km odległości. Jeśli prawi-
dłowo rozpoznamy oznaki zbliżającej się burzy to będziemy mieć 
czas, żeby się na jej nadejście przygotować, poszukać schronie-
nia, zejść ze szczytu, dopłynąć do brzegu.

Ponieważ droga wyładowania elektrycznego przebiega najczę-
ściej po linii najmniejszego oporu, piorun uderza zwykle w szczy-
ty i granie górskie, w dachy wysokich budynków, a na rozległych 
płaskich przestrzeniach uderzyć może w każdy obiekt nawet 
niewiele wystający ponad równą powierzchnię (np. maszt łodzi 
żaglowej na jeziorze).

Wszyscy wiedzą, że podczas burzy nie należy się chronić przed 
deszczem pod wysokie drzewa, a mimo to niestety każdego roku 
wiele osób ginie w takim miejscu od porażenia piorunem.

Ponieważ uderzenie pioruna w bezpośredniej bliskości czło-
wieka stanowić może dla niego śmiertelne niebezpieczeństwo 
należy w czasie burzy przestrzegać następujących zasad:
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F Przede wszystkim należy dokładnie obserwować pogodę 
i w razie nadciągającej burzy zrezygnować z wycieczki, lub 
szybko ją zakończyć. Dotyczy to zwłaszcza wycieczek gór-
skich, gdyż w górach burza bywa szczególnie niebezpieczna. 
Zbliżającą się burzę zwiastują gromadzące się około południa 
chmury kłębiaste, a zwłaszcza ciemniejąca w dolnej części 
chmura o kształcie kowadła, rozszerzająca się wachlarzowato 
ku górze. Inne zwiastuny burzy – to parne „stojące” powietrze, 
a także nagła cisza w przyrodzie. Przed samą burzą cichną 
ptaki, a muchy i komary zaczynają bardziej ciąć. Nadchodzącą 
burzę zapowiadają także odległe grzmoty i krótkie gwałtow-
ne porywy wiatru, który cichnie zupełnie tuż przed burzą.

F Nie należy chronić się pod wysokimi samotnymi drzewami.

F Należy oddalić się jak najszybciej od brzegów akwenów wod-
nych i strumieni. Jeśli płyniemy – to należy jak najszybciej 
przybić do brzegu.

F W górach należy jak najszybciej zejść z grani w doliny i schro-
nić się w niskich zaroślach.

F Jeśli ze względu na przepaścisty teren niemożliwe jest szybkie 
zejście w dół należy przynajmniej zejść z ostrza grani na odle-
głość taką oby wysokość grani ponad nami przekraczała co 
najmniej 5- 10 razy wysokość naszej skulonej postaci. Można 
schronić się w grotach czy nyżach skalnych, ale odległość mię-
dzy sklepieniem groty a głową powinna wynosić co najmniej 
3 m. Nie należy też opierać się o ścianę skalną.

F Należy skulić się, lub usiąść na karimacie, plecaku lub innym 
przedmiocie izolującym od podłoża (np. na desce, byle nie 
była mokra). Najlepiej skulić się w pozycji „embrionalnej” 
obejmując kolana ramionami.
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F Nie należy opierać się głową ani inną częścią ciała o skałę, lub 
drzewo.

F W czasie burzy bezpiecznym schronieniem jest wnętrze sa-
mochodu.

Załamanie pogody związane jest najczęściej z nadejściem niżu 
atmosferycznego i trwa kilka dni. Jedyna rada na załamanie po-
gody to odwrót lub przeczekanie w bezpiecznym miejscu, na 
przykład na biwaku lub w schronisku. Można liczyć się z moknię-
ciem na trasie przez kilka dni, lub całkowicie zmienić plany.

Dzikie zwierzęta na ogół unikają spotkania z człowiekiem. Spo-
tkanie z niedźwiedziem należy do rzadkości, za wyjątkiem Tatr, 
gdzie te zwierzęta nauczyły się szukać pożywienia w śmietnikach 
i plecakach turystów. Agresywna może być niedźwiedzica z mło-
dymi, zwłaszcza wiosną. Najlepiej takiego spotkania unikać. Jeśli 
poruszamy się w grupie należy rozmawiać. Zwierzę słysząc głos 
na ogół oddali się. Nie należy wędrować wieczorem lub nocą na 
terenach zamieszkałych przez niedźwiedzie (w Tatrach porusza-
nie się po zmroku nie jest latem dozwolone). Jeśli jednak dojdzie 
do sytuacji, że niedźwiedź zaatakuje to nie należy uciekać. Można 
próbować odstraszyć zwierzę krzykiem i zrzucić plecak, którym 
może się zainteresuje. Wtedy można powoli, bez gwałtownych 
ruchów, wycofać się. Najczęściej niedźwiedź zostawia człowieka 
w spokoju. Na szczęście przypadki fatalnie zakończonego spotka-
nia z niedźwiedziem są na tyle sporadyczne, że nie trzeba się ich 
aż tak obawiać.

Natomiast ukąszenie przez żmiję może stanowić poważny 
problem. Żmiję można spotkać najczęściej w nasłonecznionych 
miejscach, na stosach kamieni, rzadziej w gęstej trawie. Porusza-
jąc się w terenie obfitującym w żmije trzeba robić trochę więcej 
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hałasu, można lekko tupać, rozgarniać trawę kijem. Żmija nigdy 
nie atakuje nie sprowokowana i jeśli tylko dostatecznie wcześnie 
wyczuje obecność człowieka to ucieknie. Przed ukąszeniem żmii 
chronią również wyższe buty, długie spodnie i stuptuty.

Ukąszenia owadów stanowią w czasie wędrówek problem naj-
częstszy i mimo że nie zawsze groźny, jednak dokuczliwy. Ukąsze-
nia os, pszczół, szerszeni i mrówek mogą być bardzo niebezpiecz-
ne dla osób, które są na nie uczulone. Reakcja alergiczna może 
być nawet groźna dla życia. Takie osoby powinny mieć przy sobie 
lekarstwa zapisane na taki wypadek przez lekarza.

Należy zachować szczególną ostrożność wobec dzikiego zwie-
rzęcia, które nie ucieka lecz wydaje się być oswojone. Mogą to 
być objawy groźnej, śmiertelnej choroby – wścieklizny. Chorują 
przede wszystkim lisy i wiewiórki, ale także inne zwierzęta, nawet 
owce. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z takimi zwierzętami 
a w przypadku pokąsania lub skaleczenia niezwłocznie udać się 
do lekarza.

Psy, zwłaszcza bezpańskie, a także zwykłe wiejskie burki mogą 
atakować turystę, a zwłaszcza rowerzystę, który porusza się dro-
gą na ich terytorium. Do obrony na ogół wystarczy kij. Często 
też samo sięgnięcie po kamień odstraszy napastnika. Szczegól-
ną uwagę i ostrożność należy zachować poruszając się w górach 
w pobliżu pasących się owiec, gdyż często przebywają tam psy 
strzegące stada. W takim wypadku najlepiej poczekać na paste-
rza, który też z pewnością jest w pobliżu i odgoni psy. Warto wie-
dzieć, że w sprzedaży są też elektroniczne odstraszacze psów 

¬ Obiektywne niebezpieczeństwa zimowe

Głęboki śnieg znacznie wydłuża czas potrzebny na przebycie 
zaplanowanej trasy, nawet od dwóch do czterech razy w stosun-
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ku do warunków letnich. Przed zimową wędrówką należy dobrze 
zaimpregnować buty i zabrać zapasowe skarpetki, gdyż łatwo 
ulegają przemoczeniu, zwłaszcza jeżeli temperatura jest powyżej 
zera, a na ziemi leży jeszcze śnieg (co się często zdarza w górach 
wiosną).

Należy również pamiętać o tym, że zimą szczególnie w okresie 
noworocznym, a także późną jesienią dzień jest bardzo krótki i do 
dyspozycji mamy często tylko 6 godzin, kiedy jest jasno. W czasie 
wędrówek jesiennych i zimowych koniecznie trzeba mieć ze sobą 
latarkę (czołówkę).

Zimą nawet w dolinach występują oblodzenia, warto więc mieć 
ze sobą raki, albo chociaż antypoślizgowe nakładki na buty, za-
gwarantuje to nam bezpieczniejszą wędrówkę.

Lawiny śnieżne występują w terenach górskich, tam gdzie stoki 
mają odpowiednie nachylenie i niestety prawie co roku zbierają 
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swoje tragiczne żniwo. Aż 25% ofiar ginie w wyniku obrażeń zwią-
zanych z porwaniem przez lawinę, a po 30 minutach udaje się od-
kopać tylko 30% żywych ludzi. Wraz z upływem czasu te szanse 
dramatycznie maleją. Zimowa wędrówka po górach, gdzie wystę-
pują tereny lawiniaste wymaga bardzo dużego, wieloletniego do-
świadczenia i nie jest polecane organizowanie tam jakichkolwiek 
imprez zbiorowych.

2. Niebezpieczeństwa subiektywne
Brak doświadczenia i umiejętności może być przyczyną wielu 

niemiłych lub groźnych sytuacji podczas wędrówek. Dla przy-
kładu brak umiejętności orientacji w terenie może spowodować 
wielogodzinne zabłądzenie a nawet uruchomienie akcji poszu-
kiwawczej, niedostosowanie obuwia do trudności terenu przez 
który prowadzi wędrówka może spowodować bolesne skręcenie 
kostki lub obtarcia. Takich przykładów można podać bardzo wie-
le. Gór i wody nigdy nie należy lekceważyć.

Prowadząc zorganizowaną wycieczkę przewodnik czy przo-
downik niejednokrotnie spotyka się z problemem, że na trasie 
jest ktoś, kto jest w górach pierwszy raz. Ale on właśnie dlatego 
wybrał wycieczkę zorganizowaną, aby się czegoś nauczyć! I bar-
dzo dobrze zrobił! Taką osobę należy otoczyć szczególną lecz 
dyskretną opieką, nie wypominać jej niedoświadczenia, lub bra-
ku umiejętności górskich. Nie należy się też w żadnym wypadku z 
takiej osoby wyśmiewać.

Zmęczenie jest naturalną obroną organizmu przed dalszym, 
nadmiernym wysiłkiem. Sygnalizuje, że organizm potrzebuje 
czasu aby zregenerować siły. Najczęściej wystarcza wygodnie 
przespana noc aby z nowymi siłami wyruszyć na trasę. Podczas 
dłuższych wypraw należy zaplanować co kilka dni dzień poświę-
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cony na odpoczynek, który można wykorzystać również na zwie-
dzenie okolicy.

Nadmierne zmęczenie spowoduje spowolnienie reakcji, 
zmniejszy tempo poruszania się na trasie co może spowodować 
problemy zdrowotne. Kiedy u kogoś z uczestników wędrówki wy-
stąpią objawy takie jak osłabienie, zawroty głowy, czasem nawet 
trudności z zachowaniem równowagi trzeba zdecydować się na 
odpoczynek.

Problemy zdrowotne, które najczęściej mogą się zdarzyć  
w trakcie wycieczki to drobne przeziębienia, zaparcia i biegunki. 
Katar może być na wycieczce bardzo uciążliwy a nawet całkowicie 
uniemożliwić wędrówkę, z powodu problemów z oddychaniem. 
Należy po prostu zrobić sobie 1-2 dni „wolnego” ewentualnie 
przeznaczyć je na zwiedzanie. Grypa lub inna choroba przebie-
gająca z wysoką gorączka wymaga zasięgnięcia porady lekarza.

Zaparcia i biegunki na ogół spowodowane są stresem, zmianą 
sposobu odżywiania lub innym składem chemicznym spożywa-
nej wody. Zaparcia można uniknąć jedząc suszone śliwki, potrawy 
z dużą zawartością błonnika, lub ewentualnie stosując łagodne 
środki przeczyszczające. Biegunka wraz z odwodnieniem znacz-
nie osłabia organizm. Jeśli tego typu objawy nie ustąpią samo-
dzielnie po ok. 2 dniach należy udać się do lekarza.

Osoby z wadą wzroku powinny zabierać na wycieczki zapaso-
wą parę okularów, bo ta pierwsza może ulec zniszczeniu.

Kondycja fizyczna, a raczej jej brak może być poważną prze-
szkodą w czasie wędrówki. Pierwsze dni wycieczki najlepiej za-
planować jako mniej forsowne. Mając na trasie osoby o różnej 
kondycji trzeba tempo marszu dostosować do tej najsłabszej.

Ambicja jest zwykle zjawiskiem pozytywnym, skłania do po-



118

znawania otaczającego świata i do zdobywania wiedzy. Jednak 
nadmierna ambicja może być groźna, szczególnie w obliczu 
trudności – nadchodzącej nocy, złej pogody lub innych niebez-
pieczeństw obiektywnych. Chęć osiągnięcia celu za wszelką cenę 
może doprowadzić do sytuacji niebezpiecznej. W złych warun-
kach, na wypadek niedyspozycji lub trudności obiektywnych 
należy umieć wycofać się, zmienić plany i trasę wycieczki. A jeśli 
już sytuacja zmusza nas do wezwania pomocy, niech fałszywa 
ambicja nie opóźnia tego momentu. Należy skontaktować się ze 
służbami ratowniczymi, przedstawić sytuację i bardzo możliwe, 
że same rady ratowników, bez przeprowadzenia akcji ratunkowej, 
pozwolą wydostać się z opresji.
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Organizacja imprez 
motorowych

Turystyka motorowa, ujmując najkrócej, to turystyka upra-
wiana z wykorzystaniem pojazdu kołowego z silnikiem. 
Samochody osobowe stały się powszechnym środkiem 

lokomocji, niczym wyjątkowym są bliższe i dalsze wyprawy kra-
joznawcze lub wypady do lasu, czy nad jezioro. Ciągle rozszerza 
się grono turystów-motocyklistów. Olbrzymia jest również do-
stępność turystyki motorowej. Nie dość, że mogą ją uprawiać 
osoby bez względu na wiek, czy sprawność fizyczną, to jeszcze 
każdy znajdzie w niej coś dla siebie, w zależności od preferencji 
krajoznawczych. W towarzystwie rodziny, przyjaciół, znajomych  
o wspólnych zainteresowaniach wyjeżdżamy często. Prawie każ-
dy, najczęściej nieświadomie, jest organizatorem turystyki mo-
torowej – choćby przez sam fakt zaproponowanie znajomym 
wspólnego wyjazdu, zobaczenie czegoś nowego, pokazanie 
innym, co samemu się spodobało. Także poprzez zebranie map, 
opracowanie trasy przejazdu, przygotowanie pojazdu i ekwi-
punku, ustalenie atrakcyjnego programu wyjazdu, znalezienie 
ciekawych obiektów do zwiedzania, przygotowanie wyżywienia, 
noclegów itp. Jak widać choćby z powyższej wyliczanki, jest bar-
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dzo wiele organizacyjnych aspektów imprezy motorowej, które 
należy brać pod uwagę. Im dokładniej przygotujemy eskapadę 
wcześniej, tym mniej czasu trzeba będzie poświęcić na sprawy 
organizacyjne w jej trakcie, więcej czasu będzie na zwiedzanie, 
odpoczynek lub inne cele, dla których ją organizujemy. 

