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1. Zakres i przeznaczenie dokumentu 

Celem sporządzenia opracowania było stworzenie szczegółowych i kompleksowych wytycznych dla 
zagospodarowania szlaków kajakowych w województwie pomorskim.  

Opracowanie obejmuje zbiór wytycznych, dobrych praktyk i zaleceń, związanych z projektowaniem 
i utrzymaniem infrastruktury kajakowej na terenie województwa pomorskiego. Rekomendacje te są 
zalecane do stosowania przez samorządy, instytucje publiczne i organizacje turystyczne przy 
realizowaniu projektów i inwestycji, obejmujących infrastrukturę kajakową, jako element polityki 

województwa. Wytyczne zawarte w opracowaniu pozwalają na projektowanie wysokiej jakości 
infrastruktury kajakowej, zgodnie z aktualnym stanem prawnym, w sposób, zapewniający 
bezpieczeństwo i komfort użytkowników, wraz z uwzględnieniem kwestii ochrony przyrody 
i krajobrazu. Stosowanie rozwiązań umożliwi również zoptymalizowanie kosztów inwestycji 
w infrastrukturę kajakową oraz kosztów jej utrzymania, remontów i eksploatacji, jak też utrzymanie tej 
infrastruktury we właściwym stanie. 

Przy opracowywaniu wytycznych kierowano się nadrzędną przesłanką, dotyczącą zrównoważonego 
planowania infrastruktury, zakładającego aktywne i harmonijne kształtowanie krajobrazu przestrzeni 
oraz racjonalne korzystanie z niej przez użytkowników.  

Niniejszy dokument obejmuje kwestie dotyczące planowania i budowy oraz utrzymania szlaków 
kajakowych, jak też współpracy partnerów na różnych etapach. Dedykowany jest on pracownikom 
administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych, którzy są zainteresowani rozwojem turystyki 
w województwie pomorskim, a także projektantom infrastruktury szlaków kajakowych.  
 
Szczegółowy zakres opracowania został oparty o koncepcję zagospodarowania szlaków kajakowych 
z 2015 roku oraz wytyczne i inne dokumenty wymienione w źródłach na końcu opracowania, będące 
w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

 

  
Fot. Pomorskie Szlaki Kajakowe, przykłady z okolic Łeby i Lęborka, zdj. z zasobów UMWP 
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2. Ogólny zarys turystyki w województwie pomorskim 
i przedsięwzięcie strategiczne „Pomorskie Szlaki Kajakowe” 

Wśród pasjonatów kajakarstwa panuje opinia, że Pomorskie to najlepsze miejsce do uprawiania 
turystyki kajakowej w naszym kraju. Pod względem atrakcyjności i długości szlaków, Pomorskie jest 
bezkonkurencyjne. Na terenie województwa znajduje się niemal 40 niezwykłych szlaków kajakowych, 
liczących blisko 1 600 kilometrów. Są wśród nich zarówno trasy o leniwym nurcie, idealne na początek 
przygody z kajakiem, jak i trudne odcinki o charakterze górskim, rekomendowane bardziej 
doświadczonym wodniakom. 

Samorząd Województwa Pomorskiego, jako inspirator i koordynator rozwoju turystyki kajakowej, od lat 
wspiera zagospodarowanie akwenów dla potrzeb kajakarzy. Podejmowane są również działania 
zmierzające do stworzenia zintegrowanego, sieciowego produktu turystycznego, którego osią są szlaki 
kajakowe. 

Najbardziej znane i popularne szlaki kajakowe regionu to Brda i Wda wraz z ich dopływami. Rzeki te 
z uwagi na dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną oraz niski poziom trudności i uciążliwości są 
corocznie odwiedzane przez tysiące kajakarzy. Jednak w regionie znajduje się również wiele innych 
rzek, na których spływy obfitować będą zawsze w niezapomniane wrażenia i emocje. Na Słupi, 
Łupawie, Wieprzy, Raduni i Wierzycy atrakcję dla kajakarzy stanowić będą zabytkowe, ponad stuletnie 
elektrownie wodne. Spływy Słupią, Wieprzą i Piaśnicą zakończyć można wypłynięciem na otwarte 
wody Morza Bałtyckiego. Głównym punktem programu spływu Nogatem jest zamek malborski, płynąc 
Wierzycą obejrzeć można z bliska katedrę pocysterską w Pelplinie, a spływ Radunią i Motławą 
zakończyć można pod gdańskim Żurawiem. Również rzeki Żuław dają unikalną możliwość poznania 
tej wydartej wodzie krainy. Rynna Sulęczyńska na Słupi czy Bukowina stanowią zaś wyzwanie nawet 
dla doświadczonych kajakarzy. 

Przedsięwzięcie strategiczne pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe” - którego Inspiratorem jest 
Województwo Pomorskie - realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Strategicznego 
w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej „Pomorska Podróż” na lata 2014-2020. 

 

Rys. Mapa Pomorskich Szlaków Kajakowych, z zasobów UMWP 
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Założeniem przedsięwzięcia strategicznego jest zagospodarowanie ponad 1000 km pomorskich 
szlaków kajakowych (210 lokalizacji inwestycji) i ich wyposażenie w niezbędną infrastrukturę kajakową 
tj.: 

 budowę przenosek przy przeszkodach na szlakach kajakowych (jazach, zaporach, 
elektrowniach wodnych); 

 budowę, rozbudowę i modernizację pól biwakowych i stanic kajakowych oraz punktów 
etapowych (infrastruktura socjalna: wiaty, ławy, kosze na śmieci itp. elementy wyposażenia); 

 zapewnienie właściwego dostępu do miejsc etapowych spływu oraz możliwość wodowania 
i wyjmowania kajaków (drogi dostępu, miejsca parkingowe, pomosty i urządzone fragmenty 
brzegów); 

 oznakowanie szlaków kajakowych za pomocą znaków ustawionych od strony wody 
(informacyjne, ostrzegawcze, kilometrażowe, kierunkowe) oraz znaków posadowionych od 
strony lądu (drogowe i znakujące atrakcje turystyczne); 

 działania informacyjno – promocyjne mające na celu, zwrócenie uwagi na dbanie 
o bezpieczeństwo i czystość, a także zarządzenie infrastrukturą kajakową, współpracę 
z administracją odpowiedzialną za utrzymanie szlaków wodnych oraz środowiskiem 
kajakowym, i promocję Pomorskich Szlaków Kajakowych (wydawnictwa, media 
społecznościowe, strona internetowa, spoty i ich emisja, itp.). 
 

Celem przedsięwzięcia jest udostępnienie szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie im 
bezpieczeństwa poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności 
kajakowej, a także udostępnienie kajakarzom dziedzictwa kulturowego i naturalnego w obszarach 
położonych wzdłuż pomorskich szlaków wodnych, takich jak: Czernica, Biała, Brda, Zbrzyca, Ruda, 
Chocina, Wielki Kanał Brdy, Młosina, Wda, Granicza, Trzebiocha, Kanał Wdy, Pilica, Wietcisa, 
Wierzyca, Radunia, Słupia, Kamienica, Wieprza, Studnica, Pokrzywna, Łeba, Kanał Chełst, Motława, 
Opływ Motławy, Martwa Wisła, Szkarpawa, Nogat, Święta i Tuga, Łupawa, Reda, Czarna Wda. Szlaki 
zostały już kompleksowo oznakowane, powstaną nowe obiekty publicznej infrastruktury turystycznej 
o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym. Miejsca te są wyposażone m.in. w stojaki na kajaki, 
ławostoły, wiaty, ławki, kosze na śmieci, paleniska, suszarki do kajaków, tablice informacyjno– 
promocyjne, osłonę przenośnego sanitariatu, stojaki na rowery czy lampy solarne. 

Efektem realizacji przedsięwzięcia jest powstanie i zagospodarowanie jak największej liczby 
pomorskich szlaków kajakowych, stanowiących rozpoznawalny, spójny i zintegrowany produkt 
turystyczny. Partnerami przedsięwzięcia jest w sumie 73 beneficjentów. Są to głównie jednostki 
samorządu terytorialnego, nadleśnictwa, stowarzyszenia oraz podmioty prywatne. 

Dzięki wsparciu funduszy unijnych na pomorskich rzekach i jeziorach powstają obecnie nowe 
przystanie, pola biwakowe i przenoski przy przeszkodach. W ramach przedsięwzięcia do 2023r. 
zostanie wykonanych 210 zadań inwestycyjnych. Aktualnie zrealizowano już 170 przystani i przenosek 
kajakowych (dane z października 2021r.). Całkowity koszt przedsięwzięcia to około 62 mln zł.  

Czyste wody pomorskich jezior i rzek wraz z nowo powstałą infrastrukturą w ramach przedsięwzięcia 
strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe” wpływają na piękno i wyjątkowość naszego regionu.  
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Rekomendowane szlaki kajakowe w ramach przedsięwzięcia „Pomorskie Szlaki Kajakowe”  

Lp. System rzeczny Rzeka 
Liczba km szlaku 

kajakowego 

1 

1. Brda (272 km) 

Brda (w granicach województwa) 120 km 

2 Wielki Kanał Brdy (w granicach województwa) 14 km 

3 Zbrzyca 41 km 

4 Ruda 12 km  

5 Chocina 23 km 

6 Młosina 4 km 

7 Jez. Krępsko i Szczytno 14 km 

8 Jez. Charzykowskie, Karsińskie, Długie 16 km 

 Kłonecznica  26 km  

9 2. Gwda z Czernicą i Białą  

(70 km) 

Gwda 15 km 

10 Czernica  32 km 

11 Biała  23 km 

12 

3. Wda (222 km) 

Wda (w granicach województwa) 132 km 

13 Kanał Wdy 18 km 

14 Graniczna z Trzebiochą i Pilicą  25 km 

15 Jeziora Jelenie i Gołuń 9 km 

16 Jeziora Cheb, Słupino, Słupinko 10 km 

 Niechwaszcz 28 km  

17 
4. Wierzyca (160 km) 

Wierzyca 149 km 

18 Wietcisa 11 km 

19 
5. Wieprza (84 km) 

Wieprza i Pokrzywna (w granicach województwa) 50 km 

20 Studnica 34 km 

21 

6. Słupia (188 km) 

Słupia 133 km 

22 Kamienica 33 km 

23 Bytowa 22 km 

24 
7. Łupawa (111 km) 

Łupawa 92 km 

25 Bukowina 19 km 

26 
8. Łeba (115 km) 

Łeba 102 km 

27 Kanał Chełst  13 km  

28 9. Reda (42 km) Reda 42 km 

29 10. Piaśnica (14 km) Piaśnica i Jezioro Żarnowieckie 14 km 

30 
11. Czarna Wda (Woda) 

 (7 km) 
Czarna Wda (Woda) 7 km  

31 
12. Radunia (103 km) 

Radunia 71 km 

32 Kółko Jezior Raduńskich 32 km 

33 
13. Motława, Martwa Wisła, Wisła 
Śmiała, wewnętrzne wody Gdańska 
(59 km) 

Martwa Wisła, Wisła Śmiała 25 km 

34 Wewnętrzne wody Gdańska 9 km 

35 Motława 25 km 

36 
14. Prawobrzeżne ramiona delty 
Wisły (101 km) 

Nogat (w granicach województwa) 63 km 

37 Szkarpawa 26 km 

38 Wisła Królewiecka 12 km 
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Lp. System rzeczny Rzeka 
Liczba km szlaku 

kajakowego 

39 15. Wlk. Święta - Tuga (25 km) Święta i Tuga 25 km  

40 16. Liwa (39 km) Liwa (w granicach województwa) 39 km 

SUMA 1 612 km 

 

3. Ramy prawne opracowania 

Akty prawne  
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. 
zm.) 
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 
108, poz. 908 z późn. zm.) 
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.) 

4. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. (Dz. U. 1991 Nr 101 poz. 444 z późn. zm.)  

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.)  
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic 
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz 1744 z późn. zm.) 
7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 
poz. 124) 
8. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (DZ.U.2002.170.1393 z późn. zm.) 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (D.U.2003.220.2181 z późn. zm.) 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z późn. zm.) 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji 
i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów 
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r. Nr 67 poz. 582 z późn. zm.).  
12. Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania 
monitoringu wizyjnego, Warszawa, czerwiec 2018 r.  
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2019 r. nr 1632). 
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4. Podstawowe definicje i pojęcia związane z infrastrukturą 
kajakową 

W opracowaniu używane są pojęcia i definicje stosowane powszechnie w turystyce kajakowej. 
Zestawienie najczęściej stosowanych pojęć przedstawiono poniżej: 

 Droga publiczna: droga udostępniona do ruchu samochodów osobowych i ciężarowych; 

 Droga leśna: droga będąca w administracji PGL Lasy Państwowe, po której ruch pojazdów jest 
w niektórych przypadkach ograniczony (wjazd dozwolony jedynie, jeżeli jest ona dopuszczona do 
ruchu pojazdów nienależących do służb leśnych, co widoczne jest na specjalnych oznaczeniach); 

 Elektrownia wodna: obiekt hydrotechniczny wytwarzający energię elektryczną dzięki 
wykorzystaniu energii wody płynącej. Na elektrownię składa się często kilka obiektów, 
pozwalających na piętrzenie wody, jej dopływ do turbin elektrowni, urządzenia spustowe, wały 
i zapory ziemne itp. Ruch po terenie elektrowni wodnej jest zwykle ograniczony ze względów 
bezpieczeństwa, a szczegółowe ustalenia są określone przez zarządcę obiektu. 

 Infrastruktura szlaku kajakowego: urządzenia, budynki i budowle służące obsłudze ruchu 
turystycznego na szlaku kajakowym. Pozwalają na wygodne i bezpieczne pokonywanie szlaku, 
wyjęcie i zwodowanie kajaka, odpoczynek, załatwienie potrzeb fizjologicznych, spożycie posiłku, 
schronienie przed deszczem itp. W skład tej infrastruktury wchodzą najczęściej: tablice 
informacyjne, pomosty i urządzone odcinki brzegowe, wiaty, ławy, miejsce na ognisko, drogi 
dojazdowe, parkingi, miejsca do biwakowania, kosze na śmieci, ogrodzenia, suszarki oraz inne 
elementy małej architektury; 

 Jaz: stała konstrukcja hydrotechniczna, spiętrzająca wodę i regulująca jej przepływ; 

 Miejsce (pole) biwakowe: miejsce nad rzeką, będące punktem postojowym, dodatkowo 
udostępnionym dla turystów w celu krótkiego pobytu (noclegu) we własnych namiotach 
(odpoczynku, skonsumowania posiłku, schronienia się przed deszczem, noclegu w namiocie), 
zwykle wyposażone w małą infrastrukturę turystyczną: punkty poboru wody pitnej, podstawowe 
urządzenia sanitarne i tereny rekreacyjne. 

 Obszary problemowe: terytorium szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub 
występowania konfliktów przestrzennych wymagających szczególnego wsparcia procesów 
rozwojowych, na którym występuje największa koncentracja negatywnych zjawisk rozwojowych; 

 Organizator spływów kajakowych: podmiot świadczący na rzecz turystów usługi związane 
z organizacją spływów kajakowych – wypożyczenie kajaków, transport kajaków i innego sprzętu 
na miejsce rozpoczęcia i z miejsca zakończenia spływu, opiekę instruktorów kajakarstwa i inne 
udogodnienia zapewniające wygodę i bezpieczeństwo użytkowników; 

 Oznakowanie szlaku: tablice informacyjne i kierunkowe, wykonane w powszechnie przyjętym 
standardzie oznakowania (PTTK oraz system znakowania PSK) pozwalający na bezpieczne 
i wygodne pokonywanie szlaku kajakowego. W szczególności oznakowane powinny być miejsca 
niebezpieczne, przenoski, rozwidlenia, przystanie kajakowe, pola biwakowe na szlaku; 

 Parking leśny: teren przy drodze leśnej lub publicznej, znajdujący się na obszarze leśnym, 
udostępniony do postoju pojazdów, najczęściej wyposażony w małą infrastrukturę turystyczną; 

 Przenoska kajakowa: miejsce na szlaku, w którym istnieje konieczność przerwania spływu 
i przeniesienia kajaka w związku z istnieniem naturalnej lub sztucznej przeszkody typu 
elektrownia wodna, niski most, młyn itp.; 

 Przystań kajakowa: miejsce nad jeziorem lub rzeką wraz infrastrukturą, pozwalającą na 
rozpoczęcie i zakończenie spływu kajakowego, wygodne dobicie do brzegu i wyjęcie kajaka 
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z wody oraz jego zwodowania i odbicie od brzegu, posiadające dogodny dojazd do drogi 
publicznej oraz możliwość załadowania i wyładowania kajaków z przyczep transportowych; 

 Punkt etapowy szlaku kajakowego: miejsce na szlaku, w którym istnieje możliwość przerwania 
spływu, związana z odległością do pokonania w ciągu jednego dnia, lub gdzie znajduje się 
przeszkoda, przez którą należy przenieść (przewieźć) kajaki. Punkt taki powinien posiadać 
przynajmniej elementy przystani kajakowej umożliwiający biwakowanie, oraz elementy małej 
architektury tj.: wiaty, ławostoły, miejsce na ognisko, a przede wszystkim przygotowane miejsce 
wodowania i wyjmowania kajaków. 

 Punkt węzłowy: miejsce szczególnie istotne dla obsługi ruchu turystycznego, posiadające 
dogodny dojazd, zlokalizowane w atrakcyjnej turystycznie okolicy. Miejsce to powinno posiadać 
odpowiednią infrastrukturę (najczęściej powinna to być stanica wodna); 

 Spływ kajakowy: forma aktywności turystycznej, zakładająca pokonywanie szlaków wodnych za 
pomocą sprzętu wodnego, najczęściej kajaka, przez turystów indywidualnych i grupy 
zorganizowane. Może być jednodniowy (bez noclegu), lub wielodniowy (z noclegiem przy rzece 
w istniejących obiektach turystycznych lub we własnym namiocie na polach biwakowych, lub 
z podziałem spływu na odcinki jednodniowe, po których turystów odwozi się do miejsca 
noclegowego a rano wraca na miejsce zakończenia danego odcinka spływu w celu jego 
kontynuacji); 

 Stała baza noclegowa: sezonowe lub całoroczne obiekty turystyczne, oferujące miejsca 
noclegowe dla turystów „pod dachem” w różnym standardzie (kwatery agroturystyczne, pokoje 
gościnne, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, hotele itp.); 

 Stanica kajakowa: miejsce, będące przystanią kajakową dodatkowo wyposażoną w obiekty 
udostępnione dla turystów w celu dłuższego pobytu (odpoczynku, skonsumowania posiłku, 
schronienia się przed deszczem, noclegu); 

 Szlak kajakowy: oznakowany odcinek rzeki, po którym odbywają się spływy kajakowe; 

 Typ lokalizacji: różnego rodzaju obiekty infrastrukturalne związane z obsługą szlaku kajakowego 
tj. obiekty: stanicy wodnej, przystani kajakowej, punktu etapowego, punktu węzłowego, przenoski 
kajakowej. 
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5. Uwarunkowania rozwoju turystyki kajakowej na rzekach 
województwa pomorskiego 

5.1. Uwarunkowania hydrologiczno-klimatyczne 

Hydrologiczne uwarunkowania zagospodarowania szlaków kajakowych zostały szczegółowo opisane 
w roku 2009 w ekspertyzie wykonanej na zamówienie Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Analiza hydrologiczno - meteorologiczna dla 
opracowania koncepcji rozwoju szlaków kajakowych województwa pomorskiego, Pro Digital GIS 
Consulting & Solutions). Opisano w niej, aktualne również dziś, uwarunkowania hydrologiczne 
i klimatyczne dla większości rzek Pomorza m.in.: Wieprzy, Słupi, Łupawy, Łeby, Piaśnicy, Redy, 
Raduni, Gwdy, Brdy, Wdy, Wierzycy, Liwy, Tugi, Motławy wraz z dopływami.  

Ogólne uwarunkowania hydrologiczne i klimatyczne dla szlaków kajakowych województwa, zdaniem 
autorów ekspertyzy, przedstawiają się następująco: 

 Pod względem kształtowania się warunków hydrologicznych na rzekach województwa 
pomorskiego okres najmniejszych przepływów przypada z reguły na miesiące letnie.  

 Rzeki na terenie województwa cechują się bardzo wysokim udziałem zasilania podziemnego. 
Przekracza ono znacznie średnią dla Polski. Zdaniem niektórych autorów zasilanie rzek 
wodami podziemnymi przekracza na Pojezierzu Pomorskim 70%, a w jego centralnej części 
nawet 75%, i jest najwyższe w Polsce. Taka struktura odpływu jest wypadkową wielu 
czynników, wśród których niemałe znaczenie mają liczne i zajmujące duże powierzchnie 
obszary bezodpływowe oraz znaczna miąższość silnie przepuszczalnych utworów 
powierzchniowych. 

 Warunki te wpływają bardzo silnie na wyrównanie przepływów analizowanych rzek w cyklu 
rocznym. Należą one do cieków o najbardziej wyrównanych stanach wód i przepływach 
w Polsce. Przebieg tych parametrów w cyklu rocznym powoduje, że minima (niżówki) 
zaznaczone są w przypadku niektórych rzek (np. Piaśnica) bardzo niewyraźnie, podobnie jak 
okresy występowania maksimów (wyżówek). Dodatkowym czynnikiem wpływającym 
korzystnie na to zjawisko jest wysoka retencja wodna licznie występujących na terenie 
województwa jezior. 

 Generalnie należy stwierdzić, że rzeki województwa pomorskiego charakteryzują cechy takie 
jak: 

 Bardzo wyrównane przepływy i stany wód - umożliwiające utrzymywanie się 
korzystnych, słabo zróżnicowanych sezonowo warunków spławności rzek. 

 Obecność w wielu analizowanych zlewniach (zwłaszcza na obszarze pojeziernym 
środkowej części województwa) licznych jezior przepływowych wpływających na 
złagodzenia wezbrań i niżówek, ale będących jednocześnie czynnikiem podnoszącym 
atrakcyjność spływów. 

 Lokalne zarastanie rzek spowodowane zmianami klimatycznymi. 

 Występowanie na szlakach wodnych niskich stanów wody, suszy hydrologicznej, 
obniżenia poziomu wód, co powoduje utratę na znaczeniu części dotychczas 
spławnych odcinków – spływy możliwe tylko w porach większych opadów, brak 
pokrywy śnieżnej powoduje brak zasilenia wód. 

 Brak zjawisk lodowych - w związku z łagodnymi zimami spowodowanymi czynnikami 
klimatycznymi - występują one bardzo rzadko. Potwierdzony wzrostowy trend 
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temperatur powietrza w ostatnich latach wskazuje, że zjawiska te mogą pojawiać się 
na rzekach województwa jedynie sporadycznie i krótkotrwale.   

 Cechami niekorzystnymi z punktu widzenia turystyki kajakowej jest niska temperatura wód. 
Rzeki województwa pomorskiego pod względem termiki zaliczane są do rzek zimnych, 
a część z nich nawet do bardzo zimnych o średniej rocznej temperaturze wody w granicach 
6,3 – 9,2oC. Do rzek bardzo zimnych zaliczane są: Łeba, Reda, w górnych odcinkach 
Wieprza, Słupia. Pomimo niekorzystnych warunków termicznych na rzekach województwa 
pomorskiego rzadko występują zlodzenia.  

 Dorzecza rzek województwa pomorskiego charakteryzują się zróżnicowaniem warunków 
klimatycznych nawet w obrębie jednej zlewni. Jest to przede wszystkim wynikiem 
oddziaływania czynników klimatotwórczych o charakterze lokalnym, takich jak wysokość nad 
poziomem morza, ukształtowanie powierzchni oraz sąsiedztwo Morza Bałtyckiego. Niemniej 
jednak województwo pomorskie dysponuje pewnymi wspólnymi cechami klimatu, korzystnymi 
z punktu widzenia możliwości rozwoju szlaków kajakowych.  

Należą do nich: 

 wysoka liczba godzin ze słońcem, zwłaszcza w sezonie wiosennym i letnim; 

 łagodne zimy i niskie amplitudy temperatury powietrza; 

 w pasie nadmorskim najniższa w kraju liczba dni mroźnych; 

 duża liczba dni pogodnych, zwłaszcza wiosną i latem; 
 wysoka liczba okresów bezopadowych zwłaszcza wiosną i w sierpniu. 

 Analiza zmienności klimatu w województwie pomorskim wskazuje na możliwość wydłużania 
się okresu, w czasie którego panować będą warunki korzystne do uprawiania kajakarstwa. Te 
korzystne tendencje to: 

 istotny statystycznie wzrost średnich rocznych temperatur powietrza i spadek średnich 
dobowych amplitud temperatury powietrza; 

 wzrost średnich dobowych temperatur zimy, wiosny i lata przy przewadze termicznej 
jesieni nad wiosną; 

 spadek liczby dni anomalnie chłodnych zwłaszcza w sezonie zimowym, wiosennym 
i letnim; 

 sprzyjający zasilaniu rzek wzrost sum opadu atmosferycznego w roku, sezonie 
chłodnym oraz wiosną i zimą; 

 korzystny dla ruchu turystycznego spadek sum opadu atmosferycznego latem 
i jesienią. 