Jako główne założenie przyjmujemy realizację programu przy 
minimalizacji kosztów, pamiętając również o zasadzie organiza-
cji „po kosztach” przyświecającej działalności programowej PTTK  
i innych organizacji społecznych.

Rajdy motorowe to imprezy turystyczno-krajoznawcze, pod-
czas których głównym środkiem lokomocji są pojazdy uczest-
ników. Podstawą eskapady, jak przy innych przedsięwzięciach 
turystyczno-krajoznawczych jest określenie celu, który chce-
my osiągnąć z określoną grupą uczestników. Ilość uczestników  
w przedsięwzięciu może być bardzo różna, zależna od chęci  
i możliwości organizacyjnych pomysłodawcy oraz atrakcyjno-
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ści propozycji. Chętni do udziału organizują się w małe zespoły, 
które można nazwać załogami. W ten sposób w wyjeździe mogą 
wziąć udział osoby, które nie dysponują własnym pojazdem. Za-
łogi są oczywiście przypisane do pojazdów. Nawet, jeśli wielu 
potencjalnych uczestników posiada własne pojazdy, dobrze jest 
porozumieć się i tak dobrać w załogi, aby optymalnie wykorzy-
stać miejsca w samochodach, co może znacznie obniżyć koszty 
udziału w rajdzie. Specyfika imprez motorowych, jak żadnych in-
nych imprez turystycznych, sprzyja udziałowi w nich osób w róż-
nym wieku, czy z ograniczeniami sprawnościowymi. Jeśli rodzice 
lub opiekunowie stwierdzą, że warunki bytowe zaproponowane 
przez organizatora lub załatwione samodzielnie są wystarczające 
dla ich podopiecznych, reszta zależy jedynie od ich zaradności, 
przystosowania pojazdu itp. 

Najpoważniejszym problemem turystów motorowych jest 
stan techniczny pojazdu, którym się poruszają. Nie warto ry-
zykować dalszych wypraw samochodem o dużym stopniu 
awaryjności. Koszty nieudanych wyjazdów są wysokie, a do 
tego jaka strata czasu dla pasażerów. Im dalej jedziemy, tym 
ważniejsza jest też wygoda – odpowiednia wielkość samocho-
du. „W pakiecie” wybieramy również kierowcę – dobrze, aby 
była to osoba odpowiedzialna, prowadząca auto umiejętnie  
i rozsądnie. Truizmem jest przypominanie o obowiązku posiada-
nia właściwego wyposażenia pojazdu i ważnych dokumentów. 
Przy obecnym stopniu zmotoryzowania społeczeństwa nie po-
winno być problemów ze zorganizowaniem się w załogę, która 
będzie podróżowała bezpiecznie, sprawnym i wygodnym autem. 

Również sposoby organizacji tych imprez mogą być bardzo róż-
ne. Najczęściej są to wycieczki krajoznawcze, na które wybierają 
się turyści w celu zwiedzenia określonych terenów lub konkret-
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nych obiektów krajoznawczych. Podobnie, jak przy wycieczkach 
autokarowych, plan może obejmować również rekreację, wyda-
rzenie kulturalne, inne dyscypliny turystyki kwalifikowanej itp. 
Bardzo często rajd motorowy odbywają pojedyncze załogi, które 
realizują swoje zamierzenia również poza działalnością w struk-
turach PTTK. Wyjazdy takie organizują rodziny, grupy znajomych 
oraz członkowie różnych organizacji, w tym także PTTK, a w nim 
głównie kluby turystyki motorowej. 

Czy można jechać „na żywioł”? Częściowo tak. Może to być 
kwestia umowna między uczestnikami i założeń organizacyjnych 
(a jednak!), zależna od czasu, jaki miałaby trwać impreza, od stop-
nia złożoności programu. Określić trzeba cele, ustalić oczekiwania 
programowe, socjalne itp. Wcześniejsze zorganizowanie nocle-
gów jest w zasadzie normą. Poza tym np. można się umówić, że 
zwiedzamy zaplanowane miejsca, a obiad zjemy „po drodze”, jak 
stwierdzimy, że jesteśmy już głodni i będzie okazja w postaci baru 
lub restauracji. Tak też można, niekiedy nawet trzeba. Jednak 
ustalenie tego momentu i miejsca zawsze powoduje stratę cen-
nego czasu z powodu konsultacji, dyskusji. W takich sytuacjach 
okazuje się, jak różne preferencje mają uczestnicy w zakresie 
jedzenia, wypoczynku na trasie itp., a to zawsze ma negatywny 
wpływ na przebieg wyjazdu. Środkiem bardzo przydatnym dla 
komunikacji między załogami jest CB radio. Oczywiście, powyż-
sze problemy maleją, kiedy turystykę motorową organizujemy 
sami dla siebie. Ale jeśli podróżujemy z kimś, nawet w jednym 
aucie lub na jednym motocyklu, potwierdza się zasada, że im 
dokładniej zaplanujemy eskapadę, tym mniej problemów będzie  
w jej trakcie i więcej czasu będzie na przyjemności. 

Najbardziej złożoną formą imprezy turystyki motorowej są raj-
dy, na których oprócz krajoznawstwa ważnym elementem jest 



123

współzawodnictwo między załogami. W odróżnieniu od rajdów 
Polskiego Związku Motorowego, które mają charakter bardziej 
sportowy, współzawodnictwo turystów motorowych polega 
głównie na wykonywaniu zadań krajoznawczych na trasie rajdu, 
chociaż nie brakuje konkurencji sprawnościowych, czy orientacji 
w terenie. Różnorodność zadań do wykonania może być ogrom-
na – wszystko zależy od organizatora, jego pomysłowości, dostę-
pu do środków technicznych, dysponowania terenem itp. 

Organizator przygotowuje zadania w ten sposób, aby uczest-
nicy przebywając trasę i rozwiązując zadania wzbogacili wiedzę 
krajoznawczą, ugruntowali swoją znajomość przepisów ruchu 
drogowego, sprawdzili swoje umiejętności w zakresie sytuacji 
kryzysowych na drodze. Często też opracowany program sprzyja 
zdobyciu regionalnych odznak krajoznawczych. Trasę przejaz-
du organizator może wskazać poprzez oznaczenie jej na mapie 
przekazywanej załodze na starcie, podanie charakterystycznych 
punktów terenowych lub też korzystając z zasad stosowanych 
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podczas imprez na orientację lub podobnych. Organizatorowi 
musi przyświecać zasadnicza myśl: uczestnicy rajdu są normalny-
mi uczestnikami ruchu drogowego i nie można im narzucić tra-
sy i zadań, które będą sprzeczne z prawem o ruchu drogowym 
i przez to narazić na niebezpieczeństwo. Ważną sprawą jest do-
branie trudności zadań w taki sposób, aby większa część załóg 
im podołała. Z drugiej strony, źle jest, kiedy wszystko dla wszyst-
kich jest łatwe – trudno wtedy mówić o rywalizacji. Konkurencje 
muszą być tak dobrane, aby uczestnicy mogli wykazać się swoimi 
umiejętnościami, wiedzą, sprawnością itp. i aby móc sklasyfiko-
wać załogi. Przy organizacji imprezy o większym zasięgu ważne 
jest zaproponowanie zadań, których trudność będzie jednakowa 
dla wszystkich startujących, bez względu na to, czy są z terenu, na 
którym rajd się odbywa, czy przyjechali z daleka. Rodzaje konku-
rencji powinny pozwalać na zaangażowanie w nich jak najszerszej 
grupy uczestników – kierowców i pasażerów, seniorów i dzieci, 
doświadczonych turystów i nowicjuszy. Uniwersalizmem i zawsze 
dużą popularnością charakteryzują się zabawy rekreacyjne.

Wybierając miejsce noclegu należy wziąć pod uwagę, że bę-
dzie ono zarazem bazą niektórych konkurencji, spotkań inte-
gracyjnych, narad i innych działań organizacyjnych związanych 
z realizacją programu. Ważną rzeczą jest więc możliwość dyspo-
nowania odpowiednim zapleczem towarzyszącym noclegom 
(urządzenia rekreacyjno-sportowe, miejsce na ognisko, sala kon-
ferencyjna lub świetlica, plac na bezpieczne przeprowadzenie 
sprawdzianów dla kierowców i oczywiście wystarczająca ilość 
miejsc parkingowych).

Zagadnieniami związanymi z realizacją celów i zadań Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w dziedzinie turysty-
ki motorowej zajmuje się Komisja Turystyki Motorowej ZG PTTK. 
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Wszelkie informacje związane z tą dyscypliną turystyki kwalifiko-
wanej znajdują się na stronie internetowej http://ktmzg.pttk. pl. 
Tam można znaleźć informacje o działających klubach motoro-
wych i zaplanowanych przez 
nie imprezach w całym kraju. 
Podane są zasady zdobywania 
uprawnień Przodownika Turysty-
ki Motorowej przez kandydatów 
chcących aktywnie uczestniczyć  
w działalności motorowej PTTK. 
Jak w każdej dyscyplinie, tak  
i w tej można zdobywać „branżo-
we” odznaki – są to Młodzieżowa 
Odznaka „Turysta Motorowy” 
(TM) i Motorowa Odznaka Tury-
styczna (MOT). Na stornie Komi-
sji jest regulamin i statystyki ich 
zdobywania. Można też przeczy-
tać o wyróżnieniach dla najlep-
szych organizatorów, sprawozdania z imprez, wyniki współza-
wodnictwa między klubami. Wszystkie materiały zamieszczone 
przez Komisję wspomagają propagowanie turystyki motorowej 
jako jednej z form aktywności turystyczno-krajoznawczej.
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Górska  
wycieczka konna

Ostatnie 25 lat to okres dynamicznego rozwoju górskiej tu-
rystyki jeździeckiej (GTJ). Jak grzyby po deszczu, od Beski-
dów po Sudety, od Gór Świętokrzyskich po Jurę Krakow-

sko-Częstochowską, powstają coraz to nowe afiliowane przy PTTK, 
ośrodki jeździeckie, w których pracują Przodownicy GTJ PTTK.  
W ośrodkach tych znajdują się posiadające licencję Górskiego Ko-
nia Turystycznego PTTK – konie odpowiednio przygotowane do 
górskiej turystyki. Ośrodki te połączone są ze sobą setkami kilo-
metrów szlaków konnych. Wszystko to razem wzięte stanowi do-
skonałą bazę dla miłośników gór i koni, którzy mogą bezpiecznie 
uprawiać ten przepiękny, chociaż wymagający sporo umiejętno-
ści, ale dostarczający niepowtarzalnych wrażeń rodzaj turystyki, 
jaką jest górska turystyka jeździecka. 

Aby konna wędrówka po górach była udana potrzebni są zain-
teresowani nią turyści, odpowiednie konie, dostosowany do kon-
nych górskich wędrówek sprzęt i ubiór jeździecki. Na początek 
zadajmy, więc sobie pytanie: kim jest górski turysta konny?

Otóż aby czerpać w pełni z uroków konnej włóczęgi po górach, 
trzeba po równo być miłośnikiem gór i zapalonym koniarzem. 
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Tylko łącząc w sobie te dwie cechy, możemy pokonując górskie 
szlaki osiągnąć pełną satysfakcję. Trzeba jednak pamiętać, że 
aby wędrować konno po górach, nie wystarczą same chęci, po-
trzebne jest solidne przygotowanie i to zarówno teoretyczne, jak 
i praktyczne.

Tak więc z jednej strony musimy zadbać o zdobycie koniecznej 
wiedzy i o górach i o koniach, a z drugiej przygotować się kondy-
cyjnie i nabyć odpowiednie umiejętności jeździeckie.

Wiedzę o górach można i należy zdobywać, czytając przewod-
niki, informatory oraz – co bardzo istotne – górską literaturę. Mu-
simy pamiętać, że tylko wtedy, gdy wyruszając w góry, będziemy 
posiadać wystarczającą o nich wiedzę, będziemy mogli w pełni 
korzystać z ich bogactwa i uroków.

Także teoretyczną wiedzę o koniach – naszych dzielnych towa-
rzyszach górskich wędrówek, możemy uzyskać z bogatej w tej 
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materii literatury. Tak przygotowani teoretycznie winniśmy z kolei 
zadbać o naszą kondycję fizyczną.

Obok różnego rodzaju ćwiczeń rekreacyjnych, dla turysty kon-
nego niewątpliwie najlepszą formą zdobycia odpowiedniej kon-
dycji jest uprawianie górskiej turystyki pieszej. Oprócz stosownej 
zaprawy ta forma turystyki aktywnej daje nam jeszcze dodatko-
wo możliwość innego, jakże równie wspaniałego kontaktu z gór-
ską przyrodą.

Przychodzi wreszcie czas na zdobycie odpowiednich kwalifika-
cji jeździeckich. Najlepszą metodą jest odbycie odpowiedniego 
przeszkolenia pod okiem Przodownika Górskiej Turystyki Jeź-
dzieckiej PTTK i zdobywanie kolejnych stopni Jeździeckiej Od-
znaki Turystyki Górskiej PTTK. System szkolenia na poszczególne 
stopnie tej odznaki – od popularnej do złotej – został tak opraco-
wany, aby możliwie jak najlepiej przygotować turystów zarówno 
teoretycznie jak i praktycznie do konnych górskich wędrówek.

Pamiętać należy, że górska konna wędrówka różni się diame-
tralnie od jazdy na maneżu i choć stawianie pierwszych kroków 
na ujeżdżalni, poprzedzone przestudiowaniem odpowiedniego 
podręcznika jest konieczne, to jednak jazdy po górach nie można 
nauczyć się ani z książki ani na ujeżdżalni. Konieczne jest prak-
tyczne zapoznanie się z pokonywaniem górskich szlaków z całą 
różnorodnością terenowych przeszkód. Najlepszym treningiem 
jest pokonywanie „ścieżki huculskiej” pod okiem przodownika,  
a potem praktyczne sprawdzanie swoich umiejętności na dobrze 
poprowadzonym przez przodownika i w obfitującym w naturalne 
przeszkody spacerze.

Kolejne pytanie, na które należy sobie odpowiedzieć, to: jakimi 
cechami fizycznymi i psychicznymi powinien odznaczać się ide-
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alny górski koń? Otóż – co jest oczywiste – powinien to być koń 
zdrowy, zadbany, dobrze przygotowany i ujeżdżony. Ale to nie 
wszystko. Koń, aby dobrze sprawował się w górach, powinien być 
jeszcze raczej niskiego wzrostu, zahartowany, odporny na trud-
ne górskie warunki pogodowe, niewybredny odnośnie paszy. 
Winien także mieć mocne kopyta. Równie ważne są jego cechy 
psychiczne. Otóż musi koniecznie być to koń spokojny. Bowiem 
od jego zrównoważonej psychiki zależeć może często zdrowie,  
a nawet życie jeźdźca.

Pomimo, iż każdy koń posiadający wyżej wymienione cechy na-
daje się do górskiej włóczęgi, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że 
najlepiej sprawdzają się w górach rasy koni górskich: nasze rodzi-
me hucuły, a także popularne w krajach alpejskich – haflingery. 
Odnośnie sprawdzenia koni pod kątem ich przydatności do tu-
rystyki górskiej opracowane zostały wymogi jakie musi spełniać 
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koń aby otrzymał Licencję Górskiego Konia Turystycznego PTTK. 
Większość koni w ośrodkach GTJ takie licencje posiada.

Następne pytanie, które musimy sobie 
zadać, to: jak dobrać sprzęt jeździecki, aby 
najlepiej sprawdzał się podczas trudnych 
górskich wycieczek czy długotrwałych 
rajdów? Pamiętać trzeba, że rząd jeździec-
ki, czyli to wszystko w co ubieramy konia, 
musi być wygodny i bezpieczny zarówno 
dla konia, jak i jeźdźca. Niewątpliwie wa-
runkom tym odpowiada rząd westernowy 
lub klasyczny tzw. rajdowy. Zapewnia on, 

zarówno koniowi jak i jeźdźcowi, duży komfort podczas długo-
trwałych górskich wędrówek. Bardzo użyteczne jest wywodzą-
ce się z kawaleryjskich tradycji turystyczne ogłowie, które dzięki 
możliwości wypięcia wędzidła wraz z wodzami pozwala na popa-
sie czy noclegu uwiązać konia bez konieczności wymiany ogło-
wia na kantar.

Koniecznie powinniśmy także ubrać naszego konia w napier-
śnik i podogonie. Są one wręcz nieodzowne dla stabilizacji siodła 
podczas pokonywania stromych zjazdów i podjazdów. Pamiętać 
też musimy o zabraniu uwiązu.

Najlepszymi podręcznymi schowkami na prowiant, apteczkę, 
aparat fotograficzny czy pelerynę są sakwy, które troczymy do 
siodła. Pamiętać należy, że wszystko, co chcemy ze sobą zabrać, 
bezwzględnie troczymy do siodła. W żadnym wypadku nie nale-
ży zabierać różnego rodzaju chlebaków, toreb czy plecaków. Nie 
tylko, że są one niewygodne podczas jazdy, to jeszcze stanowią 
poważne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Jeżeli wybie-
ramy się na dłuższy rajd i musimy zabrać ze sobą na przykład 
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sprzęt biwakowy najlepszym rozwiązaniem jest zabranie konia 
jucznego, który w specjalnych jukach poniesie cały konieczny 
nam turystyczny dobytek. 

Istotny wpływ na nasze samopoczucie podczas wędrówki ma 
odpowiedni turystyczny ubiór jeździecki. Powinien on być: prak-
tyczny, wygodny, bezpieczny i równocześnie schludny. Aby speł-
niał swoje zadanie, którym jest ochrona naszego ciała przed: zim-
nem, a także słońcem, deszczem czy śniegiem, kurzem, a także 
zadrapaniami, wreszcie ukąszeniami owadów. 

Na ubiór turystyczny jeźdźca składają się:

F Bielizna osobista – najlepiej miękka i bawełniana.

F Spodnie – powinny być wykonane z miękkiej tkaniny, a jedno-
cześnie dobrze dopasowane, aby w czasie jazdy nie tworzyły 
się fałdy mogące powodować dotkliwe otarcia. Spodnie nie 
mogą też mieć grubych podwójnych szwów wewnętrznych, 
które, podobnie jak fałdy, będą powodować bolesne obtar-
cia skóry na udach, łydkach i kolanach. Przydatne są również, 
chroniące nogi jeźdźca, skórzane czapsy – wysokie ochrania-
cze zakładane na spodnie, sięgające aż do pachwin i przypina-
ne do paska.

F Koszula – najlepiej flanelowa z długimi rękawami stanowią-
ca ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem, otarciami  
o gałęzie, jak również przed ukąszeniami owadów.

F Skarpety wełniane lub bawełniane. 

F Buty (najlepiej skórzane) – sznurowane i sięgające powyżej 
kostki z podeszwą o niewysokim protektorze. 

F Kapelusz tzw. kowbojski, którego przydatność sprawdzili wła-
śnie kowboje stanowi nie tylko element dekoracyjny ubioru 
jeźdźca, ale doskonale ochroni głowę zarówno przed słoń-
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cem, deszczem, śniegiem, ale także przed gałęziami drzew 
mogącymi dotkliwie pokaleczyć twarz jeźdźca.

F Rękawiczki jeździeckie chroniące ręce zarówno przed zabru-
dzeniem jaki otarciami od wodzy.

F Peleryna.

Bardzo istotny wpływ na przebieg górskiej wędrówki ma także 
dobór jej uczestników. Aby spacer, wycieczka czy rajd były wy-
poczynkiem i wspaniałą przygodą, nie wolno zapominać przede 
wszystkim o tym, by jej uczestnicy byli dobrze przygotowani. 

Planując górska wycieczkę konno warto sięgnąć też do Inter-
netu. Tam na stronie gtj.pttk.pl znaleźć można wszelkie informa-
cje zarówno o ośrodkach górskiej turystyki jeździeckiej, górskich 
szlakach konnych wytyczonych w polskich górach, o systemie 
szkolenia górskich turystów konnych, a także organizowanych 
przez Przodowników GTJ PTTK górskich wycieczek konnych.

Na koniec warto pamiętać o zabraniu ze sobą apteczki zarówno 
dla ludzi jak i dla koni, o ubezpieczeniu.
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Wycieczka udana  
dzięki odznakom  

krajoznawczym

Krajoznawstwo, a więc zdobywanie wiedzy o kraju, jego 
przyrodzie, historii, zabytkach, mieszkańcach i ich kulturze, 
jest trwałym elementem różnego rodzaju form turystyki. 

Przemierzając Polskę czy to na rowerze, czy piechotą, czy samo-
chodem, czy kajakiem, za każdym razem poznajemy jakiś wyci-
nek Ojczyzny. Zwiedzając, nawet choćby pobieżnie, w przelocie, 
ciekawe miejsca i obiekty, powiększamy swoją znajomość regio-
nu i kraju, budujemy jednocześnie tożsamość lokalną, regionalną 
oraz narodową, wykształcamy więź, która sprawi, że będziemy 
odpowiedzialni za swoją Małą i Wielką Ojczyznę. 

Wielu turystów nie zawsze jednak wie, co w danym miejscu 
można i warto zobaczyć, jakie są najciekawsze atrakcje regionu. 
Jak więc przygotować wycieczkę, by prowadziła przez miejsca 
ciekawe i atrakcyjne, by pokazywała to, co jest w danym regio-
nie naprawdę interesującego? Co zrobić by po jej zakończeniu 
zostało nam coś w pamięci, by wracając po czasie we wspomnie-
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niach do tej wędrówki na nowo odkryć poznany wówczas obszar?  
Z pomocą w przygotowaniu takiej wyprawy przyjść mogą odzna-
ki krajoznawcze Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznaw-
czego (PTTK). 

¬ Czym są odznaki krajoznawcze? 

Odznaki krajoznawcze PTTK pojawiły się w latach 60. XX wie-
ku. Dziś swoim zasięgiem obejmują zarówno pojedyncze mia-
sta, regiony (województwa), jak i całą Polskę. Poruszają bardzo 
różnorodną tematykę. Zdobywać je mogą zarówno miłośnicy 
poznawania jaskiń, jak i zabytków przemysłowych, osoby zainte-
resowane architekturą drewnianą albo losami sławnych Polaków, 
miłośnicy różnych aspektów kultury, historii, etnografii czy geo-
grafii. Czym więc są odznaki krajoznawcze? Możemy na to zagad-
nienie spojrzeć z kilku stron. 

Po pierwsze zdobycie odznaki krajoznawczej świadczy o do-
brym poznaniu jakiegoś regionu lub zagadnienia (tematu) kra-
joznawczego. Są więc odznaki dowodem na rozwój naszej wie-
dzy krajoznawczej. Pokazują kolejne etapy odkrywania Polski 
począwszy od terenów nam najbliższych, aż po poznanie całego 
kraju. Z drugiej strony możemy wykorzystać istniejące regulami-
ny odznak krajoznawczych jako swoistą podpowiedź, gdzie war-
to pojechać i co tam warto zobaczyć. Tematy poszczególnych od-
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znak, jak i wykazy obiektów wymaganych do ich zdobycia (tzw. 
kanony), mogą stanowić doskonałą inspirację do zaplanowania 
własnej wycieczki. Po trzecie, a nie wiadomo czy nie najważniej-
sze, odznaka (sam metalowy emblemat lub kronika jej zdobywa-
nia) może być pamiątką z udanej wyprawy oraz mile i ciekawie 
spędzonego czasu. Pamiątką, która inspiruje do podjęcia kolej-
nych wyzwań i odwiedzenia nowych miejsc. Zachęca nie tylko 
samego zdobywającego, ale także i inne osoby, które ją zobaczą. 

¬ Dla kogo są odznaki krajoznawcze?

Odznaki krajoznawcze przeznaczone są dla wszystkich tury-
stów uprawiających każdą formę turystyki. Co istotne, mogą je 
zdobywać także osoby niebędące członkami PTTK. Coś dla siebie 
znajdą piechurzy, narciarze, kolarze, kajakarze, miłośnicy turysty-
ki jeździeckiej oraz motorowej. Ustanowiono specjalne odznaki 
dla fotografów lub też miłośników przyrody, jak również dla ama-
torów imprez na orientację albo geocachingu. Odznaki można 
zdobywać praktycznie niezależnie od wieku. PTTK proponuje 
szeroki wachlarz odznak krajoznawczych od przeznaczonych dla 
dzieci czy młodzieży, po propozycję specjalnie przygotowaną dla 
seniorów. Co ważne, odznaki zaprojektowane są tak, by mogły 
zdobywać je także osoby mniej sprawne. Odznaki krajoznawcze 
można zdobywać na terenie całej Polski, ale są też i takie, które 
wymagają odwiedzin na terenach sąsiednich krajów.

¬ Jak zdobyć odznakę krajoznawczą?

Aby zdobyć odznakę krajoznawczą, należy udokumentować 
spełnienie wymogów regulaminu, czyli poznanie odpowiedniej 
liczby obiektów krajoznawczych czy też przebycie konkretnych 
tras lub szlaków tematycznych. Najczęściej robi się to w postaci 
kroniki, w której podczas zdobywania odznaki zbiera się potwier-
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dzenia odwiedzin w różnych miejscach i zwiedzenia konkretnych 
obiektów. Najciekawsze i najbardziej wartościowe są kroniki 
przygotowane indywidualnie według własnego pomysłu. Ale 
oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by taką kronikę prowa-
dzić wspólnie dla całej wędrującej rodziny. W przypadku wielu 
odznak, dla ułatwienia ich zdobywania, przygotowano specjalne 
książeczki, będące podpowiedzią jak taka kronika może wyglą-
dać. Można je kupić w Oddziałach PTTK, które ustanowiły daną 
odznakę lub prowadzą jej weryfikację. Koszt książeczki wynosi 
przeważnie od 2 do 5 zł. Czasami książeczkę można za darmo po-
brać do samodzielnego wydruku bezpośrednio ze stron interne-
towych Oddziału PTTK.

W kronice (książeczce) odnotowujemy przebieg wyciecz-
ki, a więc: datę, kiedy się odbyła, trasę, którą przebyliśmy, oraz 
obiekty, które zwiedzaliśmy. Potwierdzeniem naszej wędrówki  
i zwiedzania mogą być fotografie, szkice, rysunki przedstawiają-
ce obiekty na trasie, a także bilety wstępu lub odcisk ozdobnej 
pieczątki, którą można uzyskać w schronisku, kasie muzeum lub  
w informacji turystycznej. 

Wypełnioną kronikę (książeczką) możemy dostarczyć do Od-
działu PTTK, w którym znajduje się zespół weryfikacyjny danej 
odznaki, osobiście lub przesyłać na wskazany w regulaminie ad-
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res pocztą. W przypadku tego drugiego rozwiązania należy pa-
miętać o tym, by dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną wraz 
z odpowiednią ilością znaczków pocztowych. Po przyznaniu od-
znaki, można ją zakupić albo w danym Oddziale PTTK, albo przez 
Składnicę Turystyczną PTTK (www.sklep-pttk.pl). Koszt emble-
matu odznaki waha się zazwyczaj od 5 do 10 zł, zależnie od mate-
riału, formy i wizerunku.

Zdobywanie odznak krajoznawczych warto połączyć ze zdoby-
waniem odznak turystyki kwalifikowanej, które sugerujemy przy 
poszczególnych rodzajach turystyki aktywnej. Wzbogaca to wę-
drowanie, dając szerszą wiedzę nie tylko w zakresie danej formy 
turystyki, ale i miejsc, przez które przebiega wędrówka.

¬ Jakie odznaki krajoznawcze można zdobywać?

Bogactwo funkcjonujących odznak krajoznawczo-turystycznych, 
a mamy ich obecnie blisko 600, sprawia, że nie sposób wszystkich 
ich na raz dokładnie opisać. Dlatego szczegółowo przedstawiamy 
najważniejszą z nich, czyli Odznakę Krajoznawczą PTTK.

Odznaka ta została ustanowiona by zachęcać do poznawania 
Polski przez systematyczne odkrywanie jej walorów krajoznaw-
czych. Składa się z Regionalnej Odznaki Krajoznawczej (ROK),  
w stopniach: brązowym i srebrnym, oraz z Odznaki Krajoznawczej 
Polski (OKP), w stopniach: brązowym, srebrnym, złotym oraz zło-
tym z szafirem. Można ją zdobywać po ukończeniu 7 roku życia 
na dowolnego rodzaju wycieczkach, a warunkiem jej uzyskania 
jest zwiedzenie w dowolnym czasie odpowiedniej dla danego 
stopnia liczby obiektów krajoznawczych. 

ROK zdobywa się zwiedzając wybrane według własnego uzna-
nia zabytki architektury, muzea, miejsca pamięci narodowej, re-
zerwaty przyrody czy parki krajobrazowe. Na stopień brązowy 
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wymagane jest poznanie 20, a na srebrny – 40 takich obiektów. 
Powinny one być położone niedaleko miejsca zamieszkania. 
Dodatkowo, do otrzymania brązowego stopnia ROK upoważnia 
posiadanie dowolnej odznaki krajoznawczej z okolic miejsca za-
mieszkania zdobywającego. 