 Pod względem rozpoznanych warunków spławności rzek województwa pomorskiego i ich 
przydatności dla wykorzystania i zagospodarowania turystycznego, jako szlaki kajakowe 
możemy ogólnie wyróżnić następujące grupy: 

a) Zagospodarowane i wykorzystywane do masowej turystyki kajakowej, posiadające 
wysokie naturalne walory dla wykorzystania w tym kierunku, ale wymagające działań 
związanych z zwiększeniem ruchu kajakowego – Wda, Brda, Zbrzyca, Słupia, 
Gwda, Piaśnica, Wielki Kanał Wdy, Chocina, Graniczna i Trzebiocha, Tuga, 
Radunia, Wierzyca, a także Motława w rejonie Gdańska. W przypadku Wdy, Brdy 
i Piaśnicy możemy zauważyć negatywne efekty nasilonego ruchu turystycznego 
(hałas, śmieci). 

b) Nadające się jedynie do wykwalifikowanej turystyki kajakowej, ale nie 
o charakterze masowym, ze względu na trudności i uciążliwości szlaku – Łupawa, 
Reda, Łeba, Bukowina, Wieprza, Studnia, Biała, Czernica, Kamienica, 
Pokrzywna. W tym przypadku należy pamiętać, że to właśnie dziki charakter tych 
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rzek stanowi o ich atrakcyjności. Wszelkie działania zmierzające do ułatwienia spływu 
polegające np. na oczyszczeniu rzek z powalonych drzew, głazów oznaczać będzie 
zniszczenie niepowtarzalnego charakteru rzeki. 

c) Nadające się do spływu, ale ze względu na małą długość spławnych odcinków, 
nieciekawe otoczenie, przeszkody, zanieczyszczenie, niebędące atrakcyjnymi 
szlakami turystycznymi – Liwa, Bytowa.  

 Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się ocieplenie klimatu, skutkujące częstszym 
pojawianiem się silnych wichur i suszy, co natomiast spowodowało częste występowanie na 
szlakach kajakowych powalonych drzew, które zmniejszają spławność odcinków rzek i stają 
się trudnym do ominięcia problemem dla kajakarzy. 

 

5.2. Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe 

Szlaki kajakowe przebiegają w większości przez mało zmienione przez człowieka, atrakcyjne obszary 
województwa pomorskiego. Rzeki i ich doliny są ponadto ważnymi korytarzami ekologicznymi 
i siedliskiem wielu rzadkich, chronionych i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt.  

Od zachowania kajakarzy, ich podejścia do problematyki ochrony środowiska, wreszcie natężenia 
ruchu turystycznego zależy zachowanie tych obszarów w naturalnym stanie. Nadmierna liczba 
turystów przyczynia się do znacznej degradacji środowiska.  

Do negatywnych skutków nadmiernego i „dzikiego” rozwoju ruchu turystycznego na rzekach należą 
w szczególności: 

 Zanieczyszczenie środowiska przez śmieci i nieczystości sanitarne; 
 Płoszenie zwierząt, w tym ptaków na lęgowiskach; 

 Niszczenie roślinności, wydeptywanie brzegów; 

 Niszczenie tarlisk ryb litofilnych, szczególnie poprzez brodzenie i przeciąganie kajaków po 
kamienistych bystrzach w czasie tarła; 

 Zagrożenie pożarowe. 
 

Szczególnie groźne dla środowiska jest płoszenie ptaków w sezonie lęgowym (kwiecień – lipiec dla 
większości gatunków). W tym okresie na wielu szlakach wodnych są lub będą nałożone zalecenia dla 
zachowania populacji ptaków lub ograniczenia dotyczące liczby i odcinków spływów kajakowych. 

Z kolei tarło ryb litofilnych najczęściej odbywa się w okresie jesienno-zimowym, w którym na szczęście 
dla środowiska realizowanych jest znacznie mniej spływów kajakowych. Dla najcenniejszych 
gatunków ryb łososiowatych ustalane są okresy ochronne, zwykle od 1 października do końca 
grudnia. 

Jednak odpowiednie zagospodarowanie szlaków wodnych, edukacja turystów i świadome społecznie 
zachowania przedsiębiorców turystycznych, połączone z wypracowaniem modelu współpracy 
pomiędzy organizatorami spływów, samorządami, organizacjami turystycznymi i instytucjami ochrony 
przyrody oraz Lasami Państwowymi przyczynić się może do zachowania walorów przyrodniczych i ich 
wykorzystania na cele turystyczne, rekreacyjne i edukacyjne. Przyczynia się także do poprawy stanu 
środowiska poprzez presję na oczyszczenie brzegów i dna rzek ze śmieci oraz poprawę stanu 
czystości wody.  

Jednocześnie szlaki kajakowe podlegają różnego rodzaju ograniczeniom w zakresie uprawiania 
turystyki i rozwoju zagospodarowania turystycznego, w zależności występowania na terenach, przez 
które przebiegają, różnego rodzaju form ochrony przyrody. Należeć do nich mogą m. in. parki 
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narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary NATURA 2000 oraz inne formy ochrony 
przyrody, na przykład obszary chronionego krajobrazu.  

Planując zagospodarowanie turystyczne wybranego szlaku kajakowego, należy uwzględnić zarówno 
uwarunkowania lokalne i kwestie ochrony przyrody dla danej inwestycji, jak i oszacować wpływ 
inwestycji na cały obszar szlaku kajakowego oraz sąsiednie obszary, zgodnie z zasadą podejścia 
całościowego. 

Inwestycje na obszarach chronionych wymagać mogą często sporządzenia dodatkowych badań 
i analiz, jak np. ocena oddziaływania na środowisko, analiza chłonności szlaku turystycznego. 
Konieczne jest uwzględnienie czasu potrzebnego na ich sporządzenie w procesie planowania 
inwestycji, jak również konsultacja z instytucjami ochrony środowiska, w szczególności Regionalną 
Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku.  

Wskazane jest również ustawianie na przystaniach kajakowych tablic/plansz informacyjnych 
z ilustracjami i opisami chronionych gatunków fauny i flory oraz sposobów ich ochrony (właściwego 
zachowania na rzekach). 

Ze strony instytucji ochrony przyrody pojawiła się sugestia przeszkolenia instruktorów/opiekunów 
spływów grupowych w zakresie techniki spływów i bezpieczeństwa, pozwalającego na 
zminimalizowanie zagrożeń środowiska w związku z rozwojem turystyki kajakowej.  

Na szlakach oprócz walorów przyrodniczych wartych docenienia można zaobserwować ciekawe 
miejsca o znaczeniu kulturowym, niezwykłe budowle i ich otoczenie. Istnieje między innymi możliwość 
zobaczenia zabytkowych domów, kościołów, elektrowni wodnych oraz na przykład zabytkowego 
Gdańska od strony wody. 

   

Fot. Gdańsk zwiedzany z kajaka, zdj. z zasobów UMWP 

5.2.1. Szlaki kajakowe w parkach narodowych 

Parki narodowe są najwyższą w Polsce formą ochrony przyrody, określoną w odpowiednich 
przepisach prawnych. W Województwie Pomorskim znajdują się dwa parki narodowe, będące 
jednocześnie strefami rdzennymi Międzynarodowych Rezerwatów Biosfery: Park Narodowy „Bory 
Tucholskie” (Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Bory Tucholskie” od czerwca 2010 r.) oraz 
Słowiński Park Narodowy.  

W Parku Narodowym „Bory Tucholskie” granica parku jedynie na pewnych fragmentach przebiega 
wzdłuż linii brzegowej następujących jezior przepływowych związanych ze szlakiem rzeki Brdy: 
Jeziora Charzykowskiego (północno - wschodnie fragmenty brzegu), Karsińskiego (wschodni brzeg), 
Jeziora Dybrzk (południowy fragment brzegu). 
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Natomiast na terenie Słowińskiego Parku Narodowego znajdują się ujściowe odcinki dwóch, 
ważnych dla turystyki kajakowej rzek: Łeby i Łupawy wraz z wchodzącymi w skład ich szlaków 
wodnych dużymi, przybrzeżnymi jeziorami: Łebsko i Gardno. Słowiński Park Narodowy powstał 
1 stycznia 1967 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.11.1966r. w sprawie 
utworzenia Słowińskiego Parku Narodowego (Dz.U. Nr 42, poz. 254).  

Ochrona przyrody wykonywana jest w oparciu o 20 letni plan ochrony oraz roczne zadania. Przy 
dyrektorze parku działa organ doradczy - Rada Naukowa Parku, w której skład wchodzą osoby 
działające na rzecz ochrony przyrody, przedstawiciele nauki, praktyki, organizacji ekologicznych, oraz 
właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych. Park finansowany jest 
z budżetu Państwa oraz funduszy celowych. 

Przepisy ochrony przyrody bardzo restrykcyjnie określają możliwości uprawiania turystyki na obszarze 
parków narodowych. Poruszanie się turystów możliwe jest tylko po znakowanych szlakach 
turystycznych i w terminach oraz na zasadach określonych przez przepisy ochrony ustanowione dla 
danego parku narodowego. Na przykład na przepłynięcie Łeby i Łupawy na obszarze Słowińskiego 
Parku Narodowego trzeba mieć zgodę dyrektora parku. 

5.2.2. Parki krajobrazowy 

Parki krajobrazowe są mniej restrykcyjną formą ochrony przyrody od Parków narodowych. 
W województwie pomorskim znajduje się w całości lub częściowo dziewięć parków krajobrazowych. 

Są to: Nadmorski PK, Trójmiejski PK, Kaszubski PK, PK Doliny Słupi, Wdzydzki PK, Zaborski PK, PK 

Mierzeja Wiślana, Tucholski PK, oraz PK Pojezierza Iławskiego
1
. Ich lokalizację przedstawia rysunek 

poniżej. 

Pierwsze siedem parków zorganizowanych jest w Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą 
w Słupsku.  

Na terenie parków krajobrazowych ograniczenia uprawiania turystyki są mniejsze niż w parkach 
narodowych. Wiele atrakcyjnych odcinków pomorskich szlaków kajakowych przebiega przez teren 
siedmiu parków krajobrazowych, a tym samym podlega przepisom regulującym ochronę przyrody: 

 w Nadmorskim Parku Krajobrazowym przebiega dolny odcinek szlaku kajakowego rzeki 
Piaśnicy; 

 w Parku Krajobrazowym Doliny Słupi przebiega środkowy odcinek szlaku kajakowego rzeki 
Słupi, fragmenty szlaków Skotawy, Bytowy i Kamienicy i fragment szlaku kajakowego Łupawy 
oraz znajduje się akwen jeziora Jasień; 

 w Zaborskim Parku Krajobrazowym przebiegają częściowo szlaki kajakowe Brdy, Zbrzycy, 
Kłonecznicy i Chociny oraz znajduje się wiele dużych jezior, w tym Jezioro Charzykowskie 
i Karsińskie;  

 w Kaszubskim Parku Krajobrazowym znajduje się górny odcinek szlaku kajakowego Łeby 
oraz Raduni wraz z „Kółkiem Jezior Raduńskich”; 

 We Wdzydzkim Parku Krajobrazowym przebiegają szlaki kajakowe Wdy i Trzebiochy wraz 
z kompleksem jezior Wdzydzkich; 

 W Tucholskim Parku Krajobrazowym przebiega część szlaku Brdy i Wielkiego Kanału Brdy; 

 Przez teren Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego przebiega szlak kajakowy górnej 
Liwy. 

                                                
1
  Informacje ze strony internetowej Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku 
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Rys. Parki krajobrazowe w województwie pomorskim 

Źródło: materiały Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku 

 

Przepisy i plany ochrony poszczególnych parków regulują możliwości uprawiania turystyki na ich 
terenie, np. w Parku Krajobrazowym Doliny Słupi rekomendowane jest ograniczenie spływów wiosną, 
w okresie lęgowym ptaków. Dodatkowe ograniczenia dla zagospodarowania szlaków wprowadzają 
plany ochrony, opracowywane dla tych obszarów. Jednak obowiązujące zasady ogólne 
gospodarowania na terenach parków krajobrazowych nie stwarzają ograniczeń dla rozwoju 

zainwestowania związanego z obsługą szlaków kajakowych
2
. 

5.2.3. Rezerwaty przyrody 

Rezerwaty przyrody są formą ochrony mniejszych obszarów, szczególnie cennych z uwagi na zasoby 
środowiska przyrodniczego. W województwie pomorskim znajduje się ponad 150 rezerwatów 
przyrody. Na ich obszarach obowiązują szczególne ograniczenia uprawiania turystyki, w tym turystyki 
kajakowej, jak i ograniczenia dotyczące zagospodarowania turystycznego. Dotyczy to między innymi 
rzek: 

 Brdy (odcinek górny) – rezerwat „Przytoń”; 

 Piaśnicy (odcinek ujściowy) – rezerwat „Piaśnickie Łąki”; 
 Redy (odcinek ujściowy) – rezerwat „Beka” - spływ nie możliwy w tym rezerwacie; 
 Raduni (odcinek przełomowy) – rezerwat „Jar Rzeki Raduni” – zakaz spływu; 

 Słupi i Kamienicy: rezerwat „Gołębia Góra” oraz „Dolina Huczka”- możliwy w Dolinie Huczka, 
Gołębia Góra; 

 Liwy (odcinek górny w Prabutach) – rezerwat „Jezioro Liwieniec”; 

 Wdy (odcinek środkowy i dolny) – rezerwaty „Kręgi Kamienne”, „Krzywe Koło w pętli Wdy”; 

 Zbrzycy (odcinek środkowy) – rezerwat ornitologiczny „Jezioro Laska”. 

                                                
2
  Analiza planistyczna dla opracowania koncepcji rozwoju szlaków kajakowych województwa pomorskiego, Pro Digital 

GIS Consulting & Solutions na zlecenie Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego, Gdynia 2009 r.  
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5.2.4. Obszary sieci NATURA 2000 

W województwie pomorskim znajduje się ponad 100 obszarów sieci NATURA 2000 (specjalnych 

obszarów ochrony siedlisk i obszarów specjalnej ochrony ptaków)
3
.  

Większość dolin rzecznych województwa pomorskiego znajduje się, z uwagi na ich walory 
przyrodnicze i znaczenie dla bytowania wielu gatunków roślin i zwierząt, w sieci tych obszarów. Są to 
np. Piaśnica, Kłodawa, Reknica, Wisła, Brda i jej dopływy, Wda, Łeba, Stropna, Szczyra, Słupia, 
Wieprza, Studnica, Wierzyca, Łupawa, Wietcisa, Chocina, Radunia.  

W przypadku obszarów sieci NATURA 2000, analizie podlega oddziaływanie (w tym przypadku ruchu 
turystów kajakowych) na poszczególne gatunki i siedliska chronione w danym obszarze. Ograniczenia 
wynikające z funkcjonowania na szlakach kajakowych Pomorza obszarów NATURA 2000 dotyczyć 
mogą ruchu turystycznego oraz lokalizacji przy rzekach obiektów infrastruktury turystycznej. 
Realizacja inwestycji na tych terenach wiąże się z koniecznością przeprowadzenie szeregu analiz, 
określających możliwości wpływu tych inwestycji na środowisko naturalne.  

5.2.5.  Pozostałe formy ochrony przyrody  

Innymi niż wymienione formami ochrony przyrody są np. Obszary Chronionego Krajobrazu  
i użytki ekologiczne, które powinny być brane pod uwagę przy planowaniu zagospodarowania 
szlaków.  

Obszary Chronionego Krajobrazu obejmują „tereny chronione ze względu na wyróżniający się 
krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania 
potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych” zgodnie 
z art. 23 ust. 1. Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.  
 
Przepisy prawa lokalnego (np. uchwała nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 
lipca 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie) wprowadzają dodatkowe 
(poza przepisami prawa wodnego i innymi przepisami prawnymi) możliwości dotyczące inwestowania 
w infrastrukturę, w tym służącą obsłudze ruchu turystycznego, wzdłuż brzegów rzek i jezior na 
Obszarach Chronionego Krajobrazu. Zapisy tej uchwały (par. 5 pkt. 8) zakazują lokalizowania 
obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegowej jezior, rzek i innych zbiorników 
wodnych, z wyjątkiem (par. 7 ust. 6 pkt. 2.b) lokalizowanych nad wodami publicznymi, 
ogólnodostępnych obiektów służących turystyce wodnej, w postaci urządzeń o charakterze 
technicznym oraz: obiektów służących obsłudze przystani kajakowych o maksymalnej łącznej 
powierzchni zabudowy 80m² (sanitariaty, umywalnie, biuro obsługi przystani, magazyn na sprzęt 
ratunkowy i kajakowy, zmywalnie, aneks kuchenny). W załączniku do powyższej uchwały z dnia 
25 lipca 2016 roku wymieniono Obszary Chronionego Krajobrazu, których dotyczy uchwała. 
 
W ramach prowadzonego od 2018r. procesu weryfikacji obszarów chronionego krajobrazu w 
województwie pomorskim podejmowane są stosowane uchwały dla poszczególnych tego typu 
obszarów, zachowując przy tym zapisy adekwatne jak w uchwale zasadniczej nr 259/XXIV/16 Sejmiku 
Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016r., umożliwiające realizację zamierzeń m.in. 
w zakresie turystki wodnej. 

Pozostałe formy, np. pomniki przyrody, mają charakter punktowy i nie wpływają na turystykę 
kajakową.  

 

                                                
3
  Strona internetowa Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – sieć NATURA 2000 
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5.3. Uwarunkowania planistyczne 

Planistyczne uwarunkowania zagospodarowania szlaków kajakowych zostały szczegółowo opisane 
w roku 2009 w ekspertyzie wykonanej na zamówienie Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Analiza planistyczna dla opracowania koncepcji 
rozwoju szlaków kajakowych województwa pomorskiego, Pro Digital GIS Consulting & Solutions).  

W opracowaniu tym przeanalizowane zostały szczegółowo uwarunkowania planistyczne dla szlaków 
kajakowych w następujących typach dokumentów planistycznych: 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego; 

 Uwarunkowania wynikające ze studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego poszczególnych gminy; 

 Uwarunkowania planistyczne zapisane w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego;  

 Uwarunkowania wynikające z planów ochrony przyrody;  

 Uwarunkowania wynikające z planów urządzania lasów; 

Dokument ten przedstawia szczegółowe zapisy dotyczące poszczególnych szlaków kajakowych, 
zawiera również szereg interesujących wniosków i rekomendacji, które przedstawiono poniżej: 

 Ustalenia zawarte w studiach uwarunkowań dla poszczególnych gmin są ogólne i stosunkowo 
rzadko odnoszą się bezpośrednio do kwestii związanych z rozwojem szlaków kajakowych 
w zakresie proponowanym w nowej wersji planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa.  

 Najlepszy stopień uwzględnienia w studiach uwarunkowań problematyki zagospodarowania 
szlaków kajakowych szlaków kajakowych wykazują gminy w środkowej, typowo pojeziernej 
części województwa należące do dorzeczy: Słupi (rzeki Słupia, Skotawa), tj. gminy 
Kołczygłowy, Dębnica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka; Łupawy (rzeki Łupawa, 
Bukowina), tj. gminy Sulęczyno, Parchowo, Czarna Dąbrówka, Sierakowice, Cewice, 
Potęgowo, Damnica oraz Raduni, tj. gminy Stężyca, Chmielno, Somonino, Kartuzy, Żukowo, 
Kolbudy Górne, Pruszcz Gdański. 

 Stwierdzony niedostatek dopasowania treści studiów uwarunkowań dla gmin do ustaleń planu 
wojewódzkiego w zakresie rozwoju szlaków kajakowych wskazuje na potrzebę zmian 
i aktualizacji tych dokumentów. Zasadniczym celem tych działań powinna być spójność 
ustaleń i wspólnie podejmowanych działań dotyczących wykorzystania naturalnych walorów 
obszaru województwa (szlaków kajakowych).  

 Poziom pokrycia przestrzeni województwa planami miejscowymi odnoszącymi się 
bezpośrednio do kwestii związanych z rozwojem szlaków kajakowych jest niewielki. Świadczy 
to o aktualnie słabym poziomie dostosowania planowania przestrzennego na szczeblu gmin 
z ustaleniami planu wojewódzkiego w zakresie tematycznym związanym z rozwojem sieci 
szlaków kajakowych. 

 Projekty planów ochrony parków krajobrazowych (czy też innych form ochrony przyrody) 
formalnie nie są wiążące dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.  

 W planach ochrony parków krajobrazowych najbardziej kompleksowo i szeroko problematyka 
szlaków kajakowych została ujęta na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. W planie 
tym określono szereg szczegółowych wytycznych, co do lokalizacji zainwestowania 
związanego z rekreacją wodną.  
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 Rozwój zagospodarowania turystycznego powinien być jednak ściśle dostosowany do 
specyfiki lokalnych uwarunkowań przyrodniczych wpływających na odporność środowiska na 
presję turystyczną. Wynika stąd konieczność uwzględnienia ograniczeń zawartych zarówno 
w obowiązujących planach ochrony parków narodowych i krajobrazowych, jak i rezerwatów 
przyrody.   

 Zadania dotyczące zagospodarowania turystycznego lasów, w tym dotyczących infrastruktury 
związanej ze szlakami kajakowymi (stanice, biwaki, pomosty i in.) określane są w planach 
urządzenia lasów dla poszczególnych nadleśnictw zarządzanych przez RDLP, w programach 
ochrony przyrody. 

 Ustalenia dotyczące zagospodarowania turystycznego lasów dotyczą obiektów istniejących 
głównie takich jak biwaki, miejsca postoju, parkingi. 

 W planach urządzenia lasów brakuje systemowego podejścia do kwestii zagospodarowania 
szlaków kajakowych, które mógłby przejawiać się dążeniem do stworzenia spójnej sieci 
elementów zagospodarowania turystycznego związanych z rekreacją wodną wzdłuż 
analizowanych, głównych szlaków wodnych województwa.  

 Brak spójności podejmowanych działań i ustaleń dotyczy w dużej mierze także gmin.  W ich 
poczynaniach planistycznych przejawia się brak koordynacji podejmowanych działań 
w zakresie zagospodarowania szlaków kajakowych znajdujących się na terenach dwóch lub 
więcej gmin.  

 Niewątpliwym wnioskiem z takiego stanu rzeczy jest konieczność podjęcia działań 
koordynujących działalność planistyczną w zakresie zagospodarowania szlaków 
turystycznych pomiędzy administracją wojewódzką, gminami i administracją leśną (zwłaszcza 
w zakresie kolejnej edycji planów urządzania lasu - operatów zagospodarowania 
turystycznego).  

 Obowiązujące przepisy prawne określają ramy współdziałania administracji samorządowej 
(szczebla gminy) i leśnej w kwestiach planistycznych odnoszących się do zagospodarowania 
terenów leśnych.  

 W praktyce w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie są jednak 
zawierane ustalenia dotyczące kierunków zagospodarowania terenów leśnych 
administrowanych przez Lasy Państwowe.  

 Należy, zatem zauważyć, że aktualna sytuacja prawna stwarza możliwości współdziałania 
i koordynacji kierunków zagospodarowania terenów leśnych, lecz w praktyce możliwości te nie 
są wykorzystywane.  

 Realizacja zamierzeń takich jak podejmowane przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego opracowanie koncepcji szlaków kajakowych, stwarza możliwość wspólnej 
koordynacji działań w ramach istniejących unormowań prawnych.   

Zapisy te wymagają aktualizacji, jednak przeprowadzona w roku 2009 analiza wskazuje mocno na 
konieczność koordynacji działań w zakresie ujęcia zapisów dotyczących turystyki kajakowej 
w dokumentach planistycznych gmin, instytucji ochrony przyrody i PGL Lasy Państwowe na szczeblu 
regionalnym.  

Określa również zasób dostępnych narzędzi planistycznych za wystarczające dla realizowania polityki 
województwa w zakresie zagospodarowania szlaków kajakowych oraz wskazuje rekomendowane 
kierunki działań.  
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5.4. Uwarunkowania marketingowe (w tym promocja i informacja 
turystyczna) 

Podstawowym elementem - rdzeniem produktu turystyki kajakowej jest spływ kajakowy.  