Zdobywając OKP należy poznać najciekawsze miasta, parki 
narodowe, zabytki, muzea i inne obiekty krajoznawcze, których 
wykaz stanowi „Kanon Krajoznawczy Polski”. Jest to ponad 400 
najatrakcyjniejszych obiektów krajoznawczych w naszym kraju 
(www.kanon.pttk.pl). Na stopień brązowy należy zwiedzić: 2 naj-
ciekawsze miasta, 2 parki narodowe, 20 zabytków, 10 muzeów  
i 10 innych obiektów krajoznawczych, na srebrny – 3 najciekawsze 
miasta, 4 parki narodowe, 30 zabytków, 20 muzeów i 20 innych 
obiektów krajoznawczych, a na złoty – 5 najciekawszych miast,  
7 parków narodowych, 60 zabytków, 40 muzeów, 40 innych 
obiektów krajoznawczych. Stopień złoty z szafirem otrzymu-
ją turyści, którzy zwiedzili wszystkie wymienione w „Kanonie” 
obiekty. Więcej informacji o Odznace Krajoznawczej można 
znaleźć na stronie internetowej Komisji Krajoznawczej ZG PTTK 
(www.kkraj.pttk.pl).

Godna polecenia, szczególnie młodym turystom, jest Młodzie-
żowa Odznaka Krajoznawcza, która stanowi swoiste potwierdze-
nie uzyskania pierwszego stopnia krajoznawczego wtajemnicze-
nia. Odznakę zdobywa się podczas 6 dni wycieczkowych poznając 
określoną liczbę obiektów krajoznawczych: zabytków, rezerwa-
tów, miejsc pamięci narodowej i innych. Z kolei miłośnicy przyro-
dy mogą zdobywać np. odznakę Turysta Przyrodnik czy Turysta 
Geolog. W obu przypadkach autorzy regulaminu zwrócili uwagę 
na atrakcje przyrodnicze naszego kraju: parki narodowe, rezerwa-
ty, pomniki przyrody czy też obiekty przyrody nieożywionej jak 
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jaskinie lub odsłonięcia skalne. Osoby zainteresowane zabytkami 
przemysłowymi mogą je poznawać zdobywając odznaki Śladami 
Zabytków Techniki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego lub 
Znam Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, które 
poświęcone są tej sferze działalności człowieka. Zafascynowani 
budowlami mogą podziwiając zabytki uzyskać między innymi 
odznaki Szlakiem Architektury Drewnianej w Polsce, Szlakami Ar-
chitektury Sakralnej w Polsce, czy też Szlakami Zamków w Polsce. 
Wszystkie te odznaki polegają na odwiedzeniu i poznaniu kon-
kretnej liczby tematycznych obiektów krajoznawczych na terenie 
naszego kraju.

Szczegółowe informacje o poszczególnych odznakach krajo-
znawczych można znaleźć na stronach internetowych Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (www.pttk.pl) albo 
na stronach oddziałów PTTK, które je ustanowiły lub weryfikują.
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Fajna impreza,  
to nie tylko wędrówka

Na imprezie turystycznej najważniejszą rolę odgrywa ak-
tywność i cel krajoznawczy. Sama wędrówka dostarcza 
już wielu emocji i radości, ale można przecież zrobić  

o wiele więcej, sprawić, by imprezę na długo zapamiętano i by 
on była szeroko omawiana. Warto przy okazji organizacji imprezy 
turystycznej zastanowić się nad dodatkowymi elementami, któ-
re zaktywizują uczestników i dadzą im okazję do wykazania się 
umiejętnościami, czy po prostu do dobrej zabawy. 

Poniżej znajdziecie propozycje imprez towarzyszących kon-
kretnym imprezom, zarówno tych, które już się odbyły, jak i tych, 
które nie zostały jeszcze nigdzie wdrożone. Może zechcecie je 
wykorzystać w swoim imprezach?

Gra miejska (zwana również terenową) – to świetna propozy-
cja. Wymaga wprawdzie pewnego nakładu pracy i poświęcenia 
swojego czasu, ale jej efekty mogą przynieść wiele korzyści nie 
tylko dla klubu, koła (szkoły), ale całego środowiska lokalnego. 
Gry miejskie zyskującą coraz większą popularność, są nowocze-
sną formą rozrywki, w której uczestnicy poruszają się po swoistej 
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planszy – wyznaczonym terenie w mieście, parku. Ich misją jest 
wykonanie określonych zadań, rozwiązywanie zagadek, znale-
zienie miejsc, osób, przedmiotów. Nie są to typowe podchody,  
w jakie większość z nas grała w dzieciństwie, lecz rozwinięte fabu-
larnie zadania w efektownej oprawie.

Wszelkiego rodzaju konkursy, które możemy przeprowadzić na 
trasie, bądź na mecie rajdu. Może to być konkurs krajoznawczy 
„Co to jest? Gdzie to jest?”– zbieramy widokówki (wydruki kom-
puterowe) z ciekawych miejsc z trasy rajdu, rozpoznawanie roślin 
(liść czy szyszkę dopasować do drzewa), sprawdzamy wiedzę 
uczestników. Zupełnie fajne i cieszące się dużym zainteresowa-
niem uczestników imprez turystycznych są konkursy na „najcie-
kawszą kanapkę turystyczną”, „strój turystyczny”, „modę tury-
styczną z surowców wtórnych” itd.

Warto być kreatywnym, z pewnością przygotowanie takich 
atrakcji nie zajmie nam dużo czasu, a są gwarancją udanej im-
prezy, o której będzie się opowiadało długo po jej zakończeniu. 
Koniecznie musimy pamiętać o drobnych nagrodach dla najlep-
szych.

Zabawne scenki czy skecze, które uczestnicy przygotowują 
przed rajdem (powinniśmy w regulaminie rajdu napisać o ta-
kim punkcie programu) i prezentują na mecie, czy wieczorem  
w schronisku, przy ognisku. Może to być nawiązanie do terenu,  
w którym odbywa się rajd np. O Duchu Gór (Karkonosze), Spo-
tkanie z Księżną Goplaną, czy o Mysiej Wieży (Kujawy), ale może 
to być i propozycja na przedstawienie się grupy (rodziny) – skąd 
przybyli, z jakiej miejscowości, z jakiego regionu.

Kalambury – to dobre rozwiązanie podczas rajdów, które na 
mecie przewidują ognisko, czy też nocleg w schronisku. Wystar-
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czy wcześniej ogłosić, że zbieramy drużyny do zabawy i przygo-
tować kilkadziesiąt kategorii, których hasła związane będą natu-
ralnie z aktywnym wypoczynkiem, rowerami, kajakami itp.

Wspólne stworzenie plakatu ze starych gazet i magazynów, 
które przywiozą ze sobą uczestnicy rajdu (lub dostarczą organi-
zatorzy) – na mecie wystarczy przygotować duży karton (najle-
piej kilka, aby nasi rajdowicze mogli swobodnie pracować w kil-
ku grupach), a tematem plakatu ustanowić odbyty właśnie rajd. 
Uczestnicy imprezy mają okazje wyrazić swoje odczucia, poka-
zać, co im się najbardziej podobało, czego im brakuje, narysować 
siebie płynących kajakami, jadących konno, czy na rowerze. Pla-
katy spokojnie można potem rozwiesić w schronisku, szkole.

Dla wędrujących rodzin ciekawym pomysłem będzie przedsta-
wienie na plakacie 3D rodziny wędrującej z nami (podobna ilość 
członków 4-4, 5-5). Wykorzystać do tego można materiały na-
turalne (mech, gałązki, kasztany, żołędzie, zasuszone trawy), ale  
i jakieś bibuły, gazety itd. 

Animacje są miłym akcentem każdej imprezy, tylko propozycje 
należy dostosować do wieku jej uczestników. Z pewnością naj-
sympatyczniejsze są takie, które aktywizują wszystkich uczest-
ników. Postarajmy się tematykę ich dostosować do pory roku, 
miejsca, czasu, czy nadchodzących dni (Dzień Matki, Dzień Babci 
i Dziadka, Światowy Dzień Turystyki).

Będąc na Kujawach w okolicach Kruszwicy możemy wspólnie 
zbudować Mysią Wieżę z pudełek pozyskanych w najbliższym 
sklepie spożywczym, a nocując w schronisku zbudować wspólnie 
makietę schroniska. Mikołajkowe spotkanie to wspólne dekoro-
wanie pierników, robienie ozdób choinkowych z makaronu, czy 
papieru, ale i zdobienie bombek, czy wspólne wykonanie choinki. 
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Ciekawym uatrakcyjnieniem każdej imprezy turystycznej są 
wszelkiego rodzaju rywalizacje – rozstawianie namiotu, rolowa-
nie koca, czy spakowanie plecaka. Mierzenie odległości „na oko” 
– kto dokładniej, rzut do celu – która drużyna (grupa, rodzina) 
zdobędzie więcej punktów. 

Jednak najciekawsze będą na mecie takie zajęcia jak np. poszu-
kiwanie skarbu, gdzie grupa dzielona jest na różne aktywności, 
a cel można osiągnąć dopiero wtedy, kiedy każda wykona swoje 
zadanie. Możemy rajdowiczów podzielić na trzy grupy (jeżeli lo-
kalizacja nam na to pozwala): pieszą, rowerową i kajakową. Każda 
z nich wybiera lidera, który ustala plan działania dla swojej grupy. 
Jako organizatorzy przygotowujemy dla każdej grupy konkret-
ne zadanie. Grupa piesza musi dotrzeć do punktu X, gdzie czeka 
na nich kolejne zadanie. Finał kilku zadań, to część odpowiedzi 
wskazującej, gdzie jest ukryty nasz skarb. Grupa rowerowa po-
dobnie, dociera do punktu Y, przy okazji zwiedza jakieś miejsce, 
gdzie schowaliśmy dla nich kolejne zdanie, a efekt finalny kolejny 
człon podpowiedzi, gdzie schowany jest nasz skarb. 

Grupa kajakowa licząca np. 10 osób otrzymuje do dyspozy-
cji 2 kajaki i by było ciekawiej musi się cała przeprawić na dru-
gą stronę jeziora, czy rzeki. Dopiero jak wszyscy dotrą otrzy-
mują informację, że są w punkcie Z i muszą wrócić do miejsca 
startu, a tu już czekają pozostałe grupy, które w międzycza-
sie otrzymały od nas inne zadania. Np. grupa piesza udzie-
lała pomocy rowerzystom – centrowanie koła, klejenie dęt-
ki (oczywiście musimy mieć przygotowane odpowiednie 
klucze, łatki, wodę do sprawdzenia poprawności klejenia dętki),  
a rowerzyści pakują plecak na wyprawę trzydniową (na kocu 
mamy przygotowany plecak plus mnóstwo rzeczy bardziej lub 
mniej potrzebnych na wyprawę trzydniową). Kiedy trzy grupy 
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spotkają się, wspólnie starają się rozwiązać zagadkę, gdzie ukry-
ty jest nasz skarb. Skarbem może być torba dobrych cukierków, 
które będą nagrodą dla każdej osoby biorącej udział w naszej za-
bawie.

Pamiętajcie, że ogranicza Was tylko własna wyobraźnia! War-
to rozejrzeć się i poszukać inspiracji we własnym środowisku, np.  
w działalności domów kultury (można nawet nawiązać współpra-
cę, poprosić o materiały itp.). Z pewnością taki rajd, uzupełniony 
o ciekawą zabawę, będzie bardziej atrakcyjny i na długo zapamię-
tany przez uczestników.

 



149

Organizacja imprezy  
a ubezpieczenia

Omawiane wcześniej zagadnienia związane z organizacją 
imprezy turystycznej wskazują, jak wiele czynników de-
cyduje o tym, że mamy do czynienia z imprezą nie tyl-

ko udaną, ale również bezpieczną. Należy przy tym pamiętać, że 
organizator imprezy ma duży wpływ na jej przebieg, ale nie jest 
to wpływ absolutny. Nawet na najlepiej zorganizowanej impre-
zie mogą zdarzyć się nieprzewidziane wypadki. Skutki niektórych 
zdarzeń (np. nagłe zachorowania uczestników imprezy, nieszczę-
śliwe wypadki) możemy łagodzić poprzez odpowiednie ubezpie-
czenie. 

Ubezpieczenia związane z przygotowaniem imprezy i jej prze-
biegiem możemy podzielić na na następujące trzy grupy:

1. Dobrowolne ubezpieczenia na rzecz organizatora.

2. Obowiązkowe ubezpieczenia na rzecz uczestników imprezy 
turystycznej.

3. Dobrowolne ubezpieczenia na rzecz uczestników imprezy.

W ramach pierwszej grupy ubezpieczeń, tj. dobrowolnych 
ubezpieczeń na rzecz organizatora, jako jedno z najważniejszych 
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należy wymienić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jest 
to ubezpieczenie, którego istota sprowadza się do udzielenia 
ochrony ubezpieczeniowej organizatorowi imprezy, w sytuacji 
kiedy na skutek jego uchybień (faktycznych lub domniemanych, 
a także świadomych i nieświadomych) podczas organizacji im-
prezy doszło do wypadku powodującego szkodę u uczestnika. 
Obecnie jest to jedno z kluczowych ryzyk towarzyszących w za-
sadzie każdej aktywności życiowej. 

W ramach drugiej grupy, tj. ubezpieczeń, których zawarcie jest 
obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa jest ubezpiecze-
nie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za 
granicą. W tym przypadku ochroną ubezpieczeniową objęte jest 
zdrowie i życie uczestników zagranicznej imprezy turystycznej. 
Podkreślić należy, że obowiązek zawarcia takiego ubezpieczenia 
przez organizatora wynika wprost z Ustawy o usługach turystycz-
nych 29 sierpnia 1997 r.

W ramach trzeciej grupy ubezpieczeń, dotyczących dobrowol-
nych ubezpieczeń na rzecz uczestników imprezy, wymienić na-
leży przede wszystkim ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej uczestni-
ka imprezy (np. podczas imprez narciarskich, rowerowych – kiedy 
możliwe jest wyrządzenie szkody innemu uczestnikowi imprezy 
lub komuś z poza uczestników imprezy), a także ubezpieczenie 
kosztów leczenia za granicą w sytuacji, kiedy obowiązek takiego 
ubezpieczenia nie spoczywa na organizatorze (np. nieformalna 
grupa, która wyjeżdża na rajd rowerowy).

Ważne jest, aby zawarte umowy obejmowały ryzyka specyficz-
ne dla danej działalności czy aktywności, np. ryzyka związane ze 
wyprawami w tereny wysokogórskie, uprawianiem sportów, itp. 
Konieczne należy również zwrócić uwagę na wyłączenia, np. dla 
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wypadków, które powstały poza trasami (np. w ubezpieczeniach 
dla narciarzy).

W dalszej części przybliżę wybrane rodzaje ubezpieczeń.

1. Ochrona organizatora, czyli ubezpieczenie  
odpowiedzialności cywilnej (OC)

Za zasadnicze ryzyko związane z organizacją imprezy należy 
uznać ryzyko roszczeń związanych z odpowiedzialnością cywilną 
będące następstwem szkody niemajątkowej (np. osobowej) i ma-
jątkowej (rzeczowej).

Wpływ na wzrost znaczenia ryzyka odpowiedzialności cywil-
nej ma z jednej strony rosnąca świadomość społeczna w zakresie 
możliwości dochodzenia roszczeń (skutecznie wspierana przez 
stale zwiększającą się liczbę kancelarii dochodzenia roszczeń), 
jak również wykorzystywanie „prawa regresu” przez ubezpie-
czycieli, którzy np. wypłacili odszkodowanie poszkodowanemu 
uczestnikowi imprezy. Zdarza się, że takie osoby są ubezpieczone 
na wysokie kwoty, np. w zakresie NNW i w ślad za tym wysokość 
kierowanych roszczeń do podmiotu odpowiedzialnego również 
może być wysoka. Oczywiście roszczenie same w sobie nie jest 
zobowiązaniem do zapłaty świadczenia lub odszkodowania, jed-
nak aby zwiększyć szanse obrony przed roszczeniem, konieczne 
jest podjęcie odpowiednich działań prawnych. 

¬ Jak się zabezpieczyć przed skutkami błędów i zaniechań 
w pracy organizatora imprezy?

Jednym z narzędzi ograniczającym negatywne skutki błędu 
lub zaniechania i konsekwencji wyrządzenia szkody uczestniko-
wi imprezy lub innej osobie trzeciej jest ubezpieczenie odpo-
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wiedzialności cywilnej. Niewątpliwie zaletą takiego rozwiązania 
jest fakt, że odpowiednio skonstruowana umowa ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej zapewnia z jednej strony pokrycie 
kosztów obrony (prawników, biegłych) w przypadku zgłoszenia 
roszczenia, jak również zapłatę samego świadczenia lub odszko-
dowania.

W tym miejscy należy podkreślić, że ZG PTTK zawiera od kilku 
lat umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmują-
cą ochroną wszystkie struktury PTTK, np. Oddziały, Koła. 

Szczegółowe dane dotyczące ww. umowy dostępne są w ZG 
PTTK lub na stronie: http://www.pttk.pl/zycie/ubezpieczenia/.

Należy podkreślić, że ww. umowa ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej odnosi się wyłącznie do imprez, których orga-
nizatorem jest PTTK.  

W przypadku, kiedy impreza nie jest organizowana przez PTTK 
należy pamiętać, aby zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie odpo-
wiedzialności cywilnej.

Najważniejsze cechy ubezpieczenia odpowiedzialności cywil-
nej prezentujemy niżej:

¬ Jaki jest zakres świadczeń w ramach ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej? Ubezpieczyciel w ramach zawartej umowy 
ubezpieczenia zobowiązany jest do oceny zasadności roszczeń 
oraz pokrycia kosztów ewentualnego sporu prawnego, co do od-
powiedzialności.

¬ Jaki jest zakres terytorialny ochrony wybrać? Zakres terytorial-
ny ochrony ubezpieczeniowej określa miejsce wystąpienia wy-
padku ubezpieczeniowego, za który zakłady ubezpieczeń pono-
szą odpowiedzialność. Ważne jest aby przy podejmowaniu decyzji  
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o wyborze uwzględnić nieprzewidzialne okoliczności, np. w re-
jonie przygranicznym nastąpiło przekroczenie granicy RP (szcze-
gólnie ważne w górach).  

¬ Jaka jest właściwa wysokość sumy gwarancyjnej? Odpowiedź 
na to pytanie jest bardzo trudna. Z jednej strony musimy pamię-
tać, że dziś w Polsce zdarzają się roszczenia za szkody osobowe 
przekraczające 1 mln zł, a w skrajnym przypadku wypadek może 
spowodować szkodę osobową u kilku osób. Musimy również pa-
miętać, że w ramach umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej zakład ubezpieczeń pokrywa koszty obrony przed rosz-
czeniem, których poniesienie pomniejsza sumę gwarancyjną.  

2. Ubezpieczenia Następstw  
Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy 
do klasycznych ubezpieczeń turystycznych. Istotą tego ubez-
pieczenia jest wypłata świadczenia przez zakład ubezpieczeń 
w przypadku nieszczęśliwego wypadku skutkującego trwałym 
uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią. Wysokość świadczenia 
uzależniona jest od skutków wypadku (wysokości uszczerbku na 
zdrowiu) oraz warunków ubezpieczenia. W praktyce można spo-
tkać ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków roz-
szerzone o następujące stany chorobowe, tj. zawał serca i wylew 
krwi do mózgu. Często spotykanym warunkiem odpowiedzialno-
ści zakładu ubezpieczeń za ww. stany chorobowe jest wystąpie-
nie po raz pierwszy zawału serca lub wylewu krwi do mózgu oraz 
braku wcześniejszego leczenia choroby wieńcowej (brak rozpo-
znania medycznego).
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¬ Ubezpieczenie NNW członka PTTK (do legitymacji)

Od 2005 roku wszyscy członkowie PTTK opłacający składkę 
członkowską są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wy-
padków (od 01 kwietnia 2012 r. ubezpieczycielem jest AXA).  

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zarówno wypadki ubez-
pieczeniowe powstałe w czasie imprez PTTK, jak również wypad-
ki, które wydarzyły się w życiu prywatnym oraz podczas wyko-
nywania pozostałych czynności zawodowych.  Podkreślić należy, 
że ochrona obejmuje wypadki powstałe na terenie całego świata.

Niezwykle istotnym ryzykiem objętym w ramach umowy ubez-
pieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Członków PTTK 
jest obowiązek pokrycia kosztów akcji ratowniczej. Dotyczy to  
w obecnym stanie prawnym wypadków powstałych poza tere-
nem RP, np. na Słowacji.

Uzupełnieniem ochrony w ramach ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków jest włączenie do zakresu odpo-
wiedzialności ubezpieczyciela obowiązku wypłaty świadczenia  
w przypadku wystąpienia pierwszego zawału serca lub pierwsze-
go udaru mózgu.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia, 
sum oraz postępowania w przypadku szkody znajdują się na stro-
nie: http://www.pttk.pl/zycie/ubezpieczenia/.

¬ Ubezpieczenie NNW w czasie imprez organizowanych przez 
PTTK (krótkoterminowe).

Uzupełnieniem ochrony dla uczestników imprez organizowa-
nych przez PTTK jest krótkoterminowe ubezpieczenie NNW (nie 
jest wymagane członkostwo w PTTK). Ubezpieczenie to obejmu-
je swoim zakresem wypadki powstałe w czasie trwania imprezy, 
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a także w drodze „do” i „z” imprezy.  Do wyboru organizatora 
imprezy są dwa warianty sum ubezpieczenia, na 20 000 zł i na  
40 000 zł z ustaloną składką ryczałtową za osobodzień ochrony. 

Zawarcie ubezpieczenia następuje automatycznie poprzez 
wysłanie mailem lub faxem zgłoszenia „formularza rozliczenio-
wego” oraz listy osób uczestniczących w imprezie, najpóźniej na  
1 dzień przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku kiedy w ostat-
niej chwili nastąpi zamiana uczestników, należy ten fakt zgłosić 
do ubezpieczyciela (AXA) – nawet po rozpoczęciu imprezy (np. 
w czasie rejestracji) i osoba zastępująca będzie również objęta 
ubezpieczeniem (od chwili zgłoszenia do ubezpieczenia).

Pozostałe postanowienia umowy są zbliżone do ubezpieczenia 
następstw nieszczęśliwych wypadków Członków PTTK (do legi-
tymacji).

„Formularz rozliczeniowy” oraz pozostałe informacje można 
znaleźć na: www.pttk.pl/zycie/ubezpieczenia/.

3. Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw 
nieszczęśliwych wypadków za granicą

Ubezpieczenie kosztów leczenia stanowi istotną część ochrony 
ubezpieczeniowej dla osób udających się za granicę. W ramach 
tego ubezpieczenia pokrywane są m.in. koszty leczenia związa-
ne z wypadkiem lub nagłym zachorowaniem, koszty transportu 
medycznego. Ponadto, w niektórych ubezpieczeniach kosztów 
leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków możemy spo-
tkać zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do pokrycia kosztów 
poszukiwania i akcji ratowniczej (niezwykle ważne np. w górach, 
na morzu).
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Jak we wszystkich ubezpieczeniach, tak również i w tym przy-
padku niezwykle ważne jest odpowiedni dobór sumy ubezpie-
czenia, w zależności od rejonu świata naszego wyjazdu. 

W przypadku wyjazdów do państw Unii Europejskiej, ubez-
pieczenie kosztów leczenia stanowi uzupełnienie dla systemu 
publicznej opieki medycznej funkcjonującej w poszczególnych 
państwach, do której jako obywatele państwa członkowskiego 
mamy również dostęp. 

Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych 
wypadków jest ubezpieczeniem, którego zawarcie jest obowiąz-
kowego w przypadku zagranicznej imprezy turystycznej.

¬ Ubezpieczenie osób wyjeżdżających z PTTK za granicę

W 2013 r.  ZG PTTK podpisał porozumienie z AXA dot. zawie-
rania umów ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nie-
szczęśliwych wypadków podczas zagranicznych podróży osób 
wyjeżdżających z PTTK. Pierwotnym celem zawarcia tego po-
rozumienia było zapewnienie Biurom Obsługi Ruchu Turystycz-
nego PTTK (BORT) możliwości ubezpieczenia na atrakcyjnych 
warunkach uczestników zagranicznych imprez turystycznych 
PTTK. W toku negocjacji rozszerzono krąg podmiotów mogących 
zawierać umowy ubezpieczenia kosztów leczenia na rzecz  osób 
wyjeżdżających na zagraniczne imprezy PTTK o pozostałe Od-
działy PTTK i Spółki PTTK.

Aby skorzystać z warunków ubezpieczenia wynegocjowanych 
z AXA, każdy Oddział PTTK (lub Spółka PTTK) winien zawrzeć 
umowę z AXA regulującą sposób i terminy zgłaszania list osób 
podlegających ubezpieczeniu, rozliczeń, itp. W celu zawarcia ta-
kiej umowy Oddział PTTK przesyła informację, że jest zaintereso-
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wany podpisaniem umowy do Regionalnego Kierownika Sprze-
daży AXA, właściwego terytorialnie dla siedziby Oddziału PTTK, 
zgodnie z regionalną strukturą AXA podaną niżej:

Oddział Regionalny Warszawa (woj. Mazowieckie, Łódzkie, Podlaskie, 
Lubelskie) Małgorzata Keller, kierownik sprzedaży ds. ubezpieczeń tury-
stycznych, tel.: +48 22 555 05 62; malgorzata.keller@axa-polska.pl

Oddział Regionalny Katowice (woj. Śląskie, Opolskie) Krystyna Dola-
towska, kierownik Sprzedaży ds. ubezpieczeń turystycznych, tel.: +48 32 
720 07 14; krystyna.dolatowska@axa-polska.pl

Oddział Regionalny Kraków ( woj. Małopolskie, Podkarpackie, Świę-
tokrzyskie) Beata Gawęda, kierownik sprzedaży ds. ubezpieczeń tury-
stycznych, tel.: +48 12 376 97 10; beata.gaweda@axa-polska.pl

Oddział Regionalny Gdańsk (woj. Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, 
Warmińsko-Mazurskie), Daniel Grabowski, kierownik sprzedaży ds. 
ubezpieczeń turystycznych, tel.: +48 58 732 64 19; daniel.grabowski@
axa-polska.pl

Oddział Regionalny Poznań (woj. Wielkopolskie, Zachodniopo-
morskie) Oddział Regionalny Wrocław (woj. Dolnośląskie, Lubuskie), 
Agnieszka Skimina,  kierownik sprzedaży ds. ubezpieczeń turystycznych 
tel.: +48 61 625 03 20; agnieszka.skimina@axa-polska.pl

Następnie AXA zobowiązana jest w terminie do 5 dni przesłać 
do Oddziału umowę celem jej zaakceptowania i podpisania przez 
Oddział. Dalej następuje odesłanie umowy przez Oddział do AXY 
i podpisanie dokumentu przez ubezpieczyciela. Po podpisaniu 
umowy przez AXA, Oddział otrzymuje login i hasło umożliwia-
jące zgłaszanie osób ubezpieczonych bezpośrednio w systemie 
informatycznym AXA.

W ramach ww. umowy istnieje możliwość zawierania umów na 
następujące ryzyka i wg podanych niżej sum ubezpieczenia:
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Ubezpieczenie Wariant  EUROPA
KL wraz z assistance 15.000 EUR
NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) 4.000 EUR
KR (koszty ratownictwa) 5.000 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna)
w życiu prywatnym 20.000 EUR
OC związane z amatorskim uprawianiem sportu 10.000 EUR
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy ze 100% zwrotem (ceny 

imprezy) na osobę  do 4.000 EUR

Koszt ubezpieczenia stanowi tajemnicę handlową i zostanie 
podany w projekcie umowy zainteresowanemu Oddziałowi PTTK.

¬ Na co zwrócić uwagę analizując warunki ubezpieczeń na wy-
jazdy za granicę?

Na rynku ubezpieczeniowym znaleźć można wiele ofert ubez-
pieczenia kosztów leczenia za granicą. Musimy jednak pamiętać, 
że planowany wyjazd powinniśmy bardzo dokładnie przeanalizo-
wać, konfrontując aktywność podczas wycieczki (np. wspinacz-
ka, narciarstwo) z warunkami ubezpieczenia, szczególnie pod 
kątem włączeń lub ograniczeń ochrony. I tak do podstawowych 
wyłączeń należy uprawianie sportów ekstremalnych, amator-
skie uprawianie sportu (np. narciarstwo) wyczynowe uprawianie 
sportów, wspinaczka wysokogórska, itp. 

W ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) znajduje się ka-
talog wyłączeń oraz definicje, co dany ubezpieczyciel rozumie 
pod pojęciem sportów ekstremalnych. Niektórzy ubezpieczycie-
le za dodatkową składką włączają do zakresu ubezpieczenia ww. 
ryzyka. Takie rozszerzenie powinno być wyraźnie odnotowane  
w dokumencie ubezpieczenia (polisie). Czasami zdarza się, że nie-
które ryzyka są włączone do zakresu ubezpieczenia, ale bywają 
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ograniczone – np. ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za 
wypadek narciarski o ile powstał na otwartej dla narciarzy trasie 
narciarskiej. Innym przykładem ograniczania odpowiedzialności 
przez ubezpieczyciela są limity, np. ubezpieczenie odpowiedzial-
ności cywilnej zawarte jest na sumę gwarancyjną 20 tys. EUR,  
a ubezpieczyciel w OWU limituje swoją odpowiedzialność za 
szkody (np. osobowe) powstałe na skutek uprawiania narciarstwa.