Spływy te można podzielić na trzy sposoby: pod względem trwania spływu, sposobu organizacji 
wyjazdu i formy noclegu: 

a) Czas trwania:  

 jednodniowe (do 8 godzin, bez noclegu); 

 dwudniowe i dłuższe (z noclegiem/noclegami w trakcie spływu). 
 

b) Sposób organizacji: 

 indywidualne (turyści na własną rękę wynajmują kajaki oraz organizują cały spływ); 

 grupowe, realizowane na zamówienie (operator na zamówienie grupy organizuje spływ 
w określonym czasie i trasie oraz zapewnia usługi towarzyszące); 

 grupowe zaplanowane według stałego kalendarza (uczestnicy wykupują miejsca 
w ramach zaplanowanej w określonym terminie imprezie). Specyficznym rodzajem takich 
spływów są spływy organizowane przez kluby kajakowe, samorządy, organizacje 
turystyczne – mają one charakter niekomercyjny; 
 

c) Forma zapewnienia noclegu (dla spływów min. dwudniowych): 

 nocleg w namiotach przy szlaku kajakowym (uczestnicy wiozą ze sobą sprzęt biwakowy 
lub organizator dowozi go na miejsce noclegu); spływ podzielony jest na dzienne etapy. 
Zaletą jest niski koszt, wadą – niski komfort noclegu; 

 nocleg w kwaterach przy szlaku kajakowym, uczestnicy wiozą ze sobą ekwipunek lub 
organizator dowozi go na miejsce noclegu. Zaletą jest wygoda, wadą – brak dostępności 
bazy noclegowej na wielu szlakach wodnych; 

 nocleg w jednym obiekcie przez cały spływ, organizator zapewnia transport do 
i z poszczególnych odcinków. Zaletą jest wygoda, wadą konieczność pokrycia kosztów 
transportu i pilnowania sprzętu. 
 

Cechą turystyki kajakowej jest jej niski koszt. W zależności od rzeki, rodzaju kajaka  
i świadczeń dodatkowych cena spływu waha się od 30 do 90 zł w przypadku spływu jednodniowego, 
130-160 zł w przypadku spływów weekendowych oraz kilkaset maksymalnie złotych w przypadku 
dłuższych spływów. 

Tabela poniżej pokazuje przykładowe ceny spływów kajakowych, oferowanych przez różnych 
operatorów w różnych częściach Polski. 

Tabela 1. Oferty spływów kajakowych (sezon 2021) 

Lp. Operator Trasa spływu Liczba 
dni 

Cena (os.) Szczegóły ceny 

1 
Spływy Kajakowe 

ADVENTURE 
Żarnowiec-Dębki 

Piaśnica 
(Żarnowiec – 

Dębki) 
1 dzień 40-60 zł 

Kajak, kamizelka ratunkowa, transport 
kierowców do samochodów po 
zakończeniu spływu 

2 ekajaki.pl, Bytów 

Piaśnica, Słupia, 
Wda, Chocina, 
Brda, Bytowa, 

Zbrzyca, 
Skotawa, 

1 dzień 50 - 70 zł 

Kajak, kamizelka ratunkowa, transport 
kierowców do samochodów po 
zakończeniu spływu, mapka spływu, 
ubezpieczenie NNW 
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Łupawa, 
Jutrzenka i in. 

3 
Centrum Sportów 
Wodnych „Delfin”, 

Drawsko Pomorskie 
Dunajec, Białka  1 dzień 70 - 90 zł 

sprzęt górski,  

kamizelki asekuracyjne, pagaje, kaski 
i kurtki ortalionowe, przewodnik 

4 AS-tour, Piecki Krutyń-Utka 1 dzień 30- 50 zł/os 

Kajak, kamizelka ratunkowa, transport 
kierowców do samochodów po 
zakończeniu spływu: 50 zł/kajak 1os., 

70 zł/kajak 2 os., 

90 zł/kajak 3 os. 

5 
Klub Miłośników 
Dzikiej Przyrody 

„Hobbit”, Krasnopol 

Czarna Hańcza, 
Marycha, 
Rospuda 

1 dzień 40 - 70 zł 

Cena zależy od wybranej rzeki. Kajak, 
kamizelka ratunkowa, transport 
kierowców do samochodów po 
zakończeniu spływu.  

6 kajakiem.pl, 
Jędrzejów 

Pilica 2 dni 249 zł 

Miejsce w kajaku 2os., kamizelka, 
opieka instruktorów, opłacone pole 
biwakowe, transport bagaży brzegiem, 
butlę z gazem, czajnik, wodę do 
gotowania na każdym biwaku, drobny 
sprzęt sportowy i biwakowy, 
ubezpieczenie NNW, szkolenie przed 
wypłynięciem transfer kierowców do 
samochodów po spływie, kiełbasę 
i pieczywo na jedno z ognisk. 

7 
Przedsiębiorstwo 

turystyczne 
„Rospuda”, Raczki 

Rospuda 2 dni 160 - 350 zł 

W zależności od terminu turnusu 
i miejsca noclegu (namiot lub pokój) oraz 
wyżywienia:  

160-350zł/os 

Cena zawiera: kajaki + wyposażenie, 
opieka kadry ratowniczej, dowóz 
uczestników autobusem z Augustowa na 
miejsce rozpoczęcia spływu i po spływie, 
transport codzienny bagaży i ekwipunku, 
opłacone 2 noclegi zgodnie z opcją, 
udział w odmładzającej saunie, 
realizacja codziennych zakupów, 
kuchnie gazowe do dyspozycji 
uczestników, 2 ogniska, mecz 
w siatkówkę, ubezpieczenie NNW. 

Źródło: opracowanie własne 

Dodatkowo produkt turystyczny w postaci spływu kajakowego można poszerzać o inne elementy, np. 
imprezy integracyjne, zwiedzanie ciekawych miejsc i obiektów na szlaku, wycieczki autokarowe 
i rowerowe.  

Spływy można też łączyć z innymi formami turystyki – np. turystyką biznesową, agroturystyką czy 
turystyką wypoczynkową. Wówczas stanowią one uzupełnienie lub rozszerzenie podstawowej oferty 
turystycznej. 

Możliwość komercjalizacji produktu i zwiększenia jego dochodowości polega przede 
wszystkim na: 

 udostępnieniu dla turystyki kajakowej kolejnych szlaków wodnych – zagospodarowanie miejsc 
biwakowych i przystani, oznakowanie i promocja; 

 rozwoju oferty turystycznej firm – operatorów turystyki kajakowej, obiektów bazy noclegowej, 
gastronomii, pamiątek i innych usług oraz atrakcji turystycznych. 
 

Zadanie rozwoju produktu spoczywa zarówno na podmiotach publicznych – samorządach – 
w zakresie zagospodarowania i promocji szlaków wodnych, jak i prywatnych, w zakresie rozwoju 
oferty podstawowej, jaką są spływy kajakowe oraz usług i atrakcji towarzyszących. Działaniami 
uzupełniającymi (poszerzającymi) może być wprowadzenie ofert krajoznawczych (zwiedzenie 
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ciekawych miejscowości i obiektów wzdłuż trasy spływów) w tym zakresie konieczna jest współpraca 
operatorów prywatnych z podmiotami publicznymi i organizacjami turystycznymi. 

Możliwości sieciowania produktów turystyki kajakowej są następujące: 

 Wspólna promocja oferty turystyki kajakowej regionu; 
 Tworzenie katalogów, map, przewodników dla poszczególnych szlaków i turystyki kajakowej 

w ujęciu regionalnym; 

 Opracowanie regionalnej podstrony dot. szlaków kajakowych i oferty na regionalnym portalu 
turystycznym; 

 Organizowanie cyklu imprez – spływów promocyjnych – na poszczególnych rzekach regionu; 

 Organizowanie konkursów z nagrodami (typu „Korona Rzek Pomorza”) dla osób, które wezmą 
udział w wielu spływach na terenie regionu – akcja wieloletnia; 

 Opracowanie regionalnego programu (koncepcji zagospodarowania szlaków wodnych) wraz 
z systemem wsparcia (dotacje na inwestycje i inne projekty); 

 Opracowanie regionalnych standardów oznakowania i infrastruktury; 

 Systemowe wspieranie (granty) oznakowania i budowy małej infrastruktury; 

 Organizowanie akcji społecznego sprzątania rzek z okazji np. Dnia Ziemi, Tygodnia dla 
Środowiska, szczególnie w okresie wiosennym i jesiennym (przed i po sezonie); 

 Organizowanie akcji edukacji ekologicznej powiązane ze spływami kajakowymi; 

 Organizowanie akcji popularyzujących aktywny tryb życia przez wyspecjalizowane organizacje we 
współpracy z mediami. 
 

W działaniach tych szczególne znaczenia mają organizacje turystyczne oraz samorząd terytorialny, 
szczególnie Samorząd Województwa i Regionalna Organizacja Turystyczna, a na szczeblu lokalnym – 
samorządy gminne i powiatowe, Lokalne Organizacje Turystyczne (LOT-y), oraz Lokalne Grupy 
Działania i Lokalne Grupy Rybackie.   

5.4.1. System organizacji turystyki kajakowej  

Kajakarstwo, z uwagi na swój masowy i zorganizowany charakter, wynikający z potrzeb logistycznych 
i specyfiki organizacji spływów kajakowych, od samego początku rozwoju było dyscypliną sportu 
i turystyki dobrze zorganizowaną. 

W zakresie sportu kajakowego wiodąca była rola narodowych organizacji sportowych (w Polsce od 
1930 roku jest to Polski Związek Kajakowy) oraz koordynacja międzynarodowa (realizowana od 
1924 roku, przez Międzynarodowy Związek Kajakowy).  

W zakresie turystyki działania związane z koordynacją i organizacją turystyki kajakowej związane były 
z działalnością Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a po II wojnie światowej realizowane są 
głównie w ramach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.  

W PTTK funkcjonuje Komisja Turystyki Kajakowej, która koordynuje działania klubów  
i stowarzyszeń kajakowych na terenie kraju. Ponadto w ramach Polskiego Związku Kajakowego 
funkcjonuje również Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich, zajmująca się problematyką turystyki 
kajakowej. Między innymi w ramach działań systemowych funkcjonują standardy znakowania szlaków 
kajakowych, odznaki turystyki kajakowej, jak również wydawany jest corocznie „Informator Kajakarza” 
(wspólnie z Komisją Kajakarstwa dla Wszystkich PZKaj oraz Stowarzyszeniem Instruktorów 
i Trenerów Kajakarstwa). 
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Dziecięca Odznaka 
Kajakowa PTTK „Kiełbik” 

Turystyczna Odznaka 
Kajakowa PTTK 

Górska Odznaka Kajakowa  
PTTK 

Rys. Odznaki PTTK turystyki kajakowej, źródło: strona internetowa PTTK, http://ktkaj.pttk.pl 

 

Dzięki współpracy tych trzech podmiotów działania na skalę kraju są spójne, realizowany jest też 
szereg akcji edukacyjnych np. „Pływam bez promili”, propagujące trzeźwość na wodzie, a ponadto 
polecany jest system szkoleń oparty o przodownika turystyki kajakowej oraz szkolenia instruktorów, 
sędziów i weryfikatorów.  

System szkoleń został poważnie zachwiany w wyniku zlikwidowania w roku 2010 uprawnień 
instruktora rekreacji ruchowej (w tym w specjalności „kajakarstwo”),  co poważnie utrudniło proces 
certyfikacji i oceny kwalifikacji osób odpowiedzialnych za prowadzenie spływów kajakowych.  

Podstawową strukturą, w ramach której zrzeszają się i działają kajakarze, są kluby, sekcje  
i stowarzyszenia kajakarskie. Funkcjonują one samodzielnie lub w strukturach PTTK. Jest ich 
w Polsce znaczna liczba. Informator Kajakarza z 2021 roku wymienia 91 klubów i związków turystyki 
kajakowej zrzeszonych w PZK lub PTTK. z tej liczby 15 podmiotów ma swoją siedzibę na terenie 
Województwa Pomorskiego. Są to: 

 Klub Kajakowy PTTK DRUZNO Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej (Elbląg) 

 Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej (Elbląg) 

 Klub Wodny ŻABI KRUK (Gdańsk) 
 Regionalny Oddział PTTK w Gdańsku (Gdańsk) 

 Stowarzyszenie Kajakowe WODNIAK (Gdańsk) 

 Klub Kajakowy TRAMP PTTK przy Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych (Gdynia) 

 Klub Turystyki Kajakowej DELFIN Oddziału PTTK Marynarki Wojennej (Gdynia) 

 Oddział Zakładowy PTTK przy Stoczni Gdynia S.A. (Gdynia) 

 Stowarzyszenie Turystyki Wodnej BAŁTYK GDYNIA (Gdynia) 
 Klub Turystyczny PTTK SZUWAREK (Nowy Dwór Gdański) 

 Klub Sportów Wszelkich PIJAWKA Oddziału Regionalnego PTTK w Słupsku (Słupsk) 

 Klub Turystyki Kajakowej KAPOK Oddziału Regionalnego PTTK w Słupsku (Słupsk) 

 Klub Turystyki Kajakowej SALAMANDRA w Miastku – Oddział PTTK w Słupsku (Słupsk) 

 Klub Turystyki Kwalifikow. OSTAŃCE Oddziału PTTK im. A. Majkowskiego w Sopocie (Sopot) 
 Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Ustka – Klub Turystyki Kajakowej NURT (Ustka). 
 

Ponadto w regionie pomorskim działa także klub niezrzeszonych w tych dwóch powyższych 
związkach, jest to Parafialny Klub Kajakowy „Radunia” w Straszynie.  

Wraz z dynamicznym rozwojem prywatnych operatorów turystyki kajakowej oraz poprawą dostępności 
i spadkiem cen zakupu i wynajmu sprzętu kajakowego na rynku udział klubów maleje, ponieważ 
podstawowy czynnik motywujący do zrzeszania się, tj. dostęp do sprzętu i logistyki w trakcie spływów 
staje się przedmiotem gospodarki rynkowej. Tym samym coraz więcej kajakarzy działa indywidualnie 
lub korzysta z pośrednictwa operatorów turystyki kajakowej.  
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Jednak rola klubów i organizacji kajakowych nadal jest niezwykle istotna, szczególnie  
w zakresie edukacji, promocji i rozwoju umiejętności kajakarzy oraz organizacji popularnych, 
masowych spływów kajakowych, a także prowadzenia wypożyczalni sprzętu, jak również dbania 
o stan szlaków kajakowych i ich zagospodarowanie.  

W zakresie promocji turystyki kajakowej ważną funkcję pełnią organizacje turystyczne  
o charakterze non – profit: Lokalne Organizacje Turystyczne (LOT-y), odpowiedzialne za promocję 
lokalnej oferty turystycznej i rozwój produktów turystycznych. Do szczególnie aktywnych w tym 
zakresie w województwie pomorskim LOT-ów należą: 

 LOT „Kociewie” (Tczew), który promuje rzekę Wierzycę, między innymi rozwijając markę 
„Wierzyca – Nurty Natury, Nurty Kultury” i promując portal www.wierzyca.pl; 

 LOT „Serce Kaszub” (Kościerzyna), który promuje trasy kajakowe, jako szlak kajakowy na 
obszarze powiatu kościerskiego wraz z otaczającą je przyrodą. W ramach planu działań 
i promocji na rok 2021 wydała nowy, autorski przewodnik kajakowy "Kajakiem przez Serce 
Kaszub". 

 LOT „Ziemia Lęborska” (Lębork), który podejmuje kompleksowe działania w zakresie 
udostępnienia kajakarzom rzeki Łeby, dba o czystość tej rzeki i wspiera działania związane 
z zagospodarowaniem tego szlaku wodnego. 
 

Działania związane z turystyką kajakową podejmują też inne lokalne organizacje turystyczne, między 
innymi z Ustki, Słupska, Bytowa, Tczewa oraz innych miejscowości. 

Dla rozwoju produktów turystyki kajakowej nie do przecenienia jest rola dwóch grup organizacji: 
Lokalnych Grup Działania działających w ramach inicjatywy LEADER oraz Lokalnych Grup 
Rybackich. Są to stowarzyszenia, wdrażające środki unijne w ramach dwóch programów 
finansowanych z funduszy UE: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego 
„Rybactwo i Morze”.  

Grupy te w ramach swoich strategii działania wspierają różnorodne przedsięwzięcia inwestycyjne 
i promocyjne związane również z turystyką kajakową. Ze środków wdrażanych przez nie programów 
możliwe jest m.in. dofinansowanie budowy i zagospodarowania przystani kajakowych, realizacja 
działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych.  

Na szczeblu regionalnym szczególne znaczenie mają dwie instytucje. Są to Samorząd Województwa 
Pomorskiego, w ramach którego funkcjonują dwie jednostki, które wspierają rozwój turystyki 
kajakowej: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, w tym: Departament Infrastruktury, 
Departament Turystyki i Promocji oraz Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. 
Instytucje te służą wsparciem w zakresie opracowywania planów i kierunków rozwoju 
i zagospodarowania turystycznego oraz działań promocyjnych i informacyjnych.  

Województwo Pomorskie od lat wspiera czynności związane z rozwojem turystyki wodnej, w tym 
turystyki kajakowej. Podejmuje działania zmierzające do stworzenia zintegrowanego, sieciowego 
produktu turystycznego, którymi są szlaki kajakowe, przygotowuje opracowania koncepcyjno - 
analityczne,  planistyczne,  w zakresie zagospodarowania szlaków wodnych  dla potrzeb turystki 
kajakowej  oraz prowadzi działania promocyjne, dot. spójnego systemu znakowania szlaków, 
bezpieczeństwa, czystości szlaków wodnych, monitoringu ruchu kajakowego. Ponadto współpracuje 
z wieloma podmiotami za równo  z administracjami publicznej jak i samorządowej oraz ze 
środowiskiem kajakowym na rzecz budowy oferty turystki kajakowej. Przedsięwzięcie strategiczne pn. 
„Pomorskie Szlaki Kajakowe” - którego Inspiratorem jest Województwo Pomorskie - realizowane jest 
w ramach Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej 
„Pomorska Podróż” na lata 2014-2020. Założeniem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie ponad 
1000 km pomorskich szlaków kajakowych i ich wyposażenie w niezbędną infrastrukturę kajakową. 

Potężnym narzędziem jest również wdrażany przez Departament Turystyki i Promocji wspólnie z ROT 
„Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego”, w ramach którego 
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możliwe jest opisanie i atrakcyjne zaprezentowanie i promocja oferty turystyki kajakowej z całego 
Województwa Pomorskiego. 

Kolejne dwie instytucje również istotne dla turystyki kajakowej, działające na szczeblu regionalnym, to 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Dbają one o zachowanie stanu środowiska naturalnego oraz wspierają 
różnorodne działania związane z propagowaniem ekologii i ochrony przyrody. RDOŚ opiniuje ponadto 
plany i działania związane z inwestycjami na szlakach wodnych, szczególnie w zakresie ich zgodności 
z ochroną obszarów NATURA 2000 oraz planami ochrony tych obszarów.  

Ważną rolę w rozwoju turystyki kajakowej mają właściciele i podmioty administrujące terenami, przez 
które przebiegają szlaki kajakowe.  

Są to w pierwszym rzędzie samorządy terytorialne szczebla gminnego i powiatowego, które 
często są dysponentami terenów nad rzekami oraz budują i zarządzają oraz odnawiają infrastrukturę 
szlaków kajakowych: oznakowanie, przenoski, przystanie i pola biwakowe. W tym zakresie aktywne 
jest bardzo wiele podmiotów z różnych części województwa.  

Są to jedynie wybrane przykłady, ponieważ w związku z dostępnością funduszy unijnych  
i rosnącą świadomością samorządów w zakresie znaczenia rozwoju oferty turystycznej dla gospodarki 
podobne działania są podejmowane na większości rzek Województwa Pomorskiego. 

Dodatkowo niezwykle istotne są podejmowane znacznym wysiłkiem organizacyjnym i finansowym 
działania samorządów w zakresie poprawy stanu środowiska (np. budowa oczyszczalni ścieków i sieci 
kanalizacyjnych), przyczyniające się do poprawy stanu środowiska, w tym zwłaszcza czystości rzek. 

Kolejnym obszarem, będącym w gestii samorządów gminnych, a w znacznym stopniu warunkującym 
możliwości zagospodarowania i udostępnienia szlaków wodnych jest planowanie przestrzenne. 
Kwestie zagospodarowania i udostępnienia oraz ochrony szlaków kajakowych powinny mieć swoje 
odzwierciedlenie w opracowywanych przez gminy miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego oraz studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.  

Kluczowym podmiotem mającym wpływ na rozwój szlaków kajakowych jest od 1 stycznia 2018 roku 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zarządzające wodami na każdym poziomie: 
lokalnym (Nadzór Wodny), zlewni (Zarząd Zlewni), regionu wodnego (Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej) oraz dorzecza (Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej). Od ich życzliwości i zainteresowania 
zależy stan wielu szlaków wodnych i dostępność urządzeń hydrotechnicznych, np. śluz oraz wielu 
przystani kajakowych.  

Podobną funkcję pełnią właściciele i operatorzy elektrowni wodnych, które są jednocześnie 
atrakcją turystyczną, ale mogą być również poważną przeszkodą na szlaku wodnym. Największym 
podmiotem jest Energa Hydro Sp. z o.o., administrująca 44 małymi elektrowniami w Polsce Północnej. 
Ponadto szereg kolejnych obiektów jest w rękach mniejszych, prywatnych operatorów.  

Dla turystyki kajakowej ważne są również działania instytucji ochrony przyrody, jak np. parki 
krajobrazowe i parki narodowe. Ich działalność obejmuje obszary objęte tymi formami ochrony 
przyrody. W województwie pomorskim ochrona przyrody ma wpływ np. na kajakarstwo w ujściowych 
odcinkach rzek przymorskich: Łeby i Łupawy, które znajdują się na terenie Słowińskiego Parku 
Narodowego. Jednak również na innych terenach kwestie turystyki kajakowej uwzględniać muszą 
problematykę ochrony przyrody.  

W związku z tym w działaniach dotyczących turystyki kajakowej istotna jest współpraca  
z jednostkami administrującymi parkami krajobrazowymi z terenu całego województwa, jak również 
Parkiem Narodowym Borów Tucholskich. Jednostki te opracowują plany ochrony obszarów 
chronionych, i w planach tych niezbędne jest również uwzględnienie kwestii związanych 
z udostępnieniem i zagospodarowaniem oraz ochroną szlaków kajakowych.  
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Na odcinkach ujściowych rzek przymorskich uwzględniać należy również przepisy związane 
z zagospodarowaniem pasa nadmorskiego (kompetencje Urzędów Morskich w Słupsku i Gdyni).  

Większość szlaków kajakowych przebiega przez obszary leśne. Z tego powodu równie ważnymi 
podmiotami, które są odpowiedzialne za zagospodarowanie i udostępnienie obszarów leśnych są 
jednostki PGL Lasy Państwowe – szczególnie nadleśnictwa. Często pola biwakowe i przystanie 
zlokalizowane są przy leśniczówkach, a drogi dojazdowe prowadzą przez obszary leśne. W związku 
z tym polityka turystyczna musi być zbieżna z polityką ochrony i udostępniania lasów, jak również 
odpowiednio ujęte w planach urządzania lasów. Przykładowo na obszarze administrowanym przez 
RDLP w Gdańsku obowiązują zasady udostępniania gruntów Skarbu Państwa zarządzanych przez 
PGL LP do sytuowania urządzeń turystycznych, które zostały wydane w celu realizacji m.in. 
przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. Na podstawie powyższych wytycznych 
wszelkie założenia związane z realizacją zagospodarowania turystycznego w tym szlaków kajakowych 
na terenie danego nadleśnictwa powinno zostać uzgodnione z nadleśnictwem i później uwzględnione 
w zapisach PUL.  Zapisy te stanowić będą podstawę prawną do realizacji tych obiektów na gruntach w 
zarządzie LP z uwzględnieniem przepisów i wytycznych dot. lasów.  Istotne jest aby zainteresowane 
strony np. jednostki samorządu terytorialnego, operatorzy, podmioty prywatne i inne organizacje 
włączyły zgodnie z właściwością terytorialną o czynny udział w Komisjach Założeń Planu, później w 
Naradach Techniczno-Gospodarczych oraz ewentualnie w Komisji Projektu Planu podczas tworzenia 
PUL dla danego nadleśnictwa. Udział powyższych podmiotów w opracowaniu PUL pozwoli na 
koordynację oraz realizację prac przedsięwzięcia strategicznego PSK, a jednocześnie pozwoli na 
zabezpieczenie interesu LP w tym ograniczenie negatywnego wpływu ruchu turystycznego na 
gospodarkę leśną.  Prawidłowo przeprowadzony proces uzgodnień podczas tworzenia PUL pozwoli 
zabezpieczyć tereny leśne przed nadmierną antropopresją i niekontrolowanym ruchem turystycznym z 
korzyścią dla LP i umożliwi racjonalny i zrównoważony rozwój turystyki kajakowej na danym terenie z 
poszanowaniem przyrody i terenów cennych przyrodniczo. 

Udział w udostępnieniu i zagospodarowaniu szlaków wodnych mają również inne podmioty, 
gospodarujące na rzekach i jeziorach: gospodarstwa rybackie i związki wędkarskie.  

Pozostałe podmioty, mogące służyć wsparciem w zakresie zagospodarowania i udostępnienia 
szlaków wodnych są różnorodne stowarzyszenia i organizacje turystyczne, jak również 
samorządowe związki komunalne. Realizują one działania, związane zarówno z ochroną przyrody, 
jak i zagospodarowaniem szlaków wodnych. W dużej mierze uzupełniają one inicjatywy samorządów, 
lokalnych organizacji turystycznych i innych podmiotów. 