Dla ochrony ubezpieczeniowej istotne znaczenie ma również 
stan naszego zdrowia. W przypadku kiedy chorujemy przewlekle 
(i znowu definicje ubezpieczycieli mogą się różnić, ale może to 
być np. alergia, choroby układu krążenia) i nie zawrzemy odpo-
wiednio umowy ubezpieczenia, zakres ubezpieczenie może nie 
obejmować nagłego zachorowania związanego z chorobą prze-
wlekłą.

Ważnym aspektem ochrony jest również suma ubezpieczenia 
w poszczególnych ryzykach i jej wysokość powinna odpowiadać 
specyfice regionu świata, do którego się udajemy.

4. Europejska Karta Ubezpieczenia  
Zdrowotnego (EKUZ)

Na podstawie przepisów unijnych w zakresie koordynacji syste-
mów zabezpieczenia społecznego, osoby przebywające czasowo 
za granicą mogą skorzystać ze świadczeń medycznych oferowa-
nych przez publiczne placówki zdrowia danego kraju (lub pla-
cówki mające podpisaną umowę z kasą chorych) pod warunkiem, 
że świadczenie było: 

1)  niezbędne z medycznego punktu widzenia z uwzględnie-
niem charakteru tych świadczeń i czasu trwania pobytu,
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2)  zostało udzielone w celu uniknięcia sytuacji, w której pacjent 
byłby zmuszony do powrotu na terytorium państwa ubezpie-
czenia, aby uzyskać potrzebne leczenie.

Po spełnieniu ww. przesłanek koszty tych świadczeń podlegają 
pokryciu (w niektórych przypadkach refundacji) przez NFZ (o ile 
dana osoba jest uprawniona do takich świadczeń na terenie RP).

Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku obowiązują re-
gulacje danego kraju unijnego/ wspólnotowego. Oznacza to, że 
w niektórych krajach pacjent zobowiązany jest do pokrycia części 
kosztów świadczenia medycznego np. we Francji co do zasady 
kasa chorych opłaca 80% kosztów leczenia szpitalnego – pozo-
stałe 20% pokrywa pacjent) lub kosztów transportu sanitarnego 
czy akcji ratowniczej w górach (np. na Słowacji).

Tak więc ubezpieczenie komercyjne z jednej strony chroni nas 
przed kosztami, które z uwagi na specyfikę danego Państwa (np. 
za leczenie, transport medyczny) możemy być zobowiązani do 
zapłaty, a z drugiej umożliwiają skorzystanie również z pomocy 
medycznej świadczonej przez podmioty prywatne.

Wykaz państw wraz z raz z informacją o obowiązujących re-
gulacjach oraz pozostałe informacje można znaleźć na stronie: 
https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/informacje-ogolne.

5. Ubezpieczenia odpowiedzialności  
cywilnej uczestnika

Rozważania dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
organizatora imprezy odnoszą się również do ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej uczestnika imprezy. Jest to jedno  
z najważniejszych ryzyk, które towarzyszą nam na co dzień. Do-
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brym przykładem jest tutaj ubezpieczenia udzielające ochrony  
w związku z użytkowaniem roweru, jazdą na nartach czy innych 
aktywności. Powyższe ubezpieczenia są dostępne na rynku za-
równo jako ubezpieczenia samodzielne (odpowiedzialność cy-
wilna w życiu prywatnym), jak również istnieje możliwość ich 
zawarcia przy wraz z ubezpieczeniem domu lub mieszkania.  
W ostatnim przypadku najczęściej ubezpieczonymi są wszyscy 
członkowie rodziny mieszkający w domu lub mieszkaniu.

6. Pozostałe ubezpieczenia turystyczne
Ponadto, do ubezpieczeń dedykowanych uprawianiu turystki 

należy zaliczyć pokrycie kosztów odwołania imprezy, assistance, 
ubezpieczenie bagażu podróżnego, ubezpieczenia sprzętu spor-
towego oraz dodatkowe ubezpieczenie przewodnika. 

Powyższe ubezpieczenia stanowią uzupełnienie podstawo-
wych rodzajów ubezpieczeń i ich zawarcie najczęściej uzależnio-
ne jest od indywidualnych potrzeb uczestnika imprezy.

7. Podsumowanie
Ryzyko i wypadki są nierozerwalnie związane z organizowa-

niem imprez.  Łagodzeniu skutków wypadków służą ubezpie-
czenia. Oczywiście ich zakres, wysokość sum gwarancyjnych  
i sum ubezpieczenia winne być uzależnione od wielu czynników: 
rodzaju wycieczki, miejsca w które udaje się udajemy, planowa-
nych atrakcji czy aktywności.  Ważne jest aby działania organiza-
tora były stale ukierunkowane na bezpieczeństwo uczestników 
imprez, a ubezpieczenie stanowiło jeden z elementów ochrony 
przed ryzykiem. 
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Finanse, 
czyli skąd wziąć kasę?

Mamy dobry pomysł na imprezę turystyczną, ale nie wie-
my skąd brać pieniądze na jej realizację. Możliwości 
wbrew pozorom jest wiele.

¬ Składki 

Stowarzyszenia mogą pobierać wpłaty od swoich członków 
(jak np. PTTK, PTSM czy ZHP). Informacje o wysokości i sposo-
bie uzyskiwania składek członkowskich muszą być umieszczone  
w statucie organizacji. Zebrane pieniądze mogą być przeznaczo-
ne na dowolne cele statutowe. Jeżeli jednym z działań jest orga-
nizacja imprez turystycznych (rajdów, zlotów, złazów itd.), to moż-
na również z tych środków pokryć częściowo koszty imprezy np. 
znaczki, druk plakatu itp.

¬ Dotacje ze środków publicznych i prywatnych

Najpoważniejszym źródłem finansowania organizacji poza-
rządowych są dotacje (granty) przyznawane przez samorządy, 
administrację publiczną i źródła prywatne (głównie organizacje 
i fundacje przyznające granty). Dotacje najczęściej przyznawane 



166

są w drodze konkursów, których warunki i terminarz ogłasza się 
z odpowiednim wyprzedzeniem. Wyłania się w nich zwycięzców, 
którzy otrzymują granty za najlepsze, najciekawsze i najbliższe 
intencjom grantodawcy projekty.

Obowiązek ogłoszenia konkursu na wykonanie jakiegokolwiek 
zadania publicznego, czyli na przyznanie pieniędzy przez ad-
ministracji na realizację określonego celu, wprowadziła Ustawa 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Bez względu na to, od kogo organizacje otrzymały pieniądze, 
muszą je rozliczyć w z góry określonym terminie, wysyłając in-
stytucji dotującej szczegółowe sprawozdanie merytoryczne  
i finansowe.

Fundusze to bezzwrotna pomoc finansowa, którą można 
otrzymać od donatora (sponsora). Fundusze najczęściej są udzie-
lane na zrealizowanie jakiegoś konkretnego działania, zwanego 
projektem. Mogą być też przeznaczone na wsparcie instytucjo-
nalne organizacji, czyli np. na zakup sprzętu, szkolenia dla pra-
cowników itp. 

Inne określenia na fundusze, z którymi można się spotkać:

F dotacja,

F dofinansowanie,

F grant.

Wsparcia finansowego mogą udzielać różne podmioty, organi-
zacje, instytucje:

F administracja rządowa i samorządowa (ministerstwa, urzędy 
miast i gmin, urzędy marszałkowskie itp.),

F organizacje pozarządowe, np. fundacje, krajowe lub zagra-
niczne,
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F Unia Europejska

F podmioty niepubliczne, np. firmy prywatne

W kontekście funduszy instytucje te nazywamy grantodawcami.

Najczęściej, aby zdobyć dofinansowanie należy wziąć udział 
w konkursie ogłoszonym przez grantodawcę, poprzez wysła-
nie wniosku lub listu intencyjnego. Wnioski te są oceniane pod 
względem formalnym i merytorycznym. Ponieważ instytucje 
grantodawcze mają ograniczone środki finansowe, nie mogą 
wesprzeć wszystkich projektów, dlatego trzeba się liczyć z tym, 
że przygotowany przez nas wniosek nie otrzyma dofinansowania.

¬ Dotacje (granty) 

Dotacja (zwana także grantem) – to pieniądze, które stowarzy-
szenie lub fundacja otrzymują zazwyczaj na wykonanie konkret-
nie określonego zadania – projektu.

Dotacje mogą pochodzić ze środków publicznych (np. od ad-
ministracji rządowej i samorządowej: urzędów miast, urzędów 
marszałkowskich i różnych instytucji) lub z funduszy europejskich 
(przyznaje je np. Komisja Europejska poprzez różne instytucje). 
Dotację można także otrzymać od fundacji krajowej lub zagra-
nicznej.

Działania finansowane z dotacji (grantu) muszą mieścić się  
w celach statutowych organizacji. Dysponent pieniędzy (zwany 
grantodawcą, sponsorem lub zleceniodawcą) określa warunki 
przyznania dotacji oraz rodzaj zadań do wykonania. Te warunki 
szczegółowo określone są w umowie.

UWAGA! Dotacje i granty to pieniądze przeznaczone na realiza-
cję określonych projektów (zadań publicznych) i można je wydać 
tylko zgodnie z przeznaczeniem.
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W przypadku przekazywania dotacji z pieniędzy publicznych 
mówi się o „zlecaniu do realizacji zadań publicznych”. Ogłasza 
się na nie „konkursy ofert” (poza tzw. „małymi zleceniami” – do 
10 tys. zł, które samorząd może przyznać, pomijając tryb konkur-
sowy). Oznacza to, że organizacje składają swoje oferty (zwane 
także wnioskami) na określony tematycznie konkurs. Wszystkie 
złożone oferty są porównywane i oceniane. Najlepiej ocenieni 
wygrywają – czyli dostają dotacje.

Warto zwrócić uwagę na to, że instytucje publiczne ogłaszają 
konkursy ofert na „realizację zadania publicznego”. Oznacza to, 
że organizacja otrzymując środki publiczne jest zobowiązana do 
realizacji zadania publicznego, w sposób określony w przyjętej 
ofercie, „wyręczając” tym samym władze. 

Katalog zdań publicznych jest określony w Ustawie o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadaniem władz nie 



169

jest zatem bezpośrednia wsparcie „instytucjonalne” organizacji 
(czyli jej rozwój, przetrwanie, działania administracyjne, nie-
związane bezpośrednio z realizacją zadania). Celem władz jest 
natomiast działanie na rzecz dobra publicznego, np. interesu 
mieszkańców gminy, i tym kryterium powinny one się kierować 
przy wyborze ofert.

Realizacja zadań publicznych wiąże się także z określonymi 
rygorami wynikającymi m.in. z zasad dotyczących finansów pu-
blicznych, co np. ogranicza elastyczność w przesuwaniu kwot  
w kosztorysie, czy konieczność odpowiedniego dokumentowa-
nia wydatków.

Najpopularniejszą formą dotacji jest dofinansowanie – nazywa-
ne wsparciem realizacji zadania lub projektu. Od organizacji wy-
maga się wtedy, żeby część kosztów (zwykle określoną procento-
wo) realizacji zadania pokryła ze środków własnych lub poprzez 
pracę wolontariuszy (albo swoich członków w przypadku sto-
warzyszeń). O wiele rzadziej stosuje się formę powierzania czyli 
sfinansowania kosztów realizacja zadania lub projektu w całości  
z pieniędzy pochodzących z dotacji.

Możliwe jest otrzymanie instytucjonalnego wsparcia – zwykle 
od fundacji prywatnych. „Grant instytucjonalny” po negocjacjach 
ze sponsorem przeznacza się na wzmocnienie potencjału organi-
zacji: jej rozwój, szkolenia dla pracowników, zakup sprzętu.

O otrzymanie dotacji nie mogą ubiegać się osoby prywatne.  
W konkursach grantowych brać udział mogą jedynie zarejestro-
wane stowarzyszenia, fundacje, jednostki administracji publicz-
nej, rady Osiedla, kościoły, czasami firmy prywatne. W niewielu 
konkursach mogą brać udział grupy nieformalne, takie konkursy 
są raczej rzadkością niż regułą.
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Jeśli więc nie jesteś członkiem stowarzyszenia, nie masz funda-
cji, a chcesz ubiegać się o fundusze dla swojej inicjatywy (imprezy 
turystycznej), masz dwa wyjścia:

F przyłączyć się do istniejącego już stowarzyszenia czy fundacji, 
i zaproponować w ramach tej instytucji starania o pozyskanie 
funduszy na planowany przez ciebie projekt. 

Projekt to kluczowe słowo jeśli mówimy o funduszach. Projekt 
jest formą pracy, która jest ograniczona w czasie, tj. ma swój kon-
kretny początek i koniec. Projekt musi być odpowiedzią na jakiś 
konkretny problem, i proponować działania, które zmierzają do 
jego rozwiązania i osiągnięcia pozytywnych rezultatów. Projekt 
to nic innego jak spisany w pewnej formie pomysł na działanie. 

Nie należy mylić go z wnioskiem. Wniosek o dofinansowanie 
to także nazwa, która często pojawia się w kontekście funduszy,  
a oznacza nasz projekt wpisany w konkretny formularz konkurso-
wy, wymagany przez grantodawcę. 

Wniosek jest wtórny wobec projektu, co oznacza, że najpierw 
musimy stworzyć i napisać projekt, a dopiero potem wypełniać 
wniosek.

Każdy projekt powinien zawierać następujące informacje:

F tytuł,

F termin realizacji,

F opis problemu,

F cele działań,

F szczegółowo opisane działania,

F rezultaty,

F budżet.
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Tak więc, aby stworzyć dobry projekt i otrzymać na niego do-
finansowanie, musimy mieć konkretne informacje. Nie wystarczy 
samo przekonanie, że nasz pomysł jest dobry a działania potrzeb-
ne. Nie możemy także zaczynać od pieniędzy, np. gdy widzimy 
ogłoszenie o konkursie i próbujemy się do niego dopasować. 
Najpierw potrzebne jest dobre rozeznanie w obszarze, którego 
dotyczy nasz pomysł oraz wiedza, która przejawia się w potwier-
dzonych (np. statystycznie) danych. 

¬ Jak napisać projekt?

Czym jest projekt? Projekt jest metodą pracy. Jest zapisem po-
mysłu, planu na rozwiązanie jakiegoś ważnego społecznie pro-
blemu.

Często słyszy się określenie: myślenie projektowe. Nie oznacza 
to nic innego, jak zadaniowa metoda pracy, związana z tym, że:

F projekt jest ograniczony w czasie, 
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F stanowi spójną, zamkniętą całość. 

Ma on swój dokładnie określony początek i koniec. 

Jest to ważne w kontekście pozyskiwania funduszy, ponieważ 
grantodawca może uwzględnić jedynie te koszty, które odbyły 
się w terminie trwania projektu. 

Jeśli np. nasz projekt zaczął się 15 marca 2015 roku, a mamy fak-
turę z drukarni  za koszty druku regulaminu rajdu z dnia 20 lutego 
2015 roku, nie mamy możliwości rozliczenia tej faktury w ramach 
pieniędzy z tego projektu, nawet jeśli regulamin dotyczył  nasze-
go projektu.