W ostatnich latach, w związku z dynamicznie rosnącą popularnością kajakarstwa zwiększyła się 
również liczba operatorów turystyki kajakowej. Pełnią oni istotną rolę w obsłudze ruchu 
turystycznego. Za pośrednictwem firm obsługujących spływy kajakowe przepływa większość 
strumienia turystów. Wykaz firm oferujących organizację spływu kajakowego, w tym wynajem sprzętu 
jak i zapewnienie transportu i przewóz bagażu, znajduje się na stronie internetowej 
kajaki.pomorskie.eu, firm działających na terenie województwa pomorskiego, które zgłosiły się do 
bazy operatorów kajakowych.   

 
Główne ośrodki koncentracji to dorzecze Wdy i Brdy oraz Słupia. Te rzeki skupiają większość 
masowej, zorganizowanej turystyki kajakowej w województwie pomorskim. Ponadto na rynku 
regionalnym funkcjonuje wiele podmiotów, mających siedzibę w innych województwach, i oferujących 
spływy kajakowe na wielu rzekach w całej Polsce. 
Obok tych podmiotów, posiadających znaczną liczbę kajaków (ponad kilkadziesiąt) i oferujących 
spływy kajakowe i transport kajaków na wielu rzekach Pomorza, istnieje bardzo duża liczba małych, 
niezarejestrowanych podmiotów – kwater agroturystycznych, wypożyczalni sprzętu kajakowego, 
a także operatorów spływów.  

Tym samym możliwe jest wykorzystanie ich pozycji zarówno dla edukacji turystów w zakresie ochrony 
przyrody, jak i promocji regionu oraz popularyzacji szlaków kajakowych. Działania tego typu wymagają 
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wypracowania regionalnego modelu współpracy i podpisania stosownych porozumień pomiędzy 
operatorami, a np. Samorządem Województwa Pomorskiego.  

Mieszczą się one w tzw. nurcie CSR (Corporate Social Responsibility – społecznej odpowiedzialności 
biznesu wobec środowiska i społeczeństwa). Odpowiednio wypromowane wzorce mogą przyczynić 
się w znacznym stopniu do zmniejszenia negatywnego oddziaływania kajakarzy na środowisko oraz 
popularyzacji turystyki kajakowej i promocji markowych operatorów turystyki kajakowej. 

 

5.4.2. Trendy i tendencje w turystyce kajakowej  

Turystyka kajakowa, podobnie jak inne formy aktywności turystycznej, podlega różnorodnym ogólnym 
trendom i przemianom w tej dziedzinie.  

Wynikają one ze zmian społecznych i gospodarczych, rozwoju technologicznego, sytuacji politycznej, 
wydarzeń losowych jak również zmianom mody i kultury oraz rozwoju rynku turystycznego.  

 

Najważniejsze trendy występujące we współczesnej turystyce to:  

 Zmiany demograficzne; 

 Rosnąca dbałość o zdrowie; 

 Rosnąca rola kultury w życiu i społeczeństwie; 
 Rozwój technologii informatycznych; 

 Zmiany w transporcie; 

 Zrównoważony rozwój; 

 Rosnąca rola bezpieczeństwa; 

 Zmiany czasu wypoczynku; 
 Doznania; 

 Zmiany stylu życia; 

 Globalizacja; 

 Pandemia. 
 

Analizując powyższe trendy, określić można zakres, w jakim turystyka kajakowa wpisuje się w ogólne 
tendencje rozwoju turystyki na świecie. Uznać można, że stanowi ona perspektywiczną formę 
aktywności turystycznej, a jej udział w rynku turystycznym będzie się zwiększał.  
 
 

Tabela: Wpływ globalnych trendów i tendencji na rozwój turystyki kajakowej 4 

 

Lp.  Trend  Wpływ na turystykę kajakową  

1  
Zmiany 
demograficzne  

Potencjalnie pozytywny.  

Potrzeba rozwoju „rodzinnej” i bezpiecznej turystyki kajakowej, dostępnej również dla osób 
starszych. Potrzeba podnoszenia jakości oferty w zakresie noclegów, transportu 
i wypoczynku oraz rozwoju usług towarzyszących oraz poprawa zagospodarowania 
szlaków wodnych. Równolegle możliwość kreowania specjalistycznych produktów 
turystycznych dla osób młodszych (trudniejsze trasy, spływy „z adrenaliną”). Popularyzacja 
oferty całorocznej, zwiększenie liczby  

                                                
4
  Tourism Trends for Europe, European Travel Commision, 2017-2021 oraz materiały Dolnośląskiej Organizacji 

Turystycznej, www.dot.org.pl oraz opracowanie własne 
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2 
Rosnąca dbałość 
o zdrowie 

Zdecydowanie pozytywny.  

Kajakarstwo to turystyka aktywna, przyczynia się do poprawy kondycji fizycznej 
i odpoczynku psychicznego „na łonie natury”. Zwiększenie znaczenia czystości 
środowiska, jako czynnika atrakcyjności produktu – zwiększenie popytu na destynacje 
„ekologiczne”. 

3 
Rosnąca rola kultury 
w życiu  
i społeczeństwie 

Potencjalnie negatywny, możliwość uzyskania wpływu pozytywnego. 

Konieczność rozszerzania produktu podstawowego – spływu kajakowego - o elementy 
związane z poznawaniem kultury miejsca docelowego, zwiedzanie atrakcji turystycznych 
i przybliżanie turystom (np. poprzez imprezy) kultury miejsc docelowych.  

4 
Rozwój technologii 
informatycznych 

Pozytywny. 

Rośnie znaczenie marketingu elektronicznego, sieci społecznościowych, jako narzędzi 
promocji produktu. Zwiększa się rola geolokalizacji – konieczność tworzenia śladów GPS 
i interaktywnych przewodników turystycznych, zapewnienia dostępu do Internetu na trasie 
spływu oraz w miejscach etapowych.  

5 Zmiany w transporcie 

Pozytywny, ale potencjalnie również negatywny. 

Zwiększa się dostępność wielu szlaków kajakowych, ale jednocześnie rośnie konkurencja 
z do tej pory niedostępnymi destynacjami (np. szlaki kajakowe w Rosji i na Ukrainie lub 
Azji czy Skandynawii).  

6 
Zrównoważony 
rozwój 

Pozytywny, ale mogący ograniczać liczbę turystów i zwiększać koszty 
usługi.  

Turystyka kajakowa to jedna z najmniej ingerujących w środowisko form aktywności 
turystycznej. Konieczne są równoległe z zagospodarowaniem szlaków wodnych starania 
o nie przekroczenie chłonności i pojemności rzek, a tym samym nie degradowanie 
środowiska. Rośnie potrzeba stosowania rozwiązań ekologicznych w zakresie gospodarki 
śmieciami i ściekami generowanymi przez turystów, ograniczanie antropopresji, 
ograniczenie presji na obszary chronione i stosowania drogich, chroniących środowisko 
rozwiązań. Działania te są konieczne dla zachowania stanu środowiska i będą 
akceptowane przez większość turystów, choć jednocześnie przyczynią się do ograniczenia 
masowości turystyki kajakowej (mniej świadomych, ekologicznych turystów zamiast 
niszczących przyrodę tabunów przypadkowych kajakarzy).  

7 
Rosnąca rola 
bezpieczeństwa 

Zdecydowanie pozytywny. 

Turystyka kajakowa rozwija się w Polsce – destynacja bezpieczna, rośnie jej atrakcyjność. 
Konieczna jest dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników – odpowiednie 
zagospodarowanie szlaków, wykwalifikowany i doświadczony personel obsługowy, 
oznakowanie, wyposażenie turystów w sprzęt indywidualny (kapoki itp.). 

8 
Zmiany czasu 
wypoczynku 

Pozytywny, ale potencjalnie zagrażający dłuższym spływom kajakowym. 

Turystyka kajakowa to przede wszystkim wyjazdy krótkie, których liczba będzie rosnąć 
(1,2, 3 dniowe spływy). Maleć będzie liczba spływów dłuższych.  

9 Doznania 

Pozytywna, ale mogąca zwiększyć koszty usługi.  

Konieczność kreowania produktów turystycznych opartych o oczekiwania turystów, 
odkrywanie nowych szlaków i podnoszenie jakości oferty.  

10 Zmiany stylu życia 

Pozytywna, ale mogąca zwiększyć koszty usługi. 

Rośnie potrzeba organizowania turystyki dla klienta indywidualnego lub mniejszych grup, 
przygotowywanie specjalnych tras i odcinków. Pozwala na tworzenie produktów szytych na 
miarę pod klienta. Ograniczenie popytu na masowe, popularne szlaki kajakowe. 

11 Globalizacja 
Negatywny. 

Rośnie konkurencja ze strony innych produktów turystycznych – innych krajów.  

12 Pandemia 

Pozytywna, ale mogąca zwiększyć koszty usługi. 

Rośnie potrzeba organizowania turystyki dla klienta indywidualnego lub mniejszych grup, 
przygotowywanie specjalnych tras i odcinków.  
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5.5. Uwarunkowania bezpieczeństwa kajakarza 

Zagadnienia prawne w turystyce kajakowej są aspektem bardzo szerokim, i pogrupować można je 
w następujący sposób:  

5.5.1. Przepisy warunkujące organizację turystyki kajakowej 

Organizowanie spływów kajakowych jest działalnością podlegającą Ustawie o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Ustawa z dnia 24 listopada 2017r., Dz. U. 2017 
poz. 2361). Jest to podstawowy akt prawny, określający warunki świadczenia usług turystycznych. Jej 
celem nadrzędnym jest ochrona interesów konsumenta.  Ustawa reguluje usługi świadczone przez 
organizatorów, pośredników i agentów oraz przewodników turystycznych, a także pilotów wycieczek, 
gestorów usług hotelarskich. 

Działalność gospodarcza w organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie 
klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest działalnością regulowaną 
i wymaga uzyskania wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. 

Spływ kajakowy jest imprezą turystyczną, jeżeli w jego skład wchodzą wg ustawy co najmniej dwie 
usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg 
lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu. 

Według ustawy, działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz 
pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest 
działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie 
działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu w rejestrze organizatorów turystyki 
i pośredników turystycznych. 

Z tego powodu przedsiębiorca chcący uzyskać status organizatora turystyki jest zobowiązany do 
spełnienia szeregu wymogów (np. polisa ubezpieczeniowa) dla uzyskania u marszałka województwa 
wpisu na listę organizatorów turystyki. Za niespełnienie tego wymogu grożą przedsiębiorcy 
odpowiednie sankcje prawne.  

5.5.2. Bezpieczeństwo turystów na wodzie  

Zachowanie kajakarzy na wodzie regulują standardowe przepisy bezpieczeństwa, w tym prawo 
wodne. Nie ma w tym zakresie szczególnych aktów prawnych dotyczących turystyki kajakowej. 
Kajakarz według prawa jest traktowany jako statek poruszany siłą mięśni ludzkich i przepisy do jego 
poruszania stosuje się odpowiednio. 

Ponadto obowiązują przepisy porządkowe i administracyjne dotyczące zachowywania się w miejscach 
publicznych oraz na wodzie, jak na przykład w kwestii spożywania alkoholu. 

Odpowiednie kompetencje w tym zakresie ma między innymi policja wodna oraz inne instytucje, jak na 
przykład Straż Graniczna, straż leśna lub straż parków narodowych.  

Podstawowym zagrożeniem podczas pływania kajakiem jest możliwość wywrotki. Dlatego warto 
nauczyć się manewru wynurzania z wody. Pływanie samotnie jest znacznie bardziej niebezpieczne niż 
w grupie. Niezbędna jest umiejętność pływania i odpowiedni strój. Ubranie nie powinno krępować 
ruchów, ani być wykonane z mocno nasiąkającego wodą materiału (np. sweter) gdyż może pociągnąć 
kajakarza na dno w przypadku wywrotki. Kamizelki stale używać powinien każdy kajakarz, 
a bezwzględnie dzieci i osoby starsze. Należy pamiętać, że pływanie w nocy jest bardzo 
niebezpieczne nawet dla doświadczonych kajakarzy. Podczas pływania na szlakach żeglugowych – 
torach wodnych i jeziorach - należy mieć na uwadze, że kajakarz jest najmniejszym uczestnikiem 
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ruchu na wodzie i powinien trzymać się z daleka od innych dużych jednostek pływających, gdyż 
często może być nawet niezauważony i wciągnięty przez wir dużej jednostki i trafić w śruby lub zostać 
przewróconym falą powodowaną przez statek, a nawet skuter wodny. 

5.5.3. Turystyka kajakowa w przypadku osób niepełnosprawnych 

Każda niepełnosprawność wymaga indywidualnego podejścia i dostosowania do użytkownika 
przyrządów ułatwiających bądź umożliwiających korzystanie z kajaka. 
Przy założeniu, że wysokość różnych typów kajaków wynosi średnio 30 cm, a szerokość mieści się 
w przedziale 60-80 cm możliwe jest zastosowanie „boksu” o wymiarach 5m x 0,8-0,9m (wysokość 
pokładu nad zwierciadłem wody ~30cm), co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z kajaka. 
Wsiadająca/wysiadająca osoba niepełnosprawna będzie z dwóch stron asekurowana. Pomost 
jednostronnie – najlepiej od strony lądu powinien mieć szerokość umożliwiającą dojazd 
i manewrowanie wózkiem inwalidzkim. Dostęp od strony lądu do takiego boksu powinien być 
zapewniony w postaci utwardzonego dojazdu. 

5.5.4. Wymagania prawne wobec kwalifikacji kadry turystyki kajakowej  

Do roku 2010 obowiązywała w zakresie turystyki kajakowej ustawa o sporcie, określająca między 
innymi zasady szkolenia i uprawnienia instruktorów rekreacji ruchowej (IRR) w specjalności 
kajakarstwo. Osoby takie były odpowiednio przeszkolone i uprawnione do prowadzenia spływów 
zorganizowanych.  

Po zlikwidowaniu zapisów ustawy, jedynym zwyczajowym uprawnieniem w tym zakresie pozostał 
„przodownik turystyki kajakowej”, którego standardy szkolenia i kwalifikacje określone są 
wewnętrznymi przepisami PTTK. 

Likwidacja IRR zdaniem środowiska kajakowego była błędem i może doprowadzić do obniżenia 
kwalifikacji osób prowadzących spływy kajakowe, co może skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa 
turystów.  

5.5.5. Kwestie własności i sposób użytkowania przystani i pól biwakowych 

W przypadku przystani zlokalizowanych na gruntach prywatnych zasady użytkowania pola i przystani 
ustalane są przez właściciela. Również w przypadku gruntów publicznych, decydujące znaczenie ma 
tu regulamin / zasady ustalone przez użytkownika gruntów, którym może być np. nadleśnictwo lub 
lokalny samorząd. Jednocześnie właściciele prywatni oraz publiczni są zobowiązani do przestrzegania 
przepisów np. prawa wodnego, wymagających m. in. zapewnienia wolnego dostępu do brzegów rzek 
i jezior, czy sporządzania operatów wodno-prawnych dla inwestycji wpływających na gospodarkę 
wodną. Wszelkie działania planowane nad wodami publicznymi (do których zaliczają się wody 
płynące) oraz wałami, wymagają prowadzenia odpowiednich uzgodnień z Państwowym 
Gospodarstwem Wody Polskie. Działania na obszarach leśnych wymagają ustaleń z Lasami 
Państwowymi, na obszarach chronionych również z właściwymi w danym zakresie jednostkami takimi 
jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, czy Dyrekcja Parku Krajobrazowego / Narodowego. 
Wreszcie przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem okolic elektrowni wodnych wymagają 
uzgodnień z operatorem elektrowni, w niektórych przypadkach zgodnie z prawem energetycznym. 
Natomiast wszelkie działania inwestycyjne związane z budową, rozbudową, modernizacją i rozbiórką 
obiektów budowlanych wymagają przeprowadzenia odpowiednich procedur uwzględniających 
przepisy prawa budowlanego, planowania przestrzennego itp.  

Aby zapewnić odpowiednie warunki na polach biwakowych należy pamiętać, iż przystanie i stanice 
kajakowe z polem biwakowym mają inne wymagania prawne niż przystanie bez noclegu. Pole 
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biwakowe jest to obiekt hotelarski ogrodzony, ale niestrzeżony, na którym możliwy jest nocleg w 
namiotach. Na polu biwakowym znajdują się punkty poboru wody pitnej, podstawowe urządzenia 
sanitarne i tereny rekreacyjne. Polom biwakowym nie są nadawane kategorie, ale jak każdy obiekt 
hotelarski podlegają obowiązkowemu zaszeregowaniu. Zaszeregowanie i ewidencję pól biwakowych 
w gminie prowadzi wójt (burmistrz lub prezydent miasta). 
Usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich, które spełniają wymagania, co do 
wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i 
kategorii, do których obiekt został zaszeregowany. 
Wymagania, co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla pól biwakowych określa 
załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie 
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Wymagania te 
odnoszą się przede wszystkim do zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych na polu 
biwakowym. 

Ustawodawca w ustawie Prawo Wodne zadbał o możliwość obejścia akwenu dookoła bez 
konieczności wchodzenia do wody w miejscach, gdzie stoją ogrodzenia poszczególnych działek. 
Ponieważ wody publiczne w ogromnej większości są dobrem publicznym, dlatego każdy może 
spacerować linią brzegową, czy przybić do brzegu. Każdy może spacerować wzdłuż brzegu, ale 
jedynie właściciel działki z linią brzegową wody płynącej ma prawo do spędzania na niej czasu. 
Półtorametrowy pas przy linii brzegowej może jedynie posłużyć do wyjścia z wody publicznej oraz daje 
możliwość obejścia akwenu dookoła, tzw. prawo przejścia. Przepisy prawa jednoznacznie określają, 
że osoby trzecie nie mogą korzystać z przywilejów właściciela – czyli spędzać czasu na działce. 
Obowiązkiem posiadacza działki z linią brzegową jest nieutrudnianie dostępu, oraz nieodbieranie 
możliwości wyjścia z wody na brzeg, przespacerowania się brzegiem czy – w wyjątkowych sytuacjach 
– przybicia do brzegu łódką. Wszelkie tabliczki informujące o zakazie przejścia, czy zakazie wstępu 
postawione na półtorametrowym pasie okalającym wody publiczne są niedozwolone. Teren nad wodą 
publiczną wraz z pasem linii brzegowej należy do właściciela gruntu. Zdarzają się przypadki, ze 
użytkownicy nadużywają gościnności właścicieli działek nad wodą publiczną. Wędkarze rozkładają 
swój sprzęt i spędzają nad wodą długie godziny, zapominając, że nie jest to miejsce publiczne. 
Ustawodawca zadbało równowagę w tej materii – przywilej wypoczywania oraz aktywnego spędzania 
czasu nad wodą publiczną należy wyłącznie do właściciela danego gruntu oraz osób, którym 
właściciel pozwoli przebywać na jego działce. Osoby przebywające na posesji wbrew woli właściciela 
popełniają przestępstwo (jeśli działka jest ogrodzona) lub wykroczenie (w przypadku działki 
nieogrodzonej), zagrożone karą grzywny.  

Z jeziorami sprawa nie jest już tak oczywista, ponieważ jeziora przepływowe są własnością Skarbu 
Państwa, natomiast jeziora bez odpływu i dopływu wód tj. nieposiadające naturalnych połączeń 
z innymi wodami mogą być już własnością każdej osoby fizycznej lub prawnej. Ustawa gwarantuje 
dostęp jedynie do jezior, które są własnością Skarbu Państwa. Ma tu też zastosowanie przepis 
zabraniający grodzenia nieruchomości przyległych do wód publicznych w odległości mniejszej niż 
1,5m od linii brzegowej. Pas ten pozostaje własnością właściciela nieruchomości, a za ograniczenie 
jego praw do użytkowania właściciel nie otrzymuje odszkodowania. 

Warto zaznaczyć, że ustawodawca dokładnie precyzuje, co ma na myśli posługując się terminem 
korzystania z jeziora czy rzeki: i w Art. 32 ust. 2 Prawa Wodnego określono, że „Powszechne 
korzystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego 
(…), a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz, na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb”. 

Kolejną sprawą, którą przy okazji należy poruszyć jest korzystanie z pomostów. Pamiętać należy, ze 
to właściciel pomostu decyduje, kto może przebywać na pomoście. Prawo własności nie ma wyłączeń 
– na pomost nie można wchodzić bez pozwolenia, przebywać, z prywatnego pomostu nie można 
także łowić ryb. O ile pomost zbudował właściciel (kilku właścicieli okolicznych działek) 
z zachowaniem niezbędnych procedur, tj. zgłosił budowę pomostu, uzyskał pozwolenie wodnoprawne 
oraz zawarł umowę użytkowania gruntu pod wodami, może reglamentować dostęp do takiego 
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pomostu. Prawo własności jest chronione konstytucyjnie, dlatego właściciel jest uprawniony do 
korzystania i rozporządzania własną rzeczą z wyłączeniem osób trzecich, i ograniczenie tego prawa 
może nastąpić jedynie w drodze ustaw. Zatem ograniczenie to nie obejmuje pomostu, bo wyjście na 
brzeg nie musi się odbywać poprzez pomost. Właściciel pomostu ma nie tylko prawo do korzystania 
i rozporządzania własnym pomostem, ale ma również obowiązki związane z jego utrzymaniem 
w należytym stanie technicznym, a ponadto ciąży na nim odpowiedzialność cywilna, gdyby na 
pomoście zdarzył się wypadek. Z tego powodu właściciel ma prawo zagrodzić wejście na pomost 
i uniemożliwić osobom trzecim korzystanie z tego pomostu. 

Grodzenie nieruchomości w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu, a także zakazywanie lub 
uniemożliwianie przechodzenia przez ten obszar może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, 
zarówno próbujących wydostać się z wody na brzeg, jak również poruszających się wzdłuż brzegu. 

Omawiany zakaz nie dotyczy grodzenia terenów stref ochronnych ustanowionych na podstawie 
przepisów ustawy Prawo wodne oraz obrębów hodowlanych ustanowionych na podstawie przepisów 
ustawy o rybactwie śródlądowym. Ponadto, organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, zwolnić 
z zakazu, jeżeli jest to niezbędne dla obronności państwa lub bezpieczeństwa publicznego. 

Zgodnie z powyższym, jest nie zgodne z prawem korzystanie z linii brzegowej w celu rozpalania 
ognisk, oraz organizowania innych form wypoczynku, grillowania, biwakowania i innego korzystania 
z gruntu stanowiącego własność właściciela działki usytuowanej nad wodą płynącą, możliwe jest 
wyłącznie wychodzenie z jednostki pływającej na brzeg i cumowanie.  

(źródło: interpretacja przepisów Prawa wodnego przez Wody Polskie w zakresie art. 232 ust.1). 
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6. Ogólne zasady planowania i projektowania infrastruktury 
kajakowej 

6.1. Bezpieczeństwo, potrzeby i oczekiwania użytkowników docelowych 
szlaku  

6.1.1.  Bezpieczeństwo w turystyce kajakowej  

Spływy kajakowe są bezpieczną i atrakcyjną formą aktywności turystycznej, o ile uczestnik spływu zna 
podstawowe zasady bezpiecznego pływania i ich przestrzega. Ponadto zawsze trzeba się kierować 
zdrowym rozsądkiem. 

Podstawowym zagrożeniem podczas pływania kajakiem jest możliwość wywrotki. Dlatego warto 
nauczyć się manewru wynurzania z wody. Pływanie samotnie jest znacznie bardziej niebezpieczne niż 
w grupie. Niezbędna jest umiejętność pływania, oraz odpowiednie przygotowanie. Bezwzględnie 
kajakarz musi mieć założoną kamizelkę ratunkową, a ubranie nie powinno krępować ruchów, ani być 
wykonane z mocno nasiąkającego wodą materiału (np. sweter) gdyż może pociągnąć kajakarza na 
dno w przypadku wywrotki. Należy również, wybrać odpowiednią porę dnia i zwrócić uwagę na 
warunki atmosferyczne. Pływanie w nocy jest bardzo niebezpieczne nawet dla doświadczonych 
kajakarzy. Podczas pływania na szlakach żeglugowych – torach wodnych i jeziorach - należy mieć na 
uwadze, że kajakarz jest najmniejszym uczestnikiem ruchu na wodzie i powinien trzymać się z daleka 
od innych dużych jednostek pływających, gdyż często może być nawet niezauważony i wciągnięty 
przez wir dużej jednostki i trafić w śruby lub zostać przewróconym falą powodowaną przez statek, 
a nawet skuter wodny. Na zorganizowanie spływu kajakowego wodami Motławy i Martwej Wisły 
należy mieć zgodę i warunki Kapitanatu Portu Gdańsk. Można je uzyskać drogą mailową, 
szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://www.umgdy.gov.pl. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na utrudnienia na szlakach kajakowych w postaci powalonych 
drzew. W odróżnieniu od innych liniowych obiektów turystycznych (szlaki piesze, rowerowe) przy 
których eliminuje się drzewa mogące zagrażać użytkownikom, brzegi rzek są często niedostępne. 
Uniemożliwia to służbom LP skuteczną penetrację drzewostanów sąsiadujących ze szlakami w celu 
identyfikacji i usunięcia niebezpiecznych drzew. Potencjalni użytkownicy szlaków kajakowych powinni 
by o tym i o innych ryzykach występujących w lasach informowani. Z kolei operatorzy kajakowi jak i 
uczestniczy spływów powinny odpowiednie służby informować o niebezpiecznych przeszkodach, 
szczególnie o powalonych drzewach, wiatrołomach itp. 

Bardzo ważna jest właściwa organizacja spływu, dostosowanie długości etapów i miejsc biwakowych. 
Należy odpowiednio dobrać umiejętności uczestników grupy. Rekomenduje się, aby każdy spływ był 
prowadzony przez doświadczonego instruktora. Spływ powinien odbywać się w szyku. Na czele 
płynąć powinna osoba prowadząca, której nikt nie powinien wyprzedzać. Jej zadaniem jest wybieranie 
jak najbezpieczniejszej trasy przepływu. Wszyscy uczestnicy powinni płynąć dokładnie za nią. Jako 
ostatnia płynąć powinna osoba zamykająca, zbierająca również wolniejszych uczestników i pilnująca, 
aby nikt nie odłączył się od grupy.  

Podstawowe zasady bezpieczeństwa na spływie przedstawione są poniżej (źródło ekajaki.pl): 

 Za prowadzenie spływy odpowiedzialna jest zawsze jedna osoba; 

 Należy dostosować trasę spływu do możliwości i umiejętności uczestników; 

 Konieczna jest wzajemna asekuracja w trakcie spływu; 
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 Trzeba liczyć się z możliwością wywrócenia kajaka; 

 Zawsze należy pływać w kamizelce asekuracyjnej, lub w ratunkowej w zależności od 
umiejętności; 

 Nie należy pływać w pojedynkę - nigdy nie wiesz, czy nie będziesz potrzebował pomocy; 

 Należy zawsze pływać na trzeźwo i nigdy nie spożywać alkoholu podczas spływu; 
 Nigdy nie pływać w nocy; 

 Unikać spływów przy powodziowych stanach wód; 

 Należy przed rozpoczęciem spływu sprawdzić prognozę pogody na cały okres wyprawy; 

 Trzeba sprawdzić aktualną sytuację na szlaku, szczególnie po krótkotrwałych dużych opadach 
(lokalne wezbrania); 

 Należy dokładnie zapoznać się z całą trasą spływu, przeszkodami, progami, zwałami drzew - 
sprawdzić w przewodnikach, poczytać w internecie, a jeśli dalej są wątpliwości, zapytać na 
grupie dyskusyjnej albo u operatora, u którego wypożycza się kajak; 

 Należy wpływać na jeziora zwracając uwagę na jachty, motorówki inne jednostki pływające – 
zachować bezpieczne odległości od nich i pamiętać o falach, jakie generują motorówki 
i skutery wodne – trzeba ustępować pierwszeństwa; 

 Wypływając na jeziora trzeba zwracać uwagę też na panujące warunki np. wiatr i fala np. 
płynięcie pod wiatr; 

 Zawsze sprzęt na spływ powinien być odpowiednio dobrany. Kajak musi być niezatapialny!; 

 Należy dostosować swój ubiór do warunków atmosferycznych; 

 Organizując spływ należy pamiętać o środkach ratunkowych: rzutki, kamizelki itp.; 

 Zawsze trzeba zabierać apteczkę!; 

 Co najmniej jedna osoba w grupie powinna umieć udzielić pierwszej pomocy!; 

 Tempo spływu zawsze trzeba dostosować do najsłabszych i słuchać ich uwag; 
 Należy pamiętać, że woda jest jednym z żywiołów - jest potencjalnie groźna i zdradliwa! 

Ponadto, kajakarz planując spływ powinien stosować się do następujących zaleceń (źródło 
ekajaki.pl): 

 Dostosować trasę spływu do możliwości najsłabszej/najmniej doświadczonej osoby; 
 Zanim zwoduje się kajak, dobrze ułożyć i zabezpieczyć ekwipunek; 

 Szczególnie dobrze zabezpieczyć dokumenty, pieniądze i naładowany telefon komórkowy;  

 Zawsze wsiadać do kajaka dziobem ustawionym w górę rzeki; 

 Do brzegu dobijać zawsze pod prąd; 

 Starać się nie wypuszczać wiosła z rąk; 
 Zawsze bacznie obserwować stan rzeki – wiry, zwałki, kamienie; 

 Nie przeszkadzać wędkarzom i innym uczestnikom ruchu turystycznego na danym akwenie, 
aby spływ przebiegał w miłej i bezstresowej atmosferze; 

 Zawsze siedzieć spokojnie w kajaku i nie wykonywać gwałtownych ruchów; 

 Szukać noclegu w miejscach do tego wyznaczonych; 

 Pozostawiać miejsce biwakowania w co najmniej takim stanie, jak ten, w którym się je zastało; 

 Zawsze dbać o ochronę środowiska; 

 Upewnić się przed wyprawą, że ma się naładowany telefon. 

6.1.2. Potrzeby i oczekiwania użytkowników docelowych szlaku  

W grupie tej są kajakarze, inni turyści, mieszkańcy oraz pozostałe osoby korzystające  
z turystycznych i rekreacyjnych funkcji i walorów szlaków wodnych, np. wędkarze. Potrzeby 
użytkowników docelowych (turystów, kajakarzy) podzielić można na dwie zasadnicze grupy:  
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a) Grupa potrzeb związanych z bezpieczeństwem i wygodą przemieszczania się na szlaku. 
Służą jej takie elementy infrastruktury, jak przenoski, przystanie kajakowe, miejsca parkingowe 
i oznakowanie szlaku kajakowego. 

b) Grupa potrzeb związanych z zabezpieczeniem odpowiednich warunków bytowych  
i socjalnych. Służą jej takie elementy infrastruktury, jak pola biwakowe i stanice kajakowe, węzły 
sanitarne i obiekty małej architektury – wiaty, suszarki kajaków, miejsca na ognisko, kosze na 
śmieci itp. 

Interesy tej grupy przeważnie są zbieżne i dążą do racjonalnego wykorzystania potencjału szlaków 
wodnych. Jedynie w niektórych przypadkach może dochodzić do sporów, np. pomiędzy wędkarzami, 
a kajakarzami mogącymi zakłócić połowy. Potencjalne konflikty są jednak możliwe do rozwiązania, 
a na właściwym zagospodarowaniu i użytkowaniu szlaków wodnych zyskują wszystkie 
zainteresowane strony. 

Odpowiednio zagospodarowany i zorganizowany szlak kajakowy powinien zabezpieczyć 
następujące potrzeby turystów: 

1. Zapewnienie wygodnego dojazdu i postoju dla samochodów i przyczep kajakowych przy 
miejscach rozpoczęcia i zakończenia danego etapu spływu; 

2. Możliwość wygodnego i bezpiecznego wodowania i wyciągania kajaków na brzegu rzeki 
w miejscach rozpoczęcia i zakończenia danego etapu spływu; 

3. Możliwość wygodnego i bezpiecznego przenoszenia kajaków przez przeszkody  

i obiekty hydrotechniczne, oraz drożność koryta rzeki dla kajakarzy
5
; 

4. Możliwość przewiezienia kajaków na odcinkach wyłączonych ze spływów (np. przy elektrowniach 
wodnych, ujęciach wody, odcinkach o zbyt niskim stanie wody lub objętych różnymi formami 
ochrony przyrody); 

5. Zabezpieczenie potrzeb socjalnych użytkowników szlaku, takich jak odpoczynek pod dachem, 
możliwość zjedzenia posiłku, skorzystania z toalety i prysznica, możliwość rozbicia namiotu, 
dostęp do energii elektrycznej; 

6. Zapewnienie dostępności usług jak np. zakupu drewna, środków spożywczych itp.  
w miejscach biwakowych, często odległych od terenów zabudowanych; 

7. Pełne oznakowanie szlaku, pozwalające na zorientowanie się w położeniu na szlaku, odległości 
do następnych przystani, przeszkód po drodze oraz atrakcji turystycznych okolicy. 

Odpowiednie zagospodarowanie szlaku kajakowego powinno pozwalać na bezkonfliktowe spływanie 
dużej liczby kajakarzy, bez tworzenia się „korków” w miejscach trudnych, tak aby nie stwarzać 
konieczności czekania w kolejce na spłynięcie oraz nie wydłużać czasu spływu i nie zmniejszać 
satysfakcji ze spływu.  

Spełnienie tych potrzeb wymaga zarówno wybudowania odpowiedniej infrastruktury szlaku (liniowej 
i punktowej), wraz z infrastrukturą dostępu, jak również ponoszenie nakładów na utrzymanie szlaku. 
Daje jednocześnie możliwość zarobkową dla podmiotów gospodarczych poprzez świadczenie usług 
na rzecz turystów kajakowych. 

Jednak duża liczba użytkowników wpływa negatywnie na środowisko naturalne, w wyniku hałasu, 
płoszenia zwierząt, niszczenia roślinności, śmiecenia, ścieków itp. czynników wynikających 
z antropopresji. 

                                                
5
  Z wyjątkiem odcinków „specjalnych” o dużym stopniu trudności, dostępnych jedynie dla kajakarzy posiadających 

odpowiednie doświadczenie – np. Rynna Sulęczyńska, przyp. aut.  
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6.2. Sieciowość i kompleksowość infrastruktury szlaku kajakowego 

Szlaki kajakowe przebiegają zwykle przez słabo dostępne tereny, z dala od dróg i linii kolejowych. 
Dostępność szlaków wodnych z lądu jest ograniczona z uwagi na trudny teren, zarośla, niski stopień 
urbanizacji większości dolin rzecznych, czy ich zabagnienie.  

Z tego powodu dla każdego szlaku najważniejsze są tzw. punkty dostępu – miejsca rozpoczynania 
i kończenia spływów, oraz punkty etapowe, w których uczestnicy mogą przerwać spływ (nocując lub 
odjeżdżając ze szlaku kajakowego).   

Punkty dostępu zwykle są lokalizowane w dogodnych miejscach – przy mostach drogowych, w pobliżu 
przystanków komunikacji miejskiej oraz w pobliżu sklepów i obiektów noclegowych.  

Kajakarz, w zależności od swojego doświadczenia oraz trudności i uciążliwości szlaku, jest w stanie 
przepłynąć dziennie od kilku do kilkunastu, a w sprzyjających warunkach do ok. 30 km dziennie.  

Jednak w przypadku załamania pogody lub sytuacji niespodziewanych, np. wywrotki i konieczności 
suszenia wyposażenia lub kontuzji jednego z uczestników spływu, może nastąpić potrzeba udania się 
do najbliższej przystani w celu przerwania spływu.   

Dla turystyki kajakowej istotne jest tworzenie sieci infrastruktury dedykowanej dla ruchu kajakowego, 
w których skupiać mogłyby się jej różne formy, począwszy od stanic, przystani kajakowych, pól 
biwakowych, przenosek, po dogodne miejsca na krótkotrwały postój. Stanice, przystanie kajakowe 
zazwyczaj stanowią punkty etapowe lub węzłowe szlaku. Punkty te są miejscem integrującym różne 
aktywności (piesze, rowerowe, konne, itp. rekreacja), ale także umożliwiają zatrzymanie się na 
odpoczynek, posiłek, czy przenocowanie.  

Punkty etapowe powinny posiadać elementy przystani kajakowej umożliwiając biwakowanie, oraz 
elementy małej architektury tj.: wiaty, ławostoły, miejsce na ognisko, a przede wszystkim 
przygotowane miejsce wodowania i wyjmowania kajaków. Z kolei punkty węzłowe to odpowiednik 
stanicy.   

Cechą ww. punktów są również miejsca parkingowe do rozładunku i załadunku kajaków, węzły 
sanitarne oraz przestrzeń pod rozbicie namiotów.  Zlokalizowane powinny być w niewielkiej odległości 
od miejsc zaopatrzenia w żywność ewentualnie usługi gastronomiczne i noclegowe (pokoje), a dla 
zmotoryzowanych turystów umożliwiać łatwy dojazd.   

Turysta kajakowy potrzebuje po przepłynięciu około 5 km odpocząć, a po przepłynięciu około 10 – 
15 km zakończyć spływ etapowy, bądź odpocząć przed kolejnym etapem, a po około 15 – 20 km 
zatrzymać się na nocleg. Te odległości wyznaczają częstotliwość lokalizowania infrastruktury 
turystycznej. Zatrzymanie się na krótko, co około 5 km nie determinuje konieczności urządzenia 
miejsca postoju. Aczkolwiek miejsce te mogą miejsc postać prostej przystani kajakowej z drobnymi 
elementami małej architektury np. wiata, ławostół, czy kosze na śmieci, ewentualnie miejsce pod TOI-
TOI. Są to zazwyczaj postoje na łonie przyrody, w miejscach możliwie atrakcyjnych. Miejscem 
dogodnym na krótkotrwały postój są również przenoski, wokół obiektów hydrotechnicznych, jazów, 
pstrągarni, elektrowni wodnych, itp. 

Dla turysty kluczowa jest dostępność i częstotliwość występowania infrastruktury szlaku kajakowego w 
postaci miejsc startu i zakończenia spływu (punkty etapowe), stanic kajakowych (punkty węzłowe) czy 
przystani, w tym miejsca te są wyposażane w urządzania, budynki i budowle służące obsłudze ruchu 
turystycznego na szlaku kajakowym. Pozwalają na wygodne i bezpieczne pokonywanie szlaku, 
wyjęcie i zwodowanie kajaka, odpoczynek, załatwienie potrzeb fizjologicznych, spożycie posiłku, 
schronienie przed deszczem itp. W skład tej infrastruktury wchodzą najczęściej: tablice informacyjne, 
pomosty i urządzone odcinki brzegowe, wiaty, ławy, miejsce na ognisko, drogi dojazdowe, parkingi, 
miejsca do biwakowania, kosze na śmieci, ogrodzenia, suszarki oraz inne elementy małej architektury. 
Tego typu obiekty powinny znajdować się w odległości nie większej niż 10 - 15 km od siebie, co 
zapewnia bezpieczeństwo kajakarzom i możliwość bezpiecznego zakończenia spływu w sytuacjach 
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awaryjnych (wywrotka, załamanie pogody, problemy zdrowotne itp.). Natomiast miejsca umożliwiające 
nocleg powinny znajdować się w odległości co ok. 15-20 km. Umożliwia to rozsądne planowanie 
etapów dziennych i kilkudniowych spływów dopasowanych do warunków i możliwości uczestników. 
Zakres tych inwestycji określają warunki lokalne, ekonomiczne, analiza popytu (prognozy obciążenia 
szlaku). Szczególnie ważne jest to przy planowaniu infrastruktury na szlakach mniej uczęszczanych 
np. na rzekach tj.: Tuga, Czarna Wda, Czarnica, Biała, Motława. W takim przypadku należy stworzyć 
podstawą sieć infrastruktury kajakowej, np. co 10 km punkty etapowe, a wyniku zaobserwowanego 
zwiększonego ruchu kajakowego należy zadbać o uzupełnienie brakującej sieci o dodatkowe 
przystanie lub miejsca dogodne do krótkotrwałego postoju lub doposażyć istniejące już obiekty 
o brakujące elementy np. pole biwakowe. W przypadku szlaków trudnych i przeznaczonych dla 
doświadczonych kajakarzy planowanie infrastruktury kajakowej powinno opierać się również na 
utworzeniu punktów etapowych. Z uwagi na uciążliwość szlaku, występujące liczne przeszkody 
(zwałki) np. na rzekach tj.: Bukowina, Studnica, Kamienica, Skotawa - należy rozważyć krótsze 
odległości lokalizowania infrastruktury kajakowej, np. przystanie co 5 - 7 km. Tym bardziej, że wiele 
tego typu odcinków przepływa przez obszary leśne, położone z dala od najbliższych zabudowań lub 
ciągów komunikacyjnych.   

Zakres i wyposażanie tego typu obiektów powinno również być dostosowane do natężenia ruchu 
kajakowego.   

6.3.  Zapewnienie dostępności komunikacyjnej szlaku 

W wyniku przeprowadzonego audytu w ramach „Koncepcji zagospodarowania szlaków wodnych 
województwa pomorskiego dla turystyki kajakowej” dokonano zestawienia kluczowych problemów 
związanych z rozwojem turystyki kajakowej na objętych zakresem opracowania rzekach Pomorza.  

Działania pozwalające na lepsze wykorzystanie potencjału szlaków kajakowych na Pomorzu: 

Do kluczowych i najczęściej powtarzających się problemów należy brak lub niewystarczające 
zagospodarowanie szlaków wodnych, szczególnie w zakresie przystani kajakowych (możliwości 
dogodnego dobijania do brzegu, wodowania i wyjmowania kajaków) oraz dostępność usług socjalnych 
(szczególnie możliwości skorzystania z bieżącej wody i pryszniców) na polach biwakowych. 

Istotnym problemem dla części rzek jest również brak przenosek przy przeszkodach na szlaku 
(jazach, elektrowniach wodnych itp.), co znacząco podnosi uciążliwość spływów. 

Problemy te rozwiązać można poprzez inwestycje w infrastrukturę obsługi szlaku oraz infrastrukturę 
socjalną (podniesienie standardu i zakresu usług pól biwakowych).  To pierwsze zadanie jest domeną 
podmiotów publicznych (szczególnie samorządów), a drugie – podmiotów prywatnych (gestorów bazy 
turystycznej). 

Uwagę należy również zwrócić na oznakowanie szlaków kajakowych. Od niedawna pełne 
oznakowanie posiadały jedynie Brda i niektóre jej dopływy, Wda oraz Słupia, a oznakowanie wodne 
(lecz nie kajakowe) posiadały rzeki Delty Wisły, jednak dzięki przedsięwzięciu „Pomorskie Szlaki 
Kajakowe” na rzekach Pomorza sukcesywnie jest ustawiane oznakowanie wodne. 

Do wypracowania pozostaje również model utrzymania przepustowości i zachowania istniejącego 
stanu drożności szlaków kajakowych. W niektórych przypadkach zaobserwować można dążenie do 
dokonywania przecinek i „czyszczenia” szlaków kajakowych, co jest zasadne w przypadku masowych 
odcinków (np. środkowa Brda), lecz doprowadzić może do zniszczenia walorów odcinków 
trudniejszych, tzw. „zwałkowych”, cenionych przez doświadczonych kajakarzy. Tak m. in. ograniczono 
znacznie atrakcyjność najpiękniejszego odcinka Łupawy poniżej Kozina. Docelowo niezbędne jest 
wypracowanie standardów trudności poszczególnych rzek z dążeniem do ich zachowania 
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(i minimalizacji przecinek wyłącznie na minimalnym poziomie, zapewniającym bezpieczeństwo 
i ograniczającego wydeptywanie brzegów).  

W trakcie czynności utrzymaniowych na rzece tj. koszenie roślinności lub usuwanie wiatrołomów, 
często w korycie rzeki pracuje ciężki sprzęt, tworząc zapory utrudniające przepływ kajaków. Dlatego 
przed spływem kajakowym należy sprawdzić, czy na szlaku nie są prowadzone prace utrzymaniowe 
i czy nie występują utrudnienia z tym związane. Rekomendowane jest również , aby w porozumieniu 
z administratorem cieku rozważyć ustawienie znaków informujących o trwających pracach w korycie 
rzeki. 

 

6.4. Specyfika (trudność i uciążliwość) szlaku kajakowego 

Łatwe szlaki kajakowe to odcinki rzek niemal pozbawione przeszkód w nurcie i uciążliwych 
przenosek. Zwykle ich nurt jest spokojny, tylko miejscami zdarzają się fragmenty wymagające 
szczególnej ostrożności. Płynąc rozsądnie i zachowując zasady bezpieczeństwa na wodzie, kajakarze 
na takich szlakach raczej nie ryzykują wywrotki czy kąpieli. Takie szlaki są rekomendowane osobom 
początkującym, które dopiero zaczynają swoja przygodę na kajaku, dużym grupom zorganizowanym 
oraz – w szczególności – rodzinom z dziećmi. Są dostępne dla wszystkich rodzajów kajaków oraz dla 
kanadyjek.  

Średnio trudne szlaki kajakowe to fragmenty rzek, które dają mnóstwo zabawy uczestnikom 
spływów. Często prowadzą po mniejszych i bardziej krętych rzekach, które od czasu do czasu 
zaskoczą przeszkodą w postaci przewężenia, zwalonego w nurt drzewa czy wartkiego, kamienistego 
odcinka – bystrza. Takie miejsca wymagają od kajakarzy odrobiny gimnastyki, a czasem niewprawne 
pokonywanie przeszkód zaskoczyć może małą lub większą kąpielą. Zdarzają się na takich szlakach 
również przenoski, od czasu do czasu wymuszające wysiadanie z kajaka.  

Wskazane jest, aby przynajmniej część kajakarzy w grupie płynącej takim szlakiem miała, chociaż 
podstawowe doświadczenie wodniackie. Warto też wybrać „komandora spływu”, czuwającego nad 
jego przebiegiem i bezpieczeństwem. Należy tez szczególnie zadbać o nieletnich i nieumiejących 
pływać uczestników spływów. Szlaki tego typu dostępne są dla wszystkich typów kajaków oraz dla 
kanadyjek.  

Trudne szlaki kajakowe to fragmenty rzek Pomorza, polecane raczej doświadczonym kajakarzom. 
Liczne „zwałki”, wąskie, przełomowe odcinki o szybkim nurcie wymagają od uczestników spływów 
dobrej techniki i kondycji. Umiejętności wykonywania „żółwika” czy „eskimoski” można na takich 
szlakach poćwiczyć w praktyce. Najlepiej sprawdzą się tu górskie kajaki jednoosobowe. 

Planując spływ takim szlakiem liczyć się trzeba z dużym prawdopodobieństwem wywrotki i kąpieli, 
czyli tzw. „kabiny”. Jest to wręcz nieodłączna część takich wypraw, przysparzająca jednocześnie dużo 
emocji i śmiechu. Na taki spływ należy jednak zarezerwować dość czasu, aby nie zakończyć go 
w ciemnościach. Jest to niezwykle niebezpieczne, nawet dla doświadczonych kajakarzy. Również 
udział osób nieumiejących pływać, obawiających się wody oraz małych dzieci w takiej wyprawie 
należy szczególnie przemyśleć. Warto również wyposażyć się w specjalny, wodoodporny strój 
i rękawice, szczególnie w chłodniejszej porze roku.  
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Teoretycznie kajakiem można pływać po wszystkich rzekach, o ile pozwala na to stan wody. Na 

możliwości uprawiania turystyki kajakowej na szlakach wodnych, szczególnie masowej
6
 wpływają 

następujące czynniki
7
: 

Żeglowność (spławność) szlaku wodnego w stopniu niezbędnym dla przepłynięcia rzeki kajakiem.  

Czynnik ten warunkuje możliwość wykorzystania rekreacyjnego cieków, a zatem warunkują ich 
przydatność dla funkcji szlaków kajakowych. Przyjmuje się, że minimalna głębokość umożliwiająca 
spływ to 40 cm (w praktyce dla nieco zaawansowanych kajakarzy głębokość ta może być mniejsza).  

Spławność tę wyznaczyć można teoretycznie za pomocą profili podłużnych koryt rzek i danych 
RZGW, dotyczących rzędnych dna i zwierciadła wody dla średnich niskich przepływów (SNQ) dla 
rzek. Wyznaczona w ten sposób spławność rzeki jest jednak jedynie teoretyczna.  

W rzeczywistości uzależniona jest ona np. od szerokości i charakteru koryta, stopnia jego zarośnięcia 
i wymaga weryfikacji, co zostało wykonane na rzekach regionu pomorskiego w ramach audytu 
szlaków wodnych, wchodzących w zakres niniejszego opracowania.  

Na spławność rzeki w największym stopniu wpływa poziom stanu wody i stopień uregulowania 
stosunków wodnych w jej dorzeczu, jak również sposób gospodarowania wodą. Obecność pstrągarni 
i innych zakładów hodowli ryb, elektrowni wodnych itp. elementów zagospodarowania rzeki 
w znaczący sposób wpływa na poziom i wielkość przepływów, a tym samym na możliwości uprawiania 
turystyki wodnej. 

 

Fot. Niski poziom wody na rzece Liwie, autor zdj. UMWP 

Brak wody i niewłaściwe nią gospodarowanie staje się (co potwierdził audyt) jedną z największych 

przeszkód dla rozwoju kajakarstwa na wielu rzekach Pomorza
8
. Niektóre odcinki rzek, np. Łeba czy 

Liwa oraz wiele mniejszych dopływów praktycznie poza okresem wiosennym i jesiennym z tego 
powodu nie nadaje się do kajakarstwa. Z tego powodu również wiele mniejszych szlaków wodnych, 
np. dopływów Wdy, Brdy czy Wierzycy, czy np. rzeka Dzierzgoń, nadaje się do spływów jedynie 
w niektórych okresach roku. Ogranicza to znacznie możliwości rozwoju turystyki kajakowej na tych 
szlakach wodnych. 