Aby wykonać dobre planowanie do projektu niezbędna jest 
wiedza o rzeczywistości, w której chcemy realizować nasze zada-
nie. Wiedza ta nabywana jest na podstawie:

F własnego doświadczenia, doświadczenia innych organizacji,

F obserwacji,

F analizy dostępnych zewnętrznych źródeł danych (np. statysty-
ki, badania, media)

Oto jakie pytania mogą być przydatne podczas planowania 
projektu:

1. Jaka jest sytuacja? Jakie problemy?

W przypadku imprezy turystycznej m.in. sprawdźmy jak wy-
gląda zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, osób 
niepełnosprawnych czy też seniorów? 

Często okazuje się, że niski jest poziom wiedzy mieszkańców  
o swojej miejscowości (jej walorach turystyczno-krajoznaw-
czych), a co za tym idzie brak chęci współdziałania.
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Sprawdźmy co zapisano w strategii bądź planie rozwoju Waszej 
miejscowości, województwa itd. w dziale „turystyka”.

Turystyka społeczna, czy jest realizowana itd. imprezy tury-
styczne to również aspekty krajoznawstwa czy ochrony przyrody 
i zabytków.

2. Co chcę zmienić i dlaczego? Do kogo kieruję moje działania?

Chcemy zwiększyć zainteresowanie seniorów 55+ w zagospo-
darowaniu czasu wolnego poprzez uczestnictwo w imprezach 
turystyki aktywnej.

Chcemy zwiększyć zainteresowanie społeczeństwa lokalnymi 
zabytkami, przyrodą itd.

3. Co chcę zrobić? Jak to zrobię? Kiedy?

Możliwości wiele, w zależności od Waszych pomysłów i zain-
teresowań. Możemy zorganizować akcję aktywizującą zarówno 
dzieci, jak i rodziny do wspólnego wędrowania. 

Możemy połączyć pokolenia na turystycznych szlakach, gdzie 
dziadek będzie uczył się od wnuka obsługi GPS a wnuk od dziad-
ka posługiwania mapą, poznawania roślin itp.

4. Ile to będzie kosztowało?

 Warto zrobić „burzę mózgów” i wspólnie spisać co chcemy zro-
bić, jakie środki będą nam potrzebne na ich realizację. Czy i ile 
mamy na wkład własny, ile możemy zrobić w ramach wolontaria-
tu. Być może znajdziemy sponsora, który odbije nam regulamin, 
a zaprzyjaźniona restauracja ugotuje nam zupę na zakończenie 
rajdu.

5. Co z tego wyniknie? Co osiągnę?
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Zintegruję środowisko, zadbam o lokalny zabytek, zagospo-
daruję czas wolny seniorów z Dziennego Domu Pobytu i dzieci  
z Domu Dziecka. 

Mamy nadzieję, że jesteście kreatywni i macie wiele ciekawych 
pomysłów do realizowania. Najlepiej jest spisać własne odpowie-
dzi na te pytania, nawet, jeśli wydają nam się oczywiste. Pomogą 
nam one dobrze zaplanować i napisać projekt.

¬ Najważniejszy jest problem!

Jeśli już mamy wiedzę na temat obszaru, w którym umieszczo-
ny jest nasz projekt, możemy sformułować problem. Od proble-
mu wszystko się zaczyna, jest on najważniejszą częścią każdego 
projektu. Bez problemu nie ma projektu. 

Dobre praktyki: Problem możemy ująć w różnego rodzaju 
stwierdzeniach:



175

– Niski poziom wiedzy na temat…

– Brak wsparcia dla seniorów w zakresie…

Dobrą metodą jest sformułowanie problemu tak, by łatwo było 
go uzasadnić (unikamy stwierdzeń subiektywnych), oraz by łatwo 
było wskazać jakie rozwiązania, działania mogą być podjęte by 
problem usunąć. 

Jeżeli uda nam się dobrze zdefiniować problem, dalsza praca nad 
projektem będzie łatwa i przyjemna. Jednak aby dobrze sformuło-
wać problem wymagane jest spore doświadczenie i wiedza. Zatem 
nie zrażajmy się, gdy nie od razu nam to wychodzi. Umiejętność 
pisania przyjdzie z czasem, gdy nabierzemy już doświadczenia. 

Problem nie może być też sformułowany w ten sposób: brak 
szkoleń, brak poradnictwa. To nie jest nasz problem, który chce-
my rozwiązać. Problemem jest to, co wynika z tego braku, np. 
niski poziom wiedzy, izolacja i alienacja seniorów w społeczeń-
stwie, brak integracji wewnątrz i międzypokoleniowej itp.

Do określenia problemu potrzebujemy także określić grupę do-
celowa, czyli odbiorców – jednym słowem mówiąc – osoby, któ-
re skorzystają z naszego projektu. Informacje na temat tej grupy 
także powinny być obiektywne. Określamy także jaka duża jest 
ta grupa. Czy nasz projekt dotyczy wszystkich seniorów mieszka-
jących w danej miejscowości, czy np. grupy 25 seniorów, którzy 
wezmą udział w akcji. 

¬ Mamy problem i co dalej?

Gdy mamy już zdefiniowany problem, zaczynamy tak napraw-
dę pisać nasz projekt.

Składa się on zazwyczaj z takich części:
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t Cel  – co się zmieni po realizacji działań? Jaka zmiana zajdzie 
w grupie docelowej projektu? Formułując cele, nie możemy pi-
sać: chcemy aby więcej osób brało udział w imprezach turystycz-
nych. Cel musi być mierzalny i realny, czyli: zwiększenie liczby 
osób (seniorów, dzieci i młodzieży, rodzin) zagospodarowujących 
czas wolny poprzez turystykę aktywną. Zwiększenie liczby osób 
biorących udział w procesie edukacji ekologicznej na szlaku, itp. 
Cel powinien być: mierzalny (konkretna liczba osób), realistycz-
ny i określony w czasie i przestrzeni. Cel musi być osiągnięty po 
zakończeniu projektu. Jeśli tak się nie stanie, będziemy musie-
li zwrócić otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami. Warto  
o tym pamiętać formułując cele.

t D zia łania  – jakie zostaną podjęte? Często wymagane jest 
przedstawienie szczegółowego harmonogramu, z podziałem na 
miesiące. Pamiętajmy, że projekt to wszystkie działania jakie po-
dejmujemy w projekcie. Jeśli np. organizujemy trzy dniową im-
prezę turystyczną, to cały projekt nie trwa trzy dni, ale musi objąć 
także działania przygotowawcze do imprezy, a także jakiś czas po 
imprezie, w którym napiszemy sprawozdanie oraz rozliczymy się 
przed naszym grantodawcą. Podstawą planowania działań jest 
cel, który wcześniej zdefiniowaliśmy. 

W projektach społecznych najczęściej wykorzystywane działa-
nia to:

F rajdy (piesze, rowerowe, konne, narciarskie itd.), zloty, złazy, 
spływy kajakowe, warsztaty, szkolenia, konferencje, spotka-
nia, seminaria itp.

F kampanie medialne, akcje społecznościowe.

Działania mają doprowadzić do realizacji celu. Muszą uwzględ-
niać specyfikę grupy.
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 Jeśli organizujemy działania dla osób niepełnosprawnych, za-
dbajmy o to, by miejsce było dostępne i przystosowane do ich 
potrzeb, by był obecny przewodnik z językiem migowym, itp.

t Budżet  – jakie będą koszty działań podejmowanych w pro-
jekcie? 

Kosztorys powinien być:

F spójny z harmonogramem – powinien odzwierciedlać działa-
nia planowane w projekcie, nie mogą się w nim znaleźć koszty, 
które związane są z działaniami, których nie ma w harmono-
gramie. 

F realistyczny – czyli oparty na cenach rynkowych. Nie wymy-
ślamy cen, lecz wyznaczamy je na podstawie naszego do-
świadczenia lub na podstawie ofert – dobrze jest zebrać kil-
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ka ofert od kilku konkurencyjnych firm i wybrać najbardziej 
ekonomiczną, kierując się zasadą: najlepsza możliwa jakość za 
najniższą możliwą cenę.

F przejrzysty – najlepiej, by budżet był rozplanowany równole-
gle do harmonogramu. Jest to o wiele lepsze z punktu widze-
nia osoby oceniającej projekt.

F szczegółowy – wypisujemy całą kalkulację kwoty w budżecie. 
Gdy panujemy 3 dniowy spływ kajakowy, dla 20 osób, i w dzia-
łaniach został uwzględniony posiłek (obiad) dla uczestników, 
który wynosi 20 zł, wyszczególniamy: 

3 dni x 20 osób x 20 zł = 1200 zł.

Warto sprawdzić dokładnie w dokumentacji konkursowej, 
czy koszty wyżywienia są pokrywane w 100% czy też (tak jak  
w projektach MSiT) do 50% ich wartości (podobnie z nocle-
gami).

F poprawny pod względem matematycznym – dobrze jest kilka 
razy sprawdzić budżet, czy wszystkie sumy są poprawne, czy 
nie ma w nim błędów. 

Najlepiej pisać budżet programie Microsoft Excel, który za nas 
policzy wszystkie kwoty.

Zazwyczaj grantodawca prosi o podanie kosztów wg podziału 
na dwie grupy:

F koszty programowe (związane ze specyfiką projektu) – są to 
wszystkie koszty związane z konkretnymi działaniami, których 
nie podejmowalibyśmy, gdyby projekt się nie odbywał.

F koszty administracyjne – koszty jakie ponosi organizacja oraz 
koszty zarządzania projektem. 



179

Jeśli projekt realizuje organizacja, która wynajmuje biuro, 
można wpisać część kosztów najmu ( np. 1/10 całości kosztów), 
tak samo z kosztami telefonu, Internetu, materiałów biurowych. 
Oczywiście koszty te nie mogą być pokryte w całości. 

W te koszty możemy także wpisać wynagrodzenie dla koordy-
natora projektu, czyli osoby odpowiedzialnej za jego prawidło-
wy przebieg, a także koszty prowadzenia rachunku bankowego, 
koszty prowadzenia obsługi księgowo-kadrowej itp.

Warto sprawdzić dokładnie w dokumentacji konkursowej, czy 
koszty administracyjne nie są ograniczone. Wielu grantodawców 
pozwala, by koszty administracyjne nie przekraczały np. 20% ca-
łego kosztu projektu. 

Czasem wymagany jest wkład własny. Może on być finansowy 
lub niefinansowy (rzeczowy). Warto zasięgnąć szczegółowej in-
formacji w instytucji, która udziela dofinansowania i zastanowić 
się skąd weźmiemy środki na zapewnienie wkładu własnego. 
Wkładem rzeczowym mogą być: praca wolontariuszy, darowizny 
rzeczowe, nieodpłatne wynajęcie pomieszczeń, posiadany przez 
organizację sprzęt.

¬ O czym jeszcze warto pamiętać, układając budżet?

Być może w informacji konkursowej znajdziecie informację  
o kosztach kwalifikowanych lub niekwalifikowanych. 

Koszty niekwalifikowane to te, których grantodawcę nie może 
nam dofinansować. Warto dowiedzieć się jakie to koszty. W nie-
których konkursach grantowych kosztem niekwalifikowanym 
jest np. zakup sprzętu, koszty wynajmu biura, koordynacji itp. Za-
zwyczaj w ramach projektu nie będziemy mogli starać się o pie-
niądze na: zapłacenie odsetek, pokrycie kosztów nie związanych  
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z realizowanym projektem oraz poniesionych przed i po terminie 
realizacji projektu.

Rezultaty – Jest to wynik projektu. Wyróżniamy bezpośrednie 
i pośrednie efekty projektu, oraz produkty, czyli co powstanie 
w wyniku realizacji projektu (np. zostanie wydrukowany regula-
min, plakaty, kupione nagrody, czy znaczki rajdowe itp.). Często 
możecie spotkać się z wymiennymi określeniami dwóch typów 
rezultatów:

F bezpośrednie, twarde, policzalne, mierzalne – te, które łatwo 
zmierzyć, np. w spływie wzięło udział 20 osób, zasięg teryto-
rialny projektu: 3 gminy (2 województwa itd.), liczba wydruko-
wanych regulaminów: 100 szt., plakatów promujących impre-
zę 20 szt. itp.

F pośrednie, miękkie, niepoliczalne, niemierzalne – trudniejsze 
do określenia. Może to być np. zmiana postaw lub wzrost mo-
tywacji do zainteresowania własną miejscowością. Rezultaty 
takie trudno jest zmierzyć, pomocna może być np. ankieta 
ewaluacyjna, którą uczestnicy wypełnią po zakończeniu spły-
wu(rajdu),szkolenia i w niej ocenią wzrost swojej wiedzy, mo-
tywacji itp.

Ocena, czyli ewaluacja, w jaki sposób organizacja stwierdzi, że 
osiągnęła planowane rezultaty, ewaluacja projektu. Szukamy od-
powiedzi na pytanie, czy i jak udało nam się osiągnąć zamierzone 
cele. 

¬ Od projektu do wniosku

Kiedy już mamy napisany projekt, możemy przekształcić go we 
wniosek. To wniosek, a nie projekt, składamy na konkurs gran-
towy, by pozyskać dofinansowanie. Wniosek jest ofertą, którą 
przedstawiamy „sponsorowi”. 
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Od czego zacząć? Poszukiwanie sponsora/grantodawcę. Gran-
todawcę możemy pozyskać poprzez udział w konkursie granto-
wym lub poza konkursem. O wiele częściej spotykamy się z tą 
pierwszą formą pozyskiwania funduszy. Szukajmy grantodaw-
ców, którzy finansują projekty mieszczące się w tej samej tema-
tyce co nasz projekt. 

Każdy wniosek musimy opracować indywidualnie dla konkret-
nego grantodawcę. Najczęściej oni sami publikują wzór oferty, 
który obowiązuje podczas konkursu. 

¬ Co ryzykujemy a co zyskujemy?

Ten ogrom informacji może z pewnością wzbudzać obawy. Po 
co mamy ponosić wysiłki, dopasowywać się do reguł wyznacza-
nych przez grantodawców, zapewniać finansowy wkład własny  
i planować cele, których być może nie osiągniemy? Z pewnością 
praca w stylu projektowym nie jest łatwa, wymaga samodzielno-
ści, odporności na stres, umiejętności przywódczych i organiza-
cyjnych. Nie zawsze też się to po prostu opłaca finansowo. Jednak 
jest to wyjątkowa możliwość, by realizować swoje pasje i marze-
nia, zrobić coś „po swojemu” od początku do końca. Tworzenie 
własnego projektu, realizowanie go i obserwowanie, jak pomysły 
stają się rzeczywistością, daje ogromną satysfakcję. 

Opracowano na podstawie : www.centrumis.pl; www.ngo.gov.pl 

¬ Skąd pozyskać granty na imprezę?