                                                
6
  To jest uprawianej nie tylko przez osoby posiadające duże doświadczenie kajakowe, ale również osoby początkujące, 

przy potencjalnym dużym natężeniu ruchu turystycznego i dużej liczbie zorganizowanych grup kajakarzy oraz turystów 
indywidualnych, przyp. aut. 

7
  Za: Analiza Hydrologiczno-Meteorologiczna dla opracowania koncepcji rozwoju szlaków kajakowych województwa 

pomorskiego, ProDigital GIS Consulting & Solutions na zlecenie Biura Dróg Wodnych Województwa Pomorskiego, 
Gdańsk 2009 r.  

8
  Audyt był prowadzony jesienią 2011 roku, kiedy odnotowano okres suszy, oraz w 2021 roku. Wpłynęło  

to z pewnością na wnioski końcowe, ale pozwoliło dodatkowo zweryfikować spławność i atrakcyjność szlaków 
wodnych województwa. Przyp. aut.  
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Fot. Przykład szlaku kajakowego o dużej trudności (rzeka Słupia), autor zdj. UMWP 

 

Trudność szlaku kajakowego jest używanym w kajakarstwie terminem, opisującym naturalne 
przeszkody występujące w rzece (takie jak kamieniste bystrza, szybki nurt, drzewa i inne przeszkody), 
które wymagają od kajakarza określonych umiejętności niezbędnych do ich bezpiecznego 
pokonywania. Stopień trudności jest również wskazówką, jaki sprzęt kajakowy nadaje się 

do pokonywania danego odcinka rzeki
9
. Do oceny trudności szlaków kajakowych stosuje się 

dziewięciostopniową, stopniową międzynarodową skalę trudności. Wyróżnia ona szlaki nizinne 
(o stopniu trudności ZWA, ZWB, ZWC) oraz górskie (WW i do WW VI). Szczegółowy opis 
poszczególnych stopni skali zawiera poniższa tabela. Wyższe stopnie trudności praktycznie na 
rzekach województwa pomorskiego nie występują, zatem pominięto ich charakterystykę. Opis skali 
przedstawiony jest w tabeli poniżej. 

Tabela: Skala trudności rzek dla kajakarstwa 

     Stopień 
trudności 

Ogólna charakterystyka 
Wymagane umiejętności  

i sprzęt 
Przykład  

z regionu pomorskiego 

ZWA 
 

Rzeki o słabym nurcie, bez przeszkód; 
małe zbiorniki o wodzie stojącej. 

Dla początkujących. 
Każdy rodzaj kajaka. 

Wda środkowy bieg, 
Zbrzyca 

ZWB 
 

Rzeki o szybszym nurcie z nielicznymi 
przeszkodami; średnie zbiorniki wodne 

Dla początkujących. 
Każdy rodzaj kajaka 

Słupia, 
Łupawa środkowy  

i dolny bieg, 
Wieprza środkowy bieg 

ZWC 
 

Rzeki o szybkim nurcie liczne 
przeszkody wymagające 

manewrowania; duże zbiorniki wodne 
przy silnym wietrze niebezpieczna fala 

Dla początkujących pod 
opieką osoby doświadczonej. 

Każdy rodzaj kajaka. 

Łupawa, 
Radunia, 

Jezioro Łebsko 

WW1 

Rzeki o charakterze górskim: głazy, 
kamieniste bystrza, niewielkie fale 

tworzące się na bystrzach i 
w miejscach wyraźnego spadku rzeki. 

Tylko dla doświadczonych. 
Zalecane kajaki polietylenowe 

jedno lub dwuosobowe. 

Odcinki przełomowe 
Łeby, 

Łupawy, 
Bukowiny 

Źródło: Analiza Hydrologiczno-Meteorologiczna dla opracowania koncepcji rozwoju 
szlaków kajakowych województwa pomorskiego, 2009 r. 
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  Za: Analiza Hydrologiczno-Meteorologiczna dla opracowania koncepcji rozwoju szlaków kajakowych województwa 

pomorskiego, ProDigital GIS Consulting & Solutions na zlecenie Biura Dróg Wodnych Województwa Pomorskiego, 
Gdańsk 2009 r. 
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Uciążliwość szlaku kajakowego - trzeci parametr, przy pomocy, którego określa się cechy szlaku 
kajakowego. Opisuje on, jaki czas jest potrzebny do pokonywania przeszkód występujących na szlaku 
w stosunku do czasu płynięcia, gdzie za przeszkody uważa się zastawki, młyny, elektrownie i inne 
budowle hydrotechniczne (czyli miejsca wymagające przenoszenia kajaków) oraz drzewa, krzaki 

w nurcie rzeki, które wymagają przeciągania, przeciskania kajaków
10

. Stopień uciążliwości nie ma 
związku ze stopniem trudności, gdyż najogólniej mówiąc uciążliwość oznacza konieczność częstego 
przenoszenia kajaków. Rzeki o dużym stopniu uciążliwości nie muszą być jednocześnie rzekami 
trudnymi (np. dolny bieg Raduni, gdzie rzeka jest łatwa, ale bardzo liczne i długie przenoski kwalifikują 
ten szlak, jako nadzwyczaj uciążliwy).  

O ile trudność szlaku jest parametrem stałym i nie powinna być zmieniana sztucznie, gdyż jest 
jednocześnie jednym z walorów przyrodniczym szlaku kajakowego, to uciążliwość szlaku kajakowego 
może być, a docelowo powinna być, minimalizowana poprzez budowę infrastruktury turystycznej na 
szlakach kajakowych, w szczególności przenosek, zwłaszcza przy obiektach takich, jak jazy czy 
elektrownie wodne. Jest to jedno z kluczowych zadań przy zagospodarowywaniu szlaków wodnych, 
wpływających na ich atrakcyjność. 

Porównanie uciążliwości niektórych szlaków wodnych województwa pomorskiego przedstawia tabela 
poniżej.  

Jednostki samorządowe, jak np. gmina i miasto Pruszcz Gdański, podjęły (przy wsparciu unijnym) 
działania, związane z budową przenosek przy przeszkodach wodnych (elektrowniach), dzięki czemu 
uciążliwość np. dolnego odcinka Raduni uległa zmniejszeniu, a możliwości uprawiania turystyki 
kajakowej na tym odcinku uległy zwiększeniu. W ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego 
Pomorskie Szlaki Kajakowe powstają podobne udogodnienia na pozostałych szlakach. 

Tabela: Uciążliwość rzek Pomorza dla kajakarstwa 

Stopień 
uciążliwości 

Ogólna charakterystyka Przykład 

U 1 
szlak nieuciążliwy 

Brak przeszkód wymagających wysiadania 
z kajaka lub przeszkody, których pokonanie 

wymaga zużycia mniej niż 10% czasu 
przeznaczonego na płynięcie. 

Wda środkowy bieg 

U 2 
szlak nieco 
uciążliwy 

Przeszkody, których pokonanie wymaga 
wysiadania z kajaka i zużycia od 10 do 25% 

czasu przeznaczonego na płynięcie. 

Brda  
górny bieg 

U 3 
szlak dość 
uciążliwy 

Przeszkody, których pokonanie wymaga 
wysiadania z kajaka i zużycia od 25 do 50% 

czasu przeznaczonego na płynięcie. 
Wierzyca 

U 4 
szlak uciążliwy 

Przeszkody, których pokonanie wymaga 
wysiadania z kajaka i zużycia od 50 do 

100% czasu przeznaczonego na płynięcie. 
Liwa 

U 5 
szlak bardzo 

uciążliwy 

Przeszkody, których pokonanie wymaga 
wysiadania z kajaka i zużycia od 100 do 

200% czasu przeznaczonego na płynięcie. 
Łeba środkowy bieg 

U 6 
szlak nadzwyczaj 

uciążliwy 

Przeszkody, których pokonanie wymaga 
wysiadania z kajaka i zużycia ponad 200% 

czasu przeznaczonego na płynięcie. 

Radunia na odcinku 
Łapino-Straszyn 
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  Za: „Analiza Hydrologiczno-Meteorologiczna …” 
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Źródło: Analiza Hydrologiczno-Meteorologiczna dla opracowania koncepcji rozwoju szlaków kajakowych województwa 
pomorskiego, 2009 r. 

 

6.5. Kompetencje administratorów szlaku 

Do grupy można zaliczyć następujące podmioty: samorządy lokalne, operatorzy turystyki kajakowej, 
wypożyczalnie kajaków, gestorzy bazy turystycznej i gastronomicznej, właściciele kwater 
agroturystycznych, instytucje ochrony przyrody, organizacje turystyczne, jednostki odpowiedzialne za 
zarządzanie wodami i ochronę przeciwpowodziową (PGW Wody Polskie), jednostki PGL Lasy 
Państwowe, operatorzy i właściciele elektrowni wodnych, właściciele ośrodków hodowli ryb, młynów 
i tartaków oraz innych zakładów produkcyjnych zlokalizowanych przy szlakach wodnych. Ich 
oczekiwania są zróżnicowane, w zależności od sfery, jaką reprezentują.  

Podmioty komercyjne (np. branża turystyczna) oczekuje przede wszystkim odpowiedniej stopy zwrotu 
z zainwestowanego w infrastrukturę i sprzęt kapitału (tj. wysokiego i stałego strumienia przychodów, 
generowanego przez turystów – uczestników spływów kajakowych). W ich interesie leży rozwój 

masowej turystyki, w drugiej kolejności dbałość o stan przyrody i ochronę środowiska
11

.  

Instytucje ochrony przyrody (parki krajobrazowe i narodowe oraz inne instytucje) dbają przede 
wszystkim o zachowanie i poprawę stanu środowiska naturalnego. Tym samym nie są skłonne do 
nadmiernego zagospodarowania szlaków wodnych oraz stałego zwiększania liczby turystów – 
kajakarzy. 

Interesy pozostałych podmiotów są również odmienne, w zależności od ich celu działania. Instytucje, 
takie jak PGL Lasy Państwowe, przede wszystkim nadzorują gospodarkę leśną, dodatkowo działając 
na rzecz udostępnienia przyrody (w tym szlaków wodnych) turystom, oraz działając na rzecz ochrony 
środowiska. 

Z kolei gestorzy elektrowni wodnych czy właściciele stawów rybnych dążą do ochrony swoich 
interesów, przez co miejscami mogą tworzyć konflikt z kajakarzami (np. przez pobór dużej części 
wody lub tworzenie przeszkód wodnych, jazów, elektrowni wodnych itp.).  

Wszystkie zasygnalizowane problemy są zwykle możliwe do rozwiązania, co jednak czasami wymaga 
podjęcia skomplikowanych i długofalowych działań.  

Stwarza to następujące problemy i wyzwania dla podmiotów odpowiedzialnych za 
administrowanie szlakiem kajakowym: 

1. Potrzebę wybudowania dróg dojazdowych, parkingów i zagospodarowania miejsc etapowych 
wraz z oznakowaniem, w których następować będzie znaczna koncentracja ruchu turystycznego, 
co pozwoli uniknąć w tych miejscach zniszczenia powierzchni ziemi i dróg gruntowych przez 
parkujące i manewrujące samochody wraz z przyczepami oraz duże natężenie ruchu pieszych; 

2. Potrzebę wybudowania przystani kajakowych, pozwalających na bezpieczne i wygodne 
wodowanie i wyjmowanie kajaków w punktach etapowych oraz przy miejscach biwakowych, 
również przy zmiennym poziomie wody; 

3. Potrzebę wybudowania przenosek przez przeszkody hydrotechniczne oraz zapewnienie 
drożności szlaku, usunięcie płotów wzdłuż rzeki itp. przeszkód; 

4. Zapewnienie systemu transportu kajaków w miejscach, gdzie spływy są niedozwolone, wraz 
z informacją o tych usługach; 
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  Oczywiście świadomi organizatorzy turystyki zdają sobie sprawę ze znaczenie stanu środowiska i negatywnego 
wpływu „masowej” turystyki na atrakcyjność szlaków kajakowych, a tym samym potencjał gospodarczy szlaku, przyp. 
aut.  
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5. Wybudowanie i utrzymanie infrastruktury punktowej na szlaku w miejscach etapowych 
i biwakowych, tj. wiat, ławek, stołów, miejsc na ogniska, pól biwakowych, toalet i pryszniców 
przenośnych itp. infrastruktury socjalnej; 

6. Zapewnienie możliwości zakupu drewna, środków spożywczych w miejscach biwakowych wraz 
z informacją o takich usługach; 

7. Oznakowanie szlaku kajakowego na całej długości (tablice informacyjne i ostrzegawcze); 

 

 

 

7. Kryteria i cechy infrastruktury kajakowej 

Infrastruktura szlaków kajakowych to zespół wszystkich elementów i urządzeń, wykonanych przez 
człowieka, pozwalających na wygodne i bezpieczne użytkowanie szlaku kajakowego przez turystów. 
Powinna zapewniać właściwą obsługę ruchu turystycznego, dobrą dostępność szlaku kajakowego 
oraz bezpieczeństwo jego użytkowników.  

Dodatkowo jej funkcją jest ograniczenie nadmiernej ingerencji turystów w środowisko naturalne, przez 
co pozwala ona chronić przyrodę i jej zasoby.  

Odpowiednio zaprojektowana infrastruktura przyczynia się do skanalizowania ruchu turystycznego 
w wybranych miejscach, ogranicza wpływ turystów na otoczenie. Pozwala również zaspokoić potrzeby 
i oczekiwania turystów związane z wygodą, potrzebami higienicznymi, posiłkiem, noclegiem, 
wyrzuceniem śmieci i rekreacją.  

W ramach infrastruktury szlaków kajakowych wyróżnić można dwie zasadnicze grupy: 

(1) Obiekty ułatwiające pokonywanie szlaku, tj. przenoski przez przeszkody hydrotechniczne 
(elektrownie wodne, jazy, niskie mostki) oraz miejsca wyciągania kajaków przed odcinkami rzeki, 
na których spływy kajakowe nie są dozwolone (obiekty elektrowni wodnych).  

(2) Stanice, przystanie kajakowe i pola biwakowe, pozwalające na wygodne korzystanie ze szlaku 
kajakowego. Umożliwiają one turyście zwodowanie i wyjęcie z wody kajaka (rozpoczęcie 
i zakończenie spływu), zatrzymanie się nad rzeką, odpoczynek, wyjście z kajaka, spożycie posiłku, 
załatwienie potrzeb fizjologicznych, pozbycie się śmieci, rozbicie namiotu i przenocowanie lub 
przerwanie spływu w przypadku złej pogody. Zwykle są one też miejscami postojowymi, w tym 
noclegowymi.  

W Polsce nie istnieją jednolite, przyjęte dla szlaków kajakowych wytyczne dotyczące infrastruktury 
turystycznej. Stosowane rozwiązania są bardzo zróżnicowane na poszczególnych rzekach. Jedynie 
w przypadku Lasów Państwowych inwestycje (wiaty, ogrodzenia, tablice) mają w miarę jednolity 
charakter. 

Infrastruktura powinna spełniać następujące kryteria: 

(1) Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu; 
(2) Jak najmniejsze ingerowanie w środowisko naturalne i krajobraz; 
(3) Funkcjonalność i prostota wykonania oraz niski koszt inwestycji i odtworzenia; 
(4) Zgodność ze specyfiką regionu, jego architekturą i tożsamością oraz standardami 

regionalnymi. 
 

Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne wymusza fakt zlokalizowania wielu takich 
obiektów w miejscach wilgotnych i zalesionych. W związku z tym np. elementy drewniane powinny być 
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umiejscowione w ziemi za pośrednictwem fundamentów betonowych, co ograniczy gnicie u podstawy, 
drewno powinno być odpowiednio impregnowane, a wszystkie elementy systematycznie 
konserwowane i naprawiane. 

Odporność na wandalizm wynika również z faktu, iż wiele z tych obiektów znajduje się na terenach 
odludnych, pozbawionych stałego dozoru.  

Wynika z tego potrzeba trwałego wiązania małej infrastruktury z podłożem (wmurowanie na 
betonowym fundamencie), dążenie do wykorzystania elementów masywnych (pnie drzewa, kloce) 
nawet kosztem estetyki. Rozwiązaniem jest także ustawianie monitoringu na przystaniach, aby mieć 
nadzór nad miejscem. 

Ograniczona ingerencja w środowisko naturalne i krajobraz wymusza lokalizacja większości 
obiektów na chronionych i cennych przyrodniczo, w tym objętych ochroną, jako obszary NATURA 
2000 oraz tereny parku krajobrazowego.  

W trosce o walory krajobrazowe nie należy ingerować w dolinę rzeki poprzez lokalizację obiektów 
wielkogabarytowych. Stosować się powinno przede wszystkim materiały naturalne (piasek, kamienie, 
żwir, drewno), zamiast metalu, tworzyw sztucznych czy betonowej kostki brukowej.  

Obiekty infrastruktury powinny być rozmieszczone w harmonijny sposób w przestrzeni  
z uwzględnieniem ukształtowania terenu, istniejącej roślinności oraz minimalizacji ingerencji 
w środowisko przyrodnicze, szczególnie brzegu rzeki.  

Niewskazane są np. betonowe, masywne pomosty i metalowe barierki lub płoty, czy plastikowe daszki 
lub kosze na śmieci.  

Ewentualne nasadzenia roślin (np. jako elementu zagospodarowania terenu, osłony śmietnika, 
sanitariatu w formie pergoli itp.) na terenie budowanych obiektów infrastruktury turystycznej 
prowadzone powinny być wyłącznie gatunkami rodzimymi, w żadnym wypadku – obcymi gatunkami 
inwazyjnymi.  

Funkcjonalność i prostota wykonania są uwarunkowane tak naprawdę niewielkimi potrzebami 
turystów kajakowych. Nie oczekują oni od infrastruktury nic poza wygodą i zapewnieniem 
bezpieczeństwa. Oczywiście wskazana jest równoczesna dbałość o detale i estetykę wykonania, lecz 
są one drugorzędne w stosunku do funkcjonalności i prostoty konstrukcyjnej.  

Ponadto proste, solidne elementy nie zachęcają do dewastacji i kradzieży elementów infrastruktury. 

Zgodność ze specyfiką regionu, jego architekturą i tożsamością oraz standardami regionalnymi 
wynika z potrzeby tworzenia regionalnej identyfikacji elementów infrastruktury turystycznej, 
przyczyniającej się do tworzenia tożsamości, wizerunku i marki regionu.  W przypadku Pomorza 
wyróżnić można kilka charakterystycznych regionów, mających swoje specyficzne cechy możliwe do 
odzwierciedlenia w formie architektury elementów infrastruktury turystyki kajakowej. Są one szerzej 
opisane w rozdziale 9.3. 

Niski koszt inwestycji i odtworzenia warunkowany jest czynnikami ekonomicznymi. Nie jest 
wskazane nadmierne inwestowanie w infrastrukturę, która posiada niską stopę zwrotu i często jest 
budowana ze środków publicznych.  W związku z koniecznością częstego odnawiania i napraw 
wskazane jest też, aby elementy infrastruktury miały charakter modułowy, powtarzalny i łatwy do 
wymiany. Ogranicza to również ryzyko kradzieży. 
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8. Rodzaje infrastruktury kajakowej i przesłanki jej stosowania 

Szlakiem turystycznym jest wytyczona w terenie trasa, służąca do odbywania wycieczek, oznakowana 
jednolitymi znakami (symbolami) i wyposażona w urządzenia informacyjne, które zapewniają 
bezpieczne i spokojne jej przebycie turyście o dowolnym poziomie umiejętności i doświadczenia, 
o każdej porze roku i w każdych warunkach pogodowych, o ile szczegółowe wymagania nie stanowią 
inaczej (okresowe zamykanie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub ze względów 

przyrodniczych na terenach chronionych).
12

  

Jednym z rodzajów szlaków turystycznych są szlaki kajakowe, posiadające własny system oznaczeń, 
opracowany przez PTTK oraz system znakowania PSK, który jest stosowany powszechnie stosowany 
na rzekach Polski. 

Określenie jednolitych standardów technicznych dla poszczególnych typów obiektów infrastruktury 
szlaku kajakowego w zakresie ich ujednolicenia, funkcjonowania obiektów hydrotechnicznych, 
wyposażenia wybranych typów lokalizacji, stylistyki architektonicznej obiektów kubaturowych, ze 
szczegółowym uwzględnieniem cech architektury regionalnej pozwoli w przyszłości na 
zagospodarowanie szlaków w sposób zrównoważony w poszanowaniu naturalnego krajobrazu oraz 
w zgodzie z oczekiwaniami użytkowników. 

Analizując rodzaje infrastruktury kajakowej można zauważyć podział na: 

- punkty etapowe (miejsca wodowania kajaków, punkty postojowe) 
- przystanie kajakowe 
- stanice kajakowe (przystanie kajakowe z funkcją noclegową)  
- pola biwakowe,  
- przenoski. 
 
Aby realizować powyższe przedsięwzięcia ważne jest rozpatrzenie warunków, możliwości jak i potrzeb 
ich zastosowania. 

Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 
osób trzecich.   

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie może powodować ograniczenia dostępu do drogi publicznej, 
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz środków łączności przez osoby 
trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie może wpływać negatywnie na 
dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, 
usytuowanie obiektów oraz sposób zagospodarowania terenu nie mogą powodować uciążliwości 
związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także 
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Obszar oddziaływania inwestycji nie może wykraczać 
poza granice działki, na których ją zaprojektowano, czyli oddziaływać na sąsiednie działki.  

Szczegółowe rysunki techniczne elementów zagospodarowania szlaków kajakowych 
zamieszczone są, jako załączniki na końcu niniejszego dokumentu. Bazą do opracowań 
rysunkowych były: Wytyczne (modelowe, typowe) do projektowania infrastruktury wodnej dla 
potrzeb turystyki kajakowej (grudzień 2015r.) i Rozwiązania techniczne pomostów, Biuro 
Architektoniczne Atrio Sp. Z o.o. („Wytyczne modelowe…”) oraz Koncepcja zagospodarowania 
szlaków wodnych województwa pomorskiego dla turystyki kajakowej (2013r.) Doradztwo i Szkolenia 
„TREK” Jacek Zdrojewski, grupa projektowa ZOOM S.C., Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego, („Koncepcja zagospodarowania…”), podane również jako źródło na końcu 
dokumentu. 
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9. Standardy techniczne dla różnych typów obiektów – część 
wodna 

Rozwiązania technologiczno-konstrukcyjne obiektów infrastruktury kajakowej dla części wodnej, 
muszą spełniać następujące wymagania: 
• bezpieczeństwa konstrukcji, użytkowania i ochrony środowiska, w tym zapewnienia wytrzymałości, 
stateczności i szczelności oraz warunków zdrowotnych 
• zapewnienia trwałości konstrukcji, odpornej na warunki atmosferyczne, w tym zabezpieczenia przed 
korozją oraz wodą 
• zapewnienia możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego 
• ekonomii rozwiązań 
• zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników spływów kajakowych (burta cumowania, long side, 
bezpieczna głębokość wysiadania i wodowania, koło ratunkowe, drabinka, knagi itp.). 

 
Wytyczne dotyczące materiałów i ich funkcjonalności, przyjętych przy budowie infrastruktury wodnej 
dla potrzeb turystyki kajakowej: 
• Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie, w przypadku użycia pali stalowych – 
cynkowanie ogniowe (powłoka nie mniejsza niż 45 μm), rury – zaślepić aby zapobiec dostawania się 
wody do środka. 
• Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć poprzez impregnację ciśnieniową preparatem 
odpornym na działanie warunków wodnych, przy czym zastosowany impregnat winien być 
w maksymalnym stopniu bezpieczny dla środowiska wodnego. 
• Czynniki, które należy wziąć pod uwagę: 
◦ oddziaływanie falowania (jeziora), siłę prądu (rzeki) 
◦ obciążenia lodem, zamarzanie akwenu. 

Przepisy prawa dotyczące projektowania obiektów hydrotechnicznych: 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 
- Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.  
- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami 
Należy pamiętać o sprawdzeniu aktualnego stanu przepisów prawa na dzień wykonywania opracowań 
projektowych. 
 

 

Rys. Przykład przystani kajakowej z pomostem, opracowanie własne na podst. „Koncepcji zagospodarowania…” 
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Tabelaryczne zestawienie materiałów: 

Rodzaj 
materiału 

Drewno Materiał drewnopodobny  Tworzywo sztuczne  Deska kompozytowa 

Zastosowanie: - pełne pomosty stałe, 
konstrukcja + pokład, 
- pokład przy konstrukcji 
stalowej, bądź na 
pływakach 
- elementy małej 
architektury 
- rynny wspomagające 
wyciąganie/wodowanie 
kajaków 

- pełne pomosty stałe, 
konstrukcja + pokład, 
- pokład przy konstrukcji 
stalowej, drewnianej, bądź 
na pływakach, palach, 
rurach lub kotwicach 
martwych   
- elementy małej 
architektury 
- slipy 
- umocnienia brzegów 
- rynny wspomagające 
/wodowanie kajaków 

a) element 
wypornościowy dla 
pomostów pływających 
z pokładem wykonanym 
z innego materiału 
b) pomosty pływające – 
modułowe (pływak 
i element konstrukcyjny 
jednocześnie) 
c) pomosty w formie 
pokładu zintegrowanego 
z pływakami 

- pokłady pomostów 
stałych 

Skład: Drewno np. wiąz, 
modrzew, sosna 
impregnow. ciśnieniowo 

polietylen barwniki 
i stabilizatory, domieszki 

granulat polietylenowy mieszanina mączki 
drzewnej i polichlorku 
winylu 

Właściwości: Drewno jest materiałem 
o niejednorodnej budowie, 
dlatego właściwości 
mechaniczne są zmienne 
w zależności od kierunku 
przebiegu włókien. 
Właściwości fizyczne 
drewna to wilgotność, 
higroskopijność, gęstość, 
skurcz, barwa. 
Wilgotność – 
w budownictwie 8-12%, 
zaraz po ścięciu ~35% - 
wymaga suszenia 

- gęstość całkowita 0,95 
g/cm3 
- nie przewodzi prądu 
elektrycznego 
- izolator ciepła 
- odporność na 
promieniowanie UV 
- odporność na 
mikroorganizmy 
- temperatura stosowania: 
-20°C do +50°C 
- wytrzymałość na 
zginanie ≥ 12Mpa 

- odporność na 
promieniowanie UV 
- nie wymaga 
konserwacji 
- nie koroduje 
- brak ostrych krawędzi, 
drzazg i wystających 
części 

- jednorodność (bez 
ryzyka skaleczenia) 
- jednolity kolor 
- podwyższona 
odporność na wodę 

Zalety: - łatwe w obróbce (gatunki 
miękkie), 
- izoluje termicznie 
i elektrycznie, 
- materiał ekologiczny, 
- odporne na działanie 
wielu czynników 
chemicznych. 

- odporny na warunki 
atmosferyczne 
- nie butwieje 
- nie wymaga konserwacji 
- odporny na oleje, kwasy, 
sole, ługi 
- ekonomiczny 
- przyjazny dla środowiska 
- neutralny dla wody 
- niskie ryzyko skaleczenia 
(bez drzazg) długoletnie 
użytkowanie 
- prosty montaż 

- odporny na warunki 
atmosferyczne 
- nie butwieje 
- nie wymaga 
konserwacji 
- łatwy montaż, 
modularność rozwiązań, 
- możliwość zmian 
pomostu z sezonu na 
sezon 
- stabilna i sztywna 
konstrukcja 
- możliwość rozbudowy 

- odporność na 
zmienne warunki 
pogodowe, wodę i 
wysoką temperaturę 
- odporność na 
biodegradację 
- prosty montaż 
- nie butwieje 
 

Konserwacja: Wymaga 
Impregnat jak najmniej 
szkodliwy dla organizmów 
wodnych! 

Nie wymaga Nie wymaga Nie wymaga 

Wpływ na 
środowisko 

Materiał naturalny Uzyskiwane w wyniku 
recyklingu, do ponownego 
recyklingu 

Nie oddziałuje na 
środowisko 

Można je poddawać 
procesowi recyklingu 

 

Tabelaryczne zestawienie dla doboru typu pomostu: 

 Przystań z pomostem stałym Przystań z pomostem pływającym Przystań bez pomostu 

ukształtowanie 
terenu  

brak łagodnego naturalnego 
brzegu  

brak łagodnego naturalnego brzegu naturalny łagodny brzeg bez 
potrzeby wykonywania pomostu 

kotwienie pale kotwiące  za pomocą pali kotwiących lub za 
pomocą martwych kotwic 

brak  

duże wahania 
zwierciadła wody  

nierekomendowany  rekomendowany nie dotyczy  

zamarzanie rekomendowany nierekomendowany nie dotyczy  
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9.1. Przystań bez pomostu typu „slip” 

Zgodnie z definicją przystań kajakowa, to miejsce nad jeziorem lub rzeką wraz infrastrukturą, 
pozwalającą na rozpoczęcie i zakończenie spływu kajakowego, wygodne dobicie do brzegu i wyjęcie 
kajaka z wody oraz jego zwodowanie i odbicie od brzegu, posiadające dogodny dojazd do drogi 
publicznej oraz możliwość załadunku i rozładunku kajaków z przyczep transportowych.  

W przypadku łagodnego, piaszczystego bądź trawiastego brzegu – wodowanie kajaków oraz 
przybijanie do brzegu zazwyczaj nie wymaga realizacji pomostów, schodów terenowych czy slipów. 
Jeżeli przygotowanie takiego miejsca wymaga prac ingerujących w środowisko – usuwania drzew lub 
krzewów, konieczne jest uzyskanie pozwoleń i decyzji odpowiedniego organu administracyjnego 
zezwalających na takie działania. Rekomenduje się oczyszczanie dna z roślinności, dostosowując do 
zwierciadła wody. 

   

Rys. Przykład przystani kajakowej bez pomostu, autor: oprac. własne, na podst. „Koncepcji zagospodarowania…” 
 

 

Prosta przystań dla kajaków w postaci odpowiednio ukształtowanego w formie slipu brzegu rzeki lub 
jeziora w wielu przypadkach będzie w zupełności wystarczające dla kajakarzy. Składa się 
z odpowiednio ukształtowanego w formie zatoczki odcinka brzegu rzeki / jeziora, o wymiarach ok. 5m 
na 7,5-10m. Zatoczka ta powinna posiadać łagodnie opadający profil koryta od linii brzegowej do 
głębokości około 30cm w nurcie rzeki, pozbawiony mułu, korzeni, gałęzi itp. elementów 
przeszkadzających w wodowaniu / wyjmowaniu kajaka. 

  
 

Fot. Przykład przystani bez pomostu, rzeka Wierzyca, Jaroszewy, autor zdj. UMWP 
 

 

Z obu stron zatoczki brzeg rzeki należy umocnić faszyną na długości 5m, dla uniknięcia erozji 
brzegów. Taka zatoczka musi być zlokalizowana w miejscu nienarażonym na bezpośrednie uderzenie 
nurtu rzeki, gdyż prowadzić to będzie do zniszczenia lub zamulania slipu oraz utrudni manewrowanie 
kajakiem. Niedopuszczalne jest użycie materiałów niszczących sprzęt kajakowy: kamieni, głazów, 
betonu, kostki brukowej lub płyt betonowych. 
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9.2. Przystań z pomostem pływającym 

Pomost pływający jest dobrym rozwiązaniem, tam gdzie stwierdzono duże wahania wody, falowanie 
oraz częste zamarzanie akwenu, a zwierciadło wody jest dość zmienne. Należy zabezpieczyć brzeg 
przed osuwaniem, w zależności od warunków. Dostęp do pomostu umożliwi opuszczony trap 
z barierkami zabezpieczającymi. Burta powinna być niska do ok. 20 cm względem zwierciadła wody, 
w pełni od strony dobijania kajakiem osłonięta (zabudowana). Ważnym aspektem jest zamarzanie 
akwenu. Jeśli ono występuje na danym terenie, pomost demontuje się na czas zimowy. 

  

Fot. Przykłady pomostów pływających, odpowiednio od lewej strony: Sobieszewo i Pelplin, autor zdj. UMWP 
 
W przypadku wykonania pomostu o szerokości do 3m i długości całkowitej do 25m wymaga się 
jedynie zgłoszenia wodnoprawnego, a w przypadku pomostu powyżej tych parametrów wymagane 
jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto koniecznie jest także dokonanie zgłoszenia jego 
budowy na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (w przypadku 
pomostów o wysokości od dna akwenu do korony do 2,5m).Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
tego typu konstrukcje, w zależności od  sposobu w jaki zostaną połączone z gruntem, mogą 
nie kwalifikować się jako obiekty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. 
Wydawaniem pozwoleń i przyjmowaniem zgłoszeń wodnoprawnych zajmuje się Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Przygotowane dokumenty trzeba składać w siedzibie nadzoru 
wodnego. Siedziba właściwa, w której należy dopełnić formalności to ta, która znajduje się najbliżej 
miejsca, w którym planuje się zrealizować daną inwestycję. 

Pomost pływający, jako urządzenie wodne w myśl przepisów Prawa wodnego i budowlanego   
 
W świetle uregulowań Prawa wodnego i Prawa budowlanego nie ulega wątpliwości, że budowa 
pomostu zgodnie z przepisami prawa wymaga zarówno uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego/zgłoszenia, jak pozwolenia/zgłoszenia na budowę. Wynika to między innymi z faktu 
zaklasyfikowania pomostów Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 
usytuowanie do kategorii budowli hydrotechnicznych, które to obligatoryjnie z przepisów Prawa 
budowlanego stanowią obiekty budowlane. 

Ustawodawca wymienił w ustawie o Prawie budowlanym, budowę pomostu (bez rozróżniania na 
pływające i stacjonarne) jako wymagającą pozwolenia/zgłoszenia. Uznanie pomostu jako budowli 
hydrotechnicznej będącej równocześnie obiektem budowlanym w świetle przepisów Prawa 
budowlanego wynika również z faktu, iż pomost jest urządzeniem służącym do korzystania z zasobów 
wodnych. Pływający pomost nie jest co prawda trwale połączony z dnem za pomocą np. pali (choć są 
i takie konstrukcje), to jednak posiada elementy trwałego połączenia z dnem za pośrednictwem 
„martwych” kotwic. Jest to zatem obiekt stacjonarny, zaś konstrukcja pływająca umożliwia jedynie jego 
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unoszenie na powierzchni lustra wody, bez stosowania podpór. Istotnym elementem pływającego 
pomostu jest ograniczenie jego pływalności ze względu na długość łańcuchów (linek) martwych 
kotwic, którymi są przytwierdzone do dna.  Powyższe właściwości pomostu pływającego pozwalają na 
uznanie go za urządzenie wodne w myśl uregulowań ustawy - Prawo wodne.  

Natomiast brak rozróżnienia pomostów na stałe i pływające, jako urządzenia wodne, nie przesądza 
o klasyfikacji danego pomostu pływającego jako urządzenie wodne. Ważna bowiem jest funkcja jaką 
pełni, a jest ona taka jak pomostu, zaś technologia powstania pomostu nie może powodować, że nie 
jest to urządzenie wodne. Nieuprawniony jest też zarzut, ze względu na niemożliwość określenia 
w pozwoleniu wodnoprawnym obligatoryjnego elementu jakim jest określenie położenia urządzenia 
wodnego za pomocą współrzędnych geograficznych dyskwalifikuje pomost pływający jako urządzenie 
wodne. Zakres ruchu w płaszczyźnie poziomej jest ograniczony do nieistotnego obszaru, co nie 
stanowi przeszkody w lokalizacji przestrzennej obiektu. 

O trwałym bądź nietrwałym związaniu obiektu z gruntem, nie decyduje ani technologia wykonania 
fundamentów, ani możliwości techniczne przeniesienia tego obiektu w inne miejsce. Podstawowe 
znaczenie ma bowiem ustalenie, czy posadowienie jest na tyle trwałe, że opiera się czynnikom 
mogącym zniszczyć ustawioną na tym posadowieniu konstrukcję i zapewnia jej bezpieczeństwo.  

Do pomostu pływającego zakotwionego przy użyciu „martwych” kotwic w  dnie mają zastosowanie 
przepisy Prawa budowlanego, z których wynika nakaz uzyskania – przed rozpoczęciem robót 
budowlanych – decyzji o pozwoleniu na budowę takiego obiektu. Jest to sytuacja, w której określony 
obiekt stanowi jednocześnie urządzenie wodne i obiekt budowlany, a w związku z tym na jego 
wykonanie wymagane jest pozwolenie wodnoprawne / zgłoszenie i pozwolenie na budowę / 
zgłoszenie budowlane.  Z punktu widzenia pozwolenia wodnoprawnego nie ma znaczenia, w jakiej 
konstrukcji, technologii lub z jakich materiałów będzie wykonywane urządzenie wodne. Na podstawie 
przepisów Prawa budowlanego przebiega również cały proces wykonywania i budowy w tym łączenia 
pływaków ze sobą i brzegiem, montażu konstrukcji i elementów wyposażenia a także, osadzania 
w dnie „martwych” kotwic i łączenia ich z elementami pomostu. W dalszej kolejności przebiega proces 
oddania w użytkowanie obiektu budowlanego, a następnie jego utrzymania (źródło: 
www.pomost.waw.pl). 

Pomost pływający jako statek  
 
Pomost, niezależnie od rodzaju konstrukcji, na jakiej znajduje się jego pokład może ewentualnie 
stanowić część lub fragment przystani np. żeglarskiej lub kajakowej, ale sam jako urządzenie wodne 
i budowla hydrotechniczna będąca obiektem budowlanym nią nie jest i tym samym nie podlega 
przepisom Ustawa o żegludze śródlądowej z dnia 21 grudnia 2000r., a tym bardziej nie podlega 
wpisowi do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej i choć możliwe jest 
i niektórzy producenci pomostów pływających posiadają Świadectwa Uznania Typu Wyrobu Polskiego 
Rejestru Statków w stosunku do elementów swoich pomostów, to jest to raczej zabieg marketingowy 
niemający charakteru obowiązku prawnego. 

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej z Gdańska na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego w dniu 14 marca 2018r., udzielił informacji dotyczących wymagań formalno – prawnych 
dla obiektów pływających jakimi są między innymi przystanie eksploatowane na śródlądowych 
drogach wodnych. W świetle art. 5 Ustawy o żegludze śródlądowej, pomosty pływające, mimo takiego 
ich określania wynikającego z rodzaju konstrukcji nośnej pokładu, bez względu na to czy jest 
posadowiony na palach, czy przytwierdzony do dna za pomocą martwych kotwic, czy też za pomocą 
rur/pali kotwiących, które umożliwiają mu wyłącznie ruch pionowy, a nie pozwalają na swobodne 
przemieszczanie się nad gruntem po lustrze wody, są zawsze pomostami, nie są statkami (źródło: 
www.pomost.waw.pl). 
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Powyższe objaśnienie nie koliduje z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r., 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 
usytuowanie. Rozporządzenie to poza tym, że kwalifikuje pomosty, jako budowle hydrotechniczne, to 
określa warunki techniczne ich projektowania, usytuowania, wykonania a także wyposażenia budowli 
hydrotechnicznych w sprzęt, materiały i zabezpieczenia.  
 

Pomosty pływające mogą być wykonane przy użyciu materiałów takich jak beton, drewno, tworzywa 
sztuczne, stal o konstrukcji jednolitej lub modułowej, która ułatwia zarówno rozbudowę jak i montaż 
i demontaż w przypadku konieczności rozbierania pomostów przed zimą ze względu na pokrywę 
lodową. 

Każdy przypadek posadowienia w/w elementów - dobór pali drewnianych bądź stalowej konstrukcji 
wsporczej należy rozpatrywać indywidualnie zależnie od lokalizacji i warunków środowiskowych, po 
wykonaniu badań geotechnicznych gruntu. 

Należy pamiętać o zabezpieczeniu podpór drewnianych lub stalowych w miejscu styku powietrza 
i wody oraz ochronie przed pokrywą lodową. 
Na okres zimowy pokłady pomostów mogą być demontowane i wyciągane na ląd. Na akwenach, 
w których występuje zlodzenie zagrażające trwałości konstrukcji (pokrywa lodowa rzędu 20 cm 
i więcej) pale mocujące pomosty pływające do dna w razie konieczności powinny być wykręcane. 
Należy przewidzieć miejsce i sposób przechowywania zdemontowanych elementów pomostu. 
W przypadku pomostów stałych można przewidzieć narzut kamienny - granit lub gnejs (min. ciężar 
pojedynczego kamienia 100 kg) – zaprojektowany w sposób zapobiegający zniszczeniu pomostu 
poprzez przemieszczające się pod wpływem wiatru kry lodowe i jednocześnie umożliwiający 
w sezonie letnim bezpieczne cumowanie kajaków. 
 

Pokład pomostów może być zintegrowany z konstrukcją drewnianą, stalową, z palami bądź 
z pływakami z tworzyw sztucznych za pomocą łączników stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie. 
W przypadku pomostu stałego podstawą konstrukcji jest ruszt palowy, z rur stalowych, bądź 
drewnianych, bądź z tworzywa sztucznego, do którego mocowane są legary stanowiące bezpośrednie 
podparcie pokładu, zlokalizowanego ~ 30 cm nad lustrem wody. 
Aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania ze względu na dynamikę przybijania w miejscach 
z szybkim nurtem pomosty oraz nabrzeża betonowe należy wyposażyć w odbój gumowy. 
W przypadku łączenia pomostu stałego z ruchomym należy pamiętać o dylatacji na łączeniu. 

9.2.1. Sposoby wykonania pomostów pływających 

Pomosty pływające można wykonać: 
a) w sposób podobny do pomostów stałych: 
Pokłady pomostów pływających mogą zostać wykonane z drewna lub z tworzywa sztucznego 
przypominającego swoim wyglądem drewno takie jak w przypadku pomostów stałych; w celu 
utrzymania ich na powierzchni niezbędne są pływaki. 
Pływaki - mogą to być - rury polipropylenowe np.: f 500/9, 8mm; 
- pływaki siatkobetonowe - mogą być użytkowane przez cały rok, nawet w najcięższych warunkach 
zimowych (do –40°C) - gwarantują wysoką odporność i wieloletnie bezobsługowe użytkowanie. 
Zamocowane są do dna za pomocą betonowych „martwych kotwic” i łańcuchów kotwicznych; 
- z polietylenu wykonane technologią formowania rotacyjnego. Stosowane są pod konstrukcję 
drewnianą lub metalową, jako pływak wypornościowy do pomostu pływającego. Konstrukcja pływaka 
umożliwia szybki montaż do konstrukcji szkieletu pomostu. Pływak może być wypełniony styropianem, 
który nawet po przebiciu pływaka zachowuje swoje cechy pływalności. Zaletami polietylenu jest 
całkowita odporność na czynniki środowiskowe, odporność na uderzenia oraz na promieniowanie UV, 
elastyczność i niska masa własna. W przypadku uszkodzenia, pływak można naprawić metodą 
spawania. 
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Fot. Przykład pomostu pływającego z pokładem drewnianym na pływakach z tw. sztucznych, źródło: „Wytyczne modelowe…” 
 

        
 

Fot. Przykład pomostu pływającego z pokładem z tworzyw szt. na pływakach modułowych, źródło: „Wytyczne modelowe…” 
 

b) jako zintegrowany system pokładu oraz pływaków – z tworzyw sztucznych 
 

     
 

Fot. Przykład pomostu pływającego z tw. sztucznych, na rzece Czarna Wda, Jastrzębia Góra, autor zdj. UMWP 
 

c) lub też jako niskoburtowe pomosty pływające z polietylenu (granulat tworzywowy), w których 
drewno i stal zostały wyeliminowane przez łatwe w montażu, niewymagające konserwacji elementy 
z tworzywa sztucznego które mogą pełnić funkcję pływaka lub modularnego i łatwego w montażu 
elementu pokładu. 
- wymiar modułu podstawowego np. 1,52x1,14x0,25 m, masa ok. 38 kg, Max obciążenie ok 315 kg, 
mogą być kotwione za pomocą żerdzi kotwiących wkręcanych w dno akwenu – za pomocą 
odpowiedniej prowadnicy bądź łącznika słupka porusza się w kierunku pionowym wzdłuż pala. 
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Fot. Przykład modułów i pomostu pływającego z modułowych elementów z tw. sztucznych, źródło: „Wytyczne modelowe…” 
 
Do utrzymania we właściwej lokalizacji pomostów pływających niezbędne są: 
kotwy - dobrane zależnie od lokalnych warunków (moc prądu, pływy); 
-  żerdzie kotwiące wkręcane w dno akwenu; 
- pale stalowe rurowe, średnica nawet do kilkudziesięciu cm, stal ocynkowana, zamknięte, przy 
mniejszych średnicach plastikowymi deklami; 
 

  
 

Fot. Pomost pływający na palach, rzeka Radunia, Pruszcz Gdański, autor zdj. UMWP 

 
- system kotwiczenia Seaflex - elastyczny łącznik Seaflex  jest urządzeniem, które może zwiększyć 
swoją długość ponad dwukrotnie, zachowując cały czas odpowiednią wytrzymałość na zrywanie. 
Idealnie się sprawdza  w warunkach dużych wahań poziomów wody; 
- łańcuchy kotwione na dnie do „martwych kotwic”, najczęściej w postaci zatopionych bloków 
żelbetowych w kształcie grzyba lub śruby wkopanej w dno. 
 

       
 

Schemat: Kotwienie brzegowe pomostu przy pomocy pali kotwicznych, źródło: archimania.pl 
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Schemat: Kotwienie brzegowe pomostu przy pomocy martwych kotwic, źródło: archimania.pl 

 
Wytyczne dotyczące sposobów mocowania pomostów pływających 
• Pomosty pływające powinny być zamocowane w taki sposób, aby było możliwe ich odłączenie 
i transport w celu konserwacji (gdy zostaną wykonane z materiału wymagającego konserwacji) lub 
przechowania w okresie zimowym. 
• Minimalna szerokość pomostu głównego – 1,5 m. 
• Należy zapewnić stateczność pomostu nie mniej niż 15 stopni przy pełnym obciążeniu połowy 
szerokości. 
Mocowanie do brzegu - w miejscu przewidywanego mocowania pomostu, w celu jego zakotwienia 
należy wykonać fundament kotwiący: 

• betonowy, zbrojony, w którym należy pozostawić marki stalowe (zależnie od miejsca kotwienia 

pomostu: od góry – pomost nad belką bądź od czoła – pomost równo z belką) – tak, aby uzyskać 
możliwość regulacji; zaletą fundamentu betonowego są jego właściwości – nie koroduje w gruncie; do 
marek w odpowiednim rozstawie można mocować elementy (śruby) bądź do połączenia 
przegubowego, bądź stałego;  

• drewniany, w postaci pali drewnianych wbitych w grunt, dobrze zaimpregnowanych, smołowanych, 

na których należy zamocować oczep np. ze starych podkładów kolejowych (materiał bardzo odporny 
na działanie czynników zewnętrznych - nasączony olejem nie tylko powierzchniowo), do oczepu 
można zamocować płaskowniki lub kątowniki stalowe w miejscach mocowania; 

• trap zejściowy – do fundamentu na brzegu - końcowy element trapu (drewniany, bądź z tworzywa 

sztucznego) należy mocować na śruby zabezpieczone antykorozyjnie, przy połączeniu przegubowym, 
ze względu na zmiany termiczne - zostawić przerwę (dylatację) ok. 1– 1,5 cm pomiędzy betonem lub 
drewnem; trap z pokładem musi być połączony przegubowo lub w miejscu oparcia o pokład pomostu 
powinien być zaopatrzony w rolki. Trap powinien posiadać barierkę z jednej strony dla funkcjonalności. 
 

  
 

Fot. Przykład mocowania do żelbetowego fundamentu oraz trapu zejściowego, autor zdj. UMWP 
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Konstrukcja i wykonanie pomostów pływających – zgodnie ze specyfikacją producenta. 
 

Mocowanie do dna – utrzymanie pomostów w założonym położeniu: 

• Mocowanie do dna cieku/zbiornika wodnego – za pomocą pali – np. rur stalowych 

wbitych/wkręconych w dno, obustronnie zaślepionych, mocowanych do pokładu pływającego; pale te 
nie pozwolą na oddalenie się pokładu od brzegu i umożliwią jego ruch góra dół przy zmianie poziomu 
wody; mogą być wykonane również z drewna lub tworzywa sztucznego o odpowiedniej wytrzymałości. 

• Za pomocą łańcuchów lub lin kotwicznych – do posadowionych na dnie „martwych kotwic” 

najczęściej w formie zatopionych żelbetowych bloków (nie przewiduje się ich podnoszenia). 
 

      
 

Fot. Mocowanie za pomocą łańcuchów oraz betonowych kotwic, autor zdj. UMWP 
 

9.2.2. Usytuowanie pomostów pływających 

Pomosty pływające ze względu na stały poziom pokładu w stosunku do powierzchni wody są bardziej 
przystosowane do turystyki kajakowej. 
Usytuowanie: 
• prostopadle do linii brzegowej – przy jeziorze, w zatoczce, wzdłuż linii szuwarów, przy krótkiej linii 
brzegowej – trap wejściowy mocowany jest do konstrukcji krótszej krawędzi pomostu; 
• równolegle do linii brzegowej – trap wejściowy mocowany jest do konstrukcji dłuższej krawędzi 
pomostu. 
 