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Konkurs Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Społecznej dla organizacji pozarządowych rozstrzy-
gany raz do roku: www.pozytek.gov.pl/FIO,379.html

Program Erasmus+. Informacje o akcjach programu i sposobach 
wnioskowania: http://http://erasmusplus.org.pl/o-programie/ 
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Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Ogólnopolski kon-
kurs „Działaj lokalnie”, Liderzy PAWF, „Seniorzy w akcji” i inne. 
Szczegółowe informacje: http://www.pafw.pl/programy/

Fundacja Kronenberga. Wspiera działania na rzecz dobra pu-
blicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego: www.citi.com/
poland/kronenberg/polish/index.htm 

Program „Europa dla Obywateli”. Dotacje na rozwijanie oby-
watelstwa europejskiego i poczucia tożsamości europejskie: 
http://europadlaobywateli.pl/ 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Konkursy na edukacje ekologiczną: www.nfosigw.gov.pl/
oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/
edukacja-ekologiczna/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Konkursy na edu-
kację ekologiczną, ochronę krajobrazu np.: http://www.zainwe-
stujwekologie.pl/zasady_udzielania_pomocy_finansowej_ze_
srodkow_wfosigw_w_lodzi.php 

Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zadania z zakresu turystyki 
i krajoznawstwa: http://www.msport.gov.pl/dofinansowanie-za-
dan/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-
zakresu-turystyki-w-2016-roku 

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Konkursy dotacyjne 
dotyczące wsparcia seniorów (programy ASOS, Senior-WIGOR): 
http://www.centrumis.pl/grantodawcy.html 
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Dura lex, sed lex, 
czyli co w prawie piszczy?

Przytoczona w tytule dewiza w tłumaczeniu na język pol-
ski znaczy, ciężkie prawo, ale prawo. Warto też pamiętać  
o innej dewizie ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa 

szkodzi. Nikt w Polsce nie może powołać się na nieznajomość pra-
wa. A obszary regulacji prawnych są ogromne i, niestety, rosnące. 
Odnosi się to także do turystyki. Stąd trzeba pamiętać m.in. o re-
gulacjach dotyczących lasów oraz chronionych przestrzeni przy-
rodniczych, o kodeksie drogowym, o terenach nadgranicznych, 
a także o specjalnych regulacjach dotyczących turystyki dzieci  
i młodzieży. Wszystko zależy od tego dla kogo, gdzie i na jakich 
zasadach organizujemy przedsięwzięcie turystyczne. Kluczo-
wą sprawą jest kwestia odpowiedzialności prawnej. Poza karną  
i karno-administracyjną istnieje mogąca rodzić poważne konse-
kwencje odpowiedzialność cywilno-prawna. Stąd m.in. rozdział 
o ubezpieczeniach w naszym poradniku. Należy także pamiętać, 
że większość ubezpieczycieli  zastrzega sobie prawo regresu wo-
bec osób, których działanie lub zaniechanie przyczyniły sie do 
powstania szkody lub zwiększenia jej zakresu. Warto sięgnąć, 
bo jego treści sięgają biegli sądowi, do nieobowiązującego roz-
porządzenia ministra Edukacji Narodowej z 12 września 2001 r.  
w sprawie szczególnych zasad i warunków prowadzenia działal-
ności w dziedzinie rekreacji ruchowej. Obejmowało to zarządze-

§ §§§ § §
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nie m.in. biwaki, obozy, rajdy, zloty i turnieje. Jasno tam określono 
obowiązki prowadzącego, w tym opracowanie regulaminu, po-
wierzenie zadań osobom posiadającym odpowiednie kwalifika-
cje, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, za-
pewnienia uczestnikom właściwych warunków bezpieczeństwa 
i sanitarnych, zapewnienia właściwej bazy i sprzętu oraz co nie-
słychanie ważne, dopuszczenie do uczestnictwa wyłącznie osób 
posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
lub tych, które złożą własnoręcznie podpisane (w przypadku 
osób niepełnoletnich podpisane przez przedstawiciela ustawo-
wego) oświadczenie o zdolności do udziału w przedsięwzięciu. 
Stąd duże znaczenie właściwie i jasno sformułowanego regulami-
nu  określającego m.in. charakter, trudność i złożoność imprezy, 
a także reguły zachowania się uczestników w trakcie jej przebie-
gu. Regulamin ten powinien być uczestnikom znany, a najlepiej 
przez nich podpisany. W tym nieobowiązującym rozporządzeniu 
znalazł się też zapis mówiący o sprawdzaniu sprawności technicz-
nej i kompletności urządzeń i sprzętu przed ich udostępnieniem 
uczestnikom. Jeżeli korzystamy ze sprzętu wypożyczonego po-
winniśmy koniecznie go sprawdzić. Ważne jest też zapewnienie 
udzielenia pierwszej pomocy medycznej. Oznacza to zapewnie-
nie osób, które to potrafią i posiadanie właściwie wyposażonej 
apteczki. Impreza turystyczna, imprezie turystycznej nie równa. 
Musimy pamiętać o tym, kogo zabieramy na imprezę oraz o uwa-
runkowaniach zewnętrznych (teren, pogoda). Trudność, złożo-
ność i uciążliwość (długość trasy, obciążenie ekwipunkiem) muszą 
być dopasowane do możliwości uczestników, szczególnie dzieci  
i młodzieży. Szczególną sferą spraw, o której musimy pamiętać są 
regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa osób przebywają-
cych w górach i na obszarach wodnych.

W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratow-
nictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich zo-
stała w zasadniczy sposób unormowana ich odpowiedzialność. 
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Każdy z organizujących i prowadzących imprezy turystyczne  
w górach, a więc przewodnik turystyczny, przodownik turystyki 
górskiej PTTK, przodownik turystyki narciarskiej PTTK oraz przo-
downik turystyki jeździeckiej górskiej PTTK powinni zapoznać się 
nie tylko z tekstem ustawy, ale i z wydanymi na jej podstawie roz-
porządzeniami. Wiąże się to z ich odpowiedzialnością, czyli obo-
wiązkiem ponoszenia przewidzianych przez prawo konsekwencji 
zachowania się własnego lub innych osób. Trzeba pamiętać, że 
odpowiedzialność może wynikać także z niedopuszczalnego za-
niechania oraz, że wiąże się z narażeniem na niebezpieczeństwo 
choćby nawet jego skutek nie nastąpił. 

Niespełnienie dyspozycji zawartych w ustawie i w rozporzą-
dzeniach może poza odpowiedzialnością karną rodzić dotkliwą 
materialnie odpowiedzialność cywilną. Jeśli w trakcie imprezy na-
stąpiłby wypadek obciążający organizatora, to niezależnie od od-
powiedzialności karnej może wystąpić odpowiedzialność cywilna. 

Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdro-
wia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do napra-
wienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, 
kto je poniósł. Osoba, względem której ciążył na zmarłym usta-
wowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego 
do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb 
poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątko-
wych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiąz-
ku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby 
bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków 
utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego za-
sady współżycia społecznego. Sąd może ponadto przyznać naj-
bliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, 
jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sy-
tuacji życiowej. Sąd może także przyznać najbliższym członkom 
rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia 
pieniężnego za doznaną krzywdę.
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W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera kwestia 
ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpo-
wiedzialności cywilnej. Należy jednak pamiętać o kilku sprawach:

F umowy ubezpieczeniowe z reguły zawierają zapisy o wyłącze-
niu odpowiedzialności za postępowanie niezgodne z prawem, 
przy czym niezgodne może być nie tylko czyn, ale i zaniechanie 
obowiązków wynikających z przepisów prawa;

F nie jest się ubezpieczonym mimo zapłaconej polisy, jeśli naru-
sza się przepisy prawa, chyba że umowa ujmuje inaczej;

F wysokość kwoty ubezpieczenia może nie pozwolić na pełne 
pokrycie szkód;

F ubezpieczyciel pokrzywdzonego może wystąpić o zwrot rów-
nowartości wypłaconego ubezpieczenia, o ile może wchodzić 
w grę odpowiedzialność innych osób za powstały skutek.

Organizatorzy imprez turystycznych w kontekście ustawy i wy-
danych na jej podstawie rozporządzeń muszą pamiętać o odpo-
wiednich zapisach w regulaminach imprez.

Natomiast z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających 
na obszarach wodnych z 18 sierpnia 2011 r. dla organizatorów im-
prez turystyki wodnej szczególnie ważne są przepisy określające:

F warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub 
uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych;

F podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa 
osobom pływającym, kąpiącym się lub uprawiającym sport 
lub rekreację na obszarach wodnych; 

F podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodne-
go, zakres ich obowiązków i uprawnień oraz zasady finanso-
wania. 

Zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa na obszarach wod-
nych ma zapis ustawowego obowiązku osób przebywających na 
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obszarach wodnych do zachowania należytej staranności w celu 
ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób.

Owa należyta staranność nie została ustawowo zdefiniowana. 
Ustawodawca określił jednak jej główne sfery, jak:
F zapoznanie się z zasadami korzystania z danego terenu, 

obiektu lub urządzenia i ich przestrzeganie;
F stosowanie do znaków nakazu i zakazu na obszarach wod-

nych;
F użytkowanie sprzętu odpowiedniego do rodzaju podej-

mowanej aktywności, sprawnego technicznie oraz zgodnie  
z jego przeznaczeniem i z zasadami użycia oraz zapoznanie 
się i dostosowanie planów aktywności do umiejętności oraz 
aktualnych warunków atmosferycznych.

Dla indywidualnych turystów oznacza to udowodnienie, szcze-
gólnie w razie ewentualnego wypadku, że z jego strony wyma-
gana przez prawo staranność została dochowana. Tylko wówczas 
może on liczyć na wypłatę odszkodowania, jeśli był ubezpieczony 
z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
O wiele większe znaczenie będzie miało jednak zachowanie owej 
staranności wówczas, kiedy w trakcie imprezy doszło do narusze-
nia ochrony życia i zdrowia innych osób.

Zwrócić należy tu uwagę na obowiązek bezzwłocznego poin-
formowania odpowiednich służb ratowniczych (Wodne Ochot-
nicze Pogotowie Ratunkowe lub inne podmioty) o zaistniałym 
wypadku lub zaginięciu osób, lub o innych zdarzeniach nadzwy-
czajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

Organizatorzy imprez odbywanych na obszarach wodnych, 
między innymi spływów i rejsów, powinni zawrzeć w regulami-
nach tych imprez zapisy zgodne z ustawą i aktami wykonaw-
czymi do ustawy, w tym w szczególności z zapisem, mówiącym  
o zakazie prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiek-
tu pływającego przez osoby znajdujące się w stanie po użyciu al-



190

koholu, nietrzeźwości, po użyciu środków działających podobnie 
do alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego.

Z obowiązkiem należytej ostrożności i staranności osób prze-
bywających na obszarach wodnych korespondują obowiązki 
spoczywające na tzw. zarządzających obszarem wodnym. Poza 
dyrektorami parków narodowych i krajobrazowych, właściwymi 
miejscowo wójtami, burmistrzami, prezydentami miast są nimi 
osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie po-
siadające osobowości prawnej na terenie, na którym prowadzą 
działalność w zakresie sportu i rekreacji.

Zakres tych obowiązków został precyzyjnie określony. Szcze-
gólną uwagę trzeba zwrócić na obowiązek oznakowania i za-
bezpieczenia terenów, obiektów i urządzeń przeznaczonych do 
pływania, kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji oraz na obo-
wiązek prowadzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych do-
tyczących bezpieczeństwa obejmujących między innymi:
a)  oznakowanie miejsc niebezpiecznych,
b)  objęcie nadzorem, we współpracy z policją i innymi podmio-

tami miejsc niebezpiecznych, w tym miejsc zwyczajowo wy-
korzystywanych do kąpieli,

c)  uświadamianie zagrożeń związanych z wykorzystywaniem 
obszarów wodnych, w szczególności prowadzenie akcji edu-
kacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej; 

Ogromne znaczenie ma wypełnienie dyspozycji dotyczących:
F umieszczenia informacji co do zasad korzystania z wyznaczo-

nego obszaru wodnego oraz sposobu powiadamiania o wy-
padkach wraz z numerami alarmowymi;

F właściwego zabezpieczenia kąpielisk, pływalni i innych obiek-
tów dysponujących nieckami basenowymi; zapewnienia sta-
łej kontroli obszaru wodnego przez ratowników wodnych;

F utworzenia stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru 
wodnego;
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F wyposażenia w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządze-
nia sygnalizacyjne i ostrzegawcze; oczyszczania powierzchni 
dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli z wszel-
kich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub wy-
padek; zapewniania przekazywania informacji o dopuszczalno-
ści lub zakazie korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego.

Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na zapis upoważniający za-
rządzającego obszarem wodnym do nie wpuszczania na wyzna-
czony obszar wodny lub żądania opuszczenia tego obszaru przez 
osoby, których zachowanie wskazuje, że znajduje się ona w stanie 
nietrzeźwości lub jest pod wpływem środka odurzającego.

Niewypełnienie tego obowiązku może skutkować odpowie-
dzialnością prawną karną, cywilną i administracyjną. Z kolei oso-
bom niestosującym się do poleceń zarządzających w omawia-
nym zakresie grozi kara grzywny.

Organizatorzy imprez turystycznych powinni także zapoznać 
się z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, szcze-
gólnie w kontekście ruchu turystycznego w parkach narodo-
wych. Najciekawsze i najpiękniejsze szlaki turystyczne wiodą po 
terenach chronionych, ze zróżnicowanym reżimem ochronnym. 
W związku z tym należy pamiętać o tym, że kto niszczy, poważ-
nie uszkadza lub istotnie zmniejsza wartość przyrodniczą praw-
nie chronionego terenu lub obiektu, powodując istotną szkodę, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawie-
nia wolności. i jeżeli sprawca działa nieumyślnie, także podlega 
grzywnie lub karze. Poza tym obowiązuje stosowanie się do regu-
laminów konkretnego górskiego parku narodowego i poruszanie 
się w nim wyłącznie po wyznaczonych szlakach

W tym rozdziale wykorzystano materiały opublikowane w specjalnych dodat-
kach do Gościńca  Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 1 i 2/2012.



192

SPIS TREŚCI

 Ależ było świetnie! Czyli tajemnice... 3

 Wymogi formalne, czyli, czy każdy może? 5

 Formy turystyki zorganizowanej 9

 Przygotowanie imprezy 39

  Impreza 55

  Na trasie 89

  Przede wszystkim – bezpieczeństwo 107 

  Organizacja imprez motorowych 119

  Górska wycieczka konna 127

 Wycieczka udana dzięki... 135

  Fajna impreza, to nie tylko wędrówka 143

  Organizacja imprezy a ubezpieczenia 149

  Finanse, czyli skąd wziąć kasę? 165

  Dura lex, sed lex, czyli co w prawie piszczy? 185




	wspolne_wed_oklad_1
	wspolne_wedrowanie_m
	wspolne_wed_oklad_4