Wymiary: 
Małe pomosty – na 1, 2 jednostki: 
Szerokość: od 1,2 – 1,5 m, 
Długość – modułu - 5 m – na 1 kajak,-10 m – na 2 kajaki. 
Większe pomosty – na kilka jednostek 
Szerokość: od 1,7 – 2,4 m, 
Długość – modułu - 10 m – 20 m. 
Trap zejściowy: 
Szerokość: od 1,2 – 1,5 m, 
Wysokość burt nad lustrem wody, pełna odsłonięta ok. 20 cm. 
Długość: zależnie od lokalizacji. 
 
Cechy funkcjonalno – użytkowe: 
• Wzdłuż dłuższego boku: - możliwość cumowania – co ok. 100 – 120 cm 
- opcjonalnie – gdy pokład pomostu zlokalizowany jest ponad 50 cm nad lustrem wody - obniżony 
stopień – o ok. 30 cm, dolna półka ok. 50 cm szerokości, 
• Dobijanie/odbijanie – od strony nurtu, przy ustawieniu kajaka w górę rzeki, 
• Lokalizacja trapu w stosunku do pomostu – zależnie od warunków lokalnych. 
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Usytuowanie równoległe do nurtu, brzeg niski: 
Trap wejściowy mocowany – kotwiony w gruncie nabrzeża (fundament kotwiący, przyczółek 
żelbetowy), do trapu mocowany przegubowo pomost, stabilizacja w nurcie za pomocą prowadnic 
tj. pali stalowych, drewnianych lub żelbetowych, przechodzących przez prowadnicę (obejmę) 
mocowaną do boku pomostu. 

  
Ilustracja i schemat: Pomost równoległy do nurtu, źródło: „Wytyczne modelowe…” 

 

Usytuowanie równolegle do nurtu – przy rzece, bez zatoki, przy stromym, bądź średnio stromym 
zejściu do wody, wykonanie schodów terenowych oraz „rynny” z bali drewnianych bądź tworzyw 
sztucznych ułatwiających transport kajaka w górę i na dół skarpy. 

  
Ilustracja i schemat: Pomost pływający równoległy do nurtu – wąski, opcjonalnie pokład szerszy: 1,2 - 1,5m,  

źródło: „Wytyczne modelowe…” 
 

Łączenie pomostów w lustrzanym odbiciu - jeżeli pozwalają na to warunki konkretnej lokalizacji można 
zastosować podwójne schody terenowe, wykorzystujące jedną konstrukcję „rynien”. 
 
 

  
Ilustracja i schemat: Pomost równoległy do nurtu ze schodami w układzie prostopadłym – możliwe przy łagodniejszych 

skarpach, źródło: „Wytyczne modelowe…” 
 
 

W przypadku wałów istnieje konieczność realizacji schodów terenowych z rynną wspomagającą 
wodowanie i wynoszenie kajaków z wody po obu stronach wału. „Rynna” w przypadku konieczności 
wolnego przejścia w szczycie wału – dla celów konserwacji i udostępnienia dla służb utrzymaniowych 
powinna być demontowalna bądź przerwana w szczycie wału. Przy rynnie do wodowania lub 
wyciągania kajaków powinien być swobodny dostęp w celem przeciągania sprzętu. Często dostęp do  
rynny jest odgrodzony np. barierką lub też odeskowany albo rynna jest źle zlokalizowana (za 
pomostem pływającym).  
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   Fot. Rynna spławna, rzeka Szkarpawa, Osłonka, zdj. UMWP Fot. Dostęp do rynny odgrodzony barierką, zdj. UMWP  

  

Fot. Pomosty pływające nierekomendowane, z palami na zewnątrz oraz pomost z nawierzchnią betonową, autor zdj. UMWP 

W przypadku rozwiązania polegającego na łączeniu trapu zejściowego z pomostem (połączenie 
przegubowe), kótry od strony lądu jest zakotwiony do konstrukcji schodów skarpowych (bloczek 
betonowy wylewany na morko z uchami montażowymi), należy ustalić średnie stany wody wyskiej. 
Usadowienie tego połączenia zbyt nisko może prowadzić do zalania trapu.     

  Fot. Połącznie przegubowe pomostu (średnie i niskie stany wody) oraz trap zalany (wysoka woda), autor zdj. UMWP 
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9.3. Pomost stały  

Nabrzeże przystani dla kajaków jest to miejsce, w którym kajakarz może wygodnie zwodować kajak 
i wyjąć go z wody. Takie nabrzeże powinno mieć ok. 15 metrów długości (pozwoli to na cumowanie 
trzech kajaków jednocześnie), składa się z pomostu drewnianego biegnącego wzdłuż umocnionego 
palami drewnianymi, faszyną i geowłókniną brzegu oraz miejsca wodowania kajaków, z łagodnie 
opadającym, piaszczystym dnem. Od strony lądu znajduje się niewielki plac / teren manewrowy. Takie 
nabrzeże pozwala wodować kajaki przy zmiennym poziomie wody, ponadto w ograniczonym zakresie 
wchodzi w wodę, co ogranicza ingerencję w koryto rzeki i zmianę krajobrazu, co pozwala chronić 
przyrodę doliny rzeki. Nabrzeże takie można rozbudowywać, np. projektując pomosty kajakowe po 
obu stronach slipu lub wydłużając je. Nadrzędną zasadą powinno być zapewnienie właściwej 
przepustowości przystani. Powinna być ona bardziej rozbudowana w miejscach węzłowych szlaków 
kajakowych oraz na rzekach o dużym natężeniu ruchu turystycznego 

Nieduże pomosty stałe o szerokości do 3m i długości do 25m, mogą być wykonywane na zgłoszenie 
do odpowiedniego urzędu, natomiast przekroczenie tych parametrów skutkuje koniecznością 
wystąpienia o pozwolenie wodnoprawne wydawane przez Zarząd Zlewni PGW lub dyrektor 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW, zależności od rodzaju inwestycji i jej lokalizacji na 
terenie województwa. 

 

Ilustracja: Pomost stały, autor: opracowanie własne, na podst. „Koncepcji zagospodarowania…” 
 

             

Ilustracja: Pomost stały, autor: opracowanie własne, na podst. „Koncepcji zagospodarowania…” 
 
Należy zaprojektować infrastrukturę, która pozwoli na bezpieczne zejście i wodowanie sprzętu. 



 

 

  61 Wytyczne dla zagospodarowania szlaków kajakowych w województwie pomorskim 

Ze względu na wysokość sprzętu pływającego i specyfikę wsiadania/wysiadania do/z kajaka - 
wysokość pomostów nad poziomem wody – od 15cm, 30cm do 50cm, przy czym 50cm to dość 
wysoko – w takim przypadku można zastosować stopień obniżony w stosunku do pokładu o około 20-
30cm, szerokość dolnej półki około min. 50 cm. 
Trzeba również pamiętać o potrzebie uzyskania umowy użytkowania gruntu pod wodami w miejscu 
ulokowania pomostu od PGW Wody Polskie. 
 

Drewno 
Obecnie najbardziej popularnym materiałem jest odpowiednio zabezpieczone (np. przez impregnację 
ciśnieniową) - drewno. 
Jednak aby przedłużyć jego trwałość należy co roku powtarzać konserwację – np. przez olejowanie, 
używanie preparatów drewnochronnych, z zastrzeżeniem wyboru atestowanego impregnatu jak 
najmniej szkodliwego dla organizmów wodnych. 
Materiały i produkty drzewne bez odpowiedniego zabezpieczenia łatwo ulegają degradacji pod 
wpływem wody, owadów, grzybów i małży będących pasożytami drewna. Zmienne warunki 
wilgotności prowadzą często do paczenia się i pękania drewna. Owady i grzyby obniżają mechaniczną 
wytrzymałość drewna.  
Gatunki drewna do stosowania na pomosty: wiąz pod wodą, modrzew nad wodą, bądź też, ze 
względów ekonomicznych drewno sosnowe minimum klasy II (K33), nasycone ciśnieniowo 
preparatem odpornym na działanie warunków wodnych z zastrzeżeniem wyboru impregnatu jak 
najmniej szkodliwego dla organizmów wodnych.  W celu uzyskania maksymalnej antypoślizgowości – 
deski powinny być ryflowane. 
 
 

 
 

Fot. Pomost stały o burcie 20cm i niski trap, rzeka Nogat, Malbork, autor zdj. UMWP 

 

Tworzywa sztuczne 
Coraz bardziej popularne stają się tworzywa sztuczne, jako materiał niezawodny, o długiej żywotności 
i bardzo dobrych właściwościach technicznych, także konstrukcyjnych. Obecnie dostępne na rynku 
materiały swoim wyglądem przypominają drewno. Pokład pomostu – zbudowany z ryflowanych desek, 
odporny na warunki atmosferyczne, nie butwieje, nie wymaga konserwacji, odporny na oleje, kwasy, 
sole, ługi, ekonomiczny, długoletnie użytkowanie, przyjazny dla środowiska, do ponownego recyklingu, 
neutralny dla wody, niskie ryzyko skaleczenia (bez drzazg), prosty montaż, wysoka wytrzymałość na 
zginanie (minimalny rozstaw legarów – 60 cm), nie przewodzi prądu elektrycznego. 
 
Większe przystanie kajakowe są niezbędne w miejscach, gdzie brzeg jest stromy (np. znajdują się tam 
wały przeciwpowodziowe), a w pobliżu znajduje się miejsce o dużej koncentracji ruchu turystycznego, 
lub mogą być wykorzystywane, jako wielofunkcyjne przystanie wodne, służące nie tylko kajakarzom, 
ale również większym jednostkom pływającym, np. jachtom lub barkom mieszkalnym (hauseboat'om). 
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Ilustracja: Pomost stały, autor: opracowanie własne, na podstawie zamieszczonych źródeł  

 

 
 

Fot. Pomost stały, rzeka Łeba, Chocielewko, autor zdj. UMWP 
 
 

Należy pamiętać, że optymalne jest wysiadanie z/wsiadanie do kajaka przy ustawieniu go równolegle 
do brzegu w górę rzeki, pod prąd. 
Należy zapewnić możliwość cumowania do np.: pachołków, rogów, knag, przelotek np. w postaci 
stalowych obręczy (co ok. 100 – 120 m) lub niskich poręczy ażurowych - w przypadku konieczności 
odpoczynku bądź przy przenoskach, gdy po przeniesieniu jednego kajaka nastąpi konieczność 
powrotu po kolejne kajaki. 

9.3.1. Pomosty stałe i ich usytuowanie 

Przy stabilnym poziomie lustra wody, wąskim korycie, można pomosty sytuować wspomagająco przy 
łagodnym brzegu na gruncie: 
 

• prostopadle do nurtu – przy szerokim korycie rzeki, w naturalnych bądź sztucznych zatoczkach, przy 
brzegu zarośniętym szuwarami; 
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Ilustracja i zdjęcie: Pomost prostopadły do nurtu opcjonalnie ze slipem do wodowania, źródło: „Wytyczne modelowe…”i UMWP 

• równoległe do nurtu - przy szybkim nurcie, wąskim korycie rzeki; 

         

Ilustracja i schemat: Pomost równoległy do nurtu opcjonalnie z obniżonym stopniem, źródło: „Wytyczne modelowe…” 

Wymiary: 
Małe pomosty – na 1, 2 jednostki: Szerokość: od 1,2 – 1,5 m, 
Długość modułu: - 5 m – na 1 kajak, - 10 m – na 2 kajaki. 
Większe pomosty – na kilka jednostek: 
Szerokość: od 1,5 – 2,4 m, 
Długość modułu: - 10 m – 20 m. 
Wysokość wolnej burty od lustra wody ok. 20 cm 
W miejscach generujących duży ruch - rozbudowa modułowa, powielanie rozwiązań. 
 
Cechy funkcjonalno – użytkowe: 
• Wzdłuż dłuższego boku: 
- możliwość cumowania – np. w postaci obręczy stalowych co ok. 100 – 120 cm 
- opcjonalnie – gdy pokład pomostu zlokalizowany jest ponad 50 cm nad lustrem wody - obniżony 
stopień – o ok. 30 cm, szerokość dolnej półki 50 cm, 
• Przy boku krótszym – obniżony stopień – ułatwia dostęp do wody podczas dobijania do pomostu – 
łatwiej sięgnąć do wody przy konieczności np. wypłukania gąbki do wylewania wody i czyszczenia 
kajaka. 
 

            
 
Ilustracja i schemat: Pomost równoległy do nurtu opcjonalnie ze stopniem obniżonym od strony krótszego boku pomostu – opcja 

przydatna przy korzystaniu z wody przez kajakarzy, źródło: „Wytyczne modelowe…” 
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Ilustracja i schemat: Pomost równoległy do nurtu opcjonalnie ze slipem od strony krótszego boku pomostu-ułatwiającym 
wciąganie kajaka na pomost – w przypadku braku możliwości wciągania kajaka na brzeg, źródło: „Wytyczne modelowe…” 

 
Cechy funkcjonalno – użytkowe: 
Umożliwiają wyjęcie kajaka z wody lub jego zwodowanie – w przypadku, gdy nie ma wygodnej 
zatoczki do wodowania, kajak wyjmowany jest bezpośrednio na platformę i przenoszony, jeżeli brzeg 
jest wysoki – należy łączyć platformę ze schodami terenowymi. 
 
Usytuowanie pomostu względem lustra wody 
 
Ważnym czynnikiem rozpatrywanym przy projektowaniu i realizacji pomostów jest wysokość lustra 
wody. Należy przyjąć zmienność lustra wody i nie projektować odnosząc się do stałej rzędnej, dlatego 
warto rozważyć możliwe rozwiązania konstrukcyjne: 
 
 

- pomost jednopoziomowy, standardowy 
Pomst słały powinien być usytuowany co najmniej 10 cm od lustra wody, obudowany burtą, np. 20cm. 
W przypadku częstszych zmian stanów wody należy zastosować pomost stały schodkowy. 
 
 

  
 

Fot. Pomost równoległy do nurtu, rzeka Łeba, Chocielewko, autor zdj. UMWP 
 
- pomost stopniowany (schodkowy), pozwalający na wodowanie kajaków przy różnym poziomie wody; 
 



 

 

  65 Wytyczne dla zagospodarowania szlaków kajakowych w województwie pomorskim 

     
 

Fot. Pomost schodkowy, rzeka Radunia, po lewej Goręczyno, po prawej Nowa Wieś Rzeczna, autor zdj. UMWP 
 

   
 

Fot. Pomost schodkowy, rozwiązania nierekomendowane, autor zdj. UMWP 
 
- pomost skośny (wchodzący w wodę naśladując formę slipu), pozwalający na łagodne wodowanie 
kajaka. Ten typ pomostu jest raczej rzadko stosowany. 
 

 
 

Fot. Pomost skośny, rzeka Radunia, Brodnica Dolna, autor zdj. UMWP 
 

9.3.2. Schody terenowe 

Usytuowanie: 
Wykonywane w celu pokonania znacznej pochyłości – prostopadle do nachylenia skarpy, bądź 
w poprzek skarpy, niekiedy przy łagodnym spadku. 
Wymiary: – zależne od warunków konkretnej lokalizacji, kąta nachylenia, głębokość stopnia ~ 35 cm, 
wysokość ~15 cm. 
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Ilustracja i schemat: Wąski pomost stały – schody terenowe, źródło: „Wytyczne modelowe…” 
 

Wymiary: 
Szerokość: - 0,7 – 0,9 m, 
Długość – moduł: - 5 m – na 1 kajak, - 10 m – na 2 kajaki. 
 
Cechy funkcjonalno – użytkowe: 
• Stosowane zarówno przy szerszych pomostach jak i wąskich platformach; 
• Wykonane np. z materiałów występujących lokalnie, kamienne bądź z palików drewnianych lub 
z tworzywa sztucznego ograniczających ubity żwir, bądź np. z podkładów kolejowych. 
Wykonywane wzdłuż dłuższego boku pomostu – niskie schody terenowe, łagodny spadek; 
w przypadku wąskiego koryta – wąski pomost stały – zależnie od szerokości koryta, na jego 
szerokości powinien zmieścić się przynajmniej 1 kajak (ok. 80 – 100 cm), który zostanie potem 
przeniesiony; niekiedy pomost – może być ostatnim stopniem posadowionym w wodzie. 
 

 
 

Fot. Wąski pomost stały – schody terenowe, autor zdj. UMWP 

9.3.3. Łapacze 

Usytuowanie: 
stosowane przy szybkim nurcie, w momencie, gdy należy zatrzymać się przed przeszkodą, dłuższy 
pokład usytuowany równolegle do nurtu. 
 
Wymiary: 
konstrukcja pływająca 0,5 - 0,75 x4 - 5 m. 
Cechy funkcjonalno – użytkowe: 
trwale mocowana do brzegu, tak aby miejsce między brzegiem a krawędzią pomostu nie było 
mniejsze niż 1,0m, tworzy kształt litery L - wewnętrzną stronę krótszego boku, ze względu na 
dynamikę przybijania należy wyposażyć od strony wewnętrznej w odbój gumowy na całej długości 
pomostu, a w przypadku nabrzeża betonowego, także wzdłuż nabrzeża. 
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Ilustracja i schemat: Wąski pomost – układ pokładu wzdłuż nurtu – deski ryflowane ograniczają „poślizg” w kierunku nurtu, 

źródło: „Wytyczne modelowe…” 
 

  
Ilustracja i schemat: Wąski pomost – układ pokładu prostopadle do nurtu – deski ryflowane ograniczają „poślizg” w kierunku 

przejścia, źródło: „Wytyczne modelowe…” 
 

 
 

Fot. Przykład realizacji łapacza, rzeka Łyna, źródło: „Wytyczne modelowe…” 

9.3.4. Rynny z podporami lub bez podpór  

Usytuowanie: 
tak aby wyciągany lub wodowany kajak ustawiał się z nurtem (dziobem w górę rzeki). 
 
Wymiary i rozwiązania materiałowe: 
• Założenia wyjściowe: 
Waga kajaka, bez bagażu to ok. 25 – 45 kg, dodatkowo – sprzęt nawet do 50 kg. 
• Elementy poziome w rozstawie: 
- w szerszym miejscu – wyżej - 0,75m w świetle, na wysokości ok 45-50cm powyżej poziomu terenu; 
- w węższym miejscu – niżej - 0,40m w świetle, na wysokości ok. 20-30cm powyżej poziomu terenu. 
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Fot. Przykład dobrych rozwiązań w terenie, rynny ze schodami, od lewej rzeka Łeba, Paraszyno i rzeka Studnica, Miastko,  

zdj. z zasobów UMWP  

 
• Materiał: 
drewno – żerdzie o średnicy 10cm, zaimpregnowane, konserwacja – najlepiej 2 razy w roku; 
tworzywo sztuczne (polietylen o właściwościach konstrukcyjnych) - pale o średnicy 10 cm, 
podpierane palikami co 0,5m odporne na działanie wody i czynników atmosferycznych; rury stalowe. 
 
Cechy funkcjonalno – użytkowe: 
zastosowane żerdzie/bale/rury tworzą coś w rodzaju kołyski, która ułatwia przesuwanie kajaków; 
 

  
 

Ilustracja i schemat: Wąski pomost stały – schody terenowe – wzdłuż schodów rynna ułatwiająca wodowanie i wyjmowanie 
kajaka z wody, źródło: „Wytyczne modelowe…” 

 
Opcjonalnie – wykonanie niecki w terenie wzdłuż schodów z miejscowymi wypłaszczeniami. 
Warto też zwróć na samo zakończenie rynny tak, aby bezpośrednio wpadała do wody, a nie 
wystawała ok. 1 m nad wodą, musi być również swobodny dostęp dla manewrowania kajakiem 
(nieorganiczny barierą lub łatwy dostęp do schodów lub pomostu). 
Kąt nachylenia rynny spławnej powinien być dostosowany do poziomu terenu i powinien wynosić 
około 20 – 30 procent. Pochylenie rynny należy dostosować do warunków terenowych tak aby 
końcówka rynny znajdowała się w wodzie. Na długości rynny należy zastosować punkty podparcia w 
rozstawie ok. 200 cm. Obok rynny powinien być zlokalizowany, najlepiej niczym nie odgrodzony 
(barierki) ciąg pieszy lub schody terenowe, umożliwiające swobodne wodowanie i przeciągania kajaka 
w rynnie. 

stal - ocynkowana, malowana proszkowo bądź nierdzewna. 
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Fot. Przykład rozwiązania - rury stalowe umożliwiają przeniesienie kajaka nad przeszkodą, źródło: „Wytyczne modelowe…” 
 
 

   
 

Fot. Nieprawidłowe rozwiązania w terenie – rynna odgrodzona barierką, oraz za szeroki rozstaw żerdzi rynny, autor zdj. UMWP 
 

9.3.5. Slip lub pomost ze slipem  

Usytuowanie: 
w miejscu gwałtownej zmiany poziomu dna koryta – jak np. jaz. 
 
Wymiary i rozwiązania materiałowe: 
• wielkość budowli - zależna od lokalizacji – konieczność wykonania projektu rozwiązań budowli 
hydrotechnicznej w odniesieniu do konkretnego miejsca; 
• konstrukcja betonowa lub np. z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie wody i warunków 
atmosferycznych. 

  

Ilustracja i schemat: Pomosty zewnętrzne ze slipem wewnętrznym, umożliwiające pokonanie niewielkich progów o różnicy 
poziomów 0,8 – 1,2m; Schemat rozwiązania pokonania jazu, źródło: „Wytyczne modelowe…” 

 
Cechy funkcjonalno – użytkowe: 
• realizowana w przypadku braku możliwości zorganizowania przenoski; 
• Pomosty zewnętrzne ze slipem wewnętrznym, umożliwiające pokonanie niewielkich progów 
o różnicy poziomów 0,8 – 1,2 m; 
• pochylnia wznoszącej się od strony napływu, w punkcie maksymalnego wyniesienia – 
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zmiana nachylenia - obniżenie w kierunku płynięcia, obustronnie wzdłuż pochylni wąskie pomosty 
służące – od strony napływu – do wygodnego wyjścia z kajaka – przejścia przy niskim stanie wody 
wzdłuż pochylni - od strony przeciwnej do wygodnego wejścia do kajaka; 
• w przypadku zajęcia całej szerokości cieku wodnego należy zrealizować przepławkę dla ryb. 
 

   
Fot. Przykład poprawnego slipu, rzeka Łeba, w Chocielewku, autor zdj. UMWP 

 
Generalnie powierzchnia slipu dla kajakarzy nie powinna być betonowa – ze względu na sposób 
wyciągania sprzętu – najczęściej nie za pomocą wózka tylko siłą własnych mięśni – tarcie spodem 
obciążonego kajaka (w przypadku podróżowania z całym sprzętem turystycznym) – może powodować 
jego uszkodzenie. Betonowy slip powinien być wyłożony gumową matą. 
 
 

  
  

Fot. Nieprawidłowe rozwiązania w terenie: slip betonowy oraz z płyt typu Meba, zdj. z zasobów UMWP 
 

 
 

Fot. Przykład zastosowania gumy w rolkach, źródło: „Wytyczne modelowe…” 
 

 

Na już istniejących betonowych pochylniach można zastosować arkusz gumy zwulkanizowanej 
w rolce (szer. rolki 120cm, maksymalna dł. 10m) lub trap z tworzyw sztucznych odporny na działanie 
wody i czynników atmosferycznych. 
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Uwaga:  

 przy konieczności przeprowadzania lub przeciągania kajaków przez powierzchnie betonowe 
lub kamienne można również zastosować gumę zwulkanizowaną w rolkach. 

 natomiast przy konieczności poruszania się w górę rzeki - możliwość zamontowania rolek 
kauczukowych z wyciągarką. 

 

    
 

Fot. Rolki ułatwiające przemieszczenie kajaka, źródło: „Wytyczne modelowe…” 
 
 
 
 
Usytuowanie: 
W zależności od lokalizacji – generalnie kajaki mogą wodować w naturalnych zatoczkach 
i wypłaszczeniach, jeżeli jest konieczność wybudowania slipu należy lokować go w taki sposób, aby 
przy wodowaniu kajak lub łódź płynęły z prądem, a nie pod prąd. 
 

Wymiary i rozwiązania materiałowe: 
slip dla kajakarzy nie powinien być betonowy – ze względu na sposób wyciągania sprzętu – 
najczęściej nie za pomocą wózka, tylko siłą własnych mięśni – tarcie spodem obciążonego kajaka (w 
przypadku podróżowania z całym sprzętem turystycznym) – może powodować jego uszkodzenie; na 
już istniejących betonowych pochylniach można zastosować arkusz gumy zwulkanizowanej w rolce 
(szer. rolki 120 cm, maksymalna dł. 10m, lub szerszy arkusz maty) lub polietylenowy trap z desek 
ryflowanych odporny na działanie wody i czynników atmosferycznych. 
 

Cechy funkcjonalno – użytkowe: 
• mała pochylnia, schodząca z lądu w głąb wody, wspomagająca wodowanie lub wyciąganie na brzeg 
kajaków i innych niewielkich jednostek pływających; 
• ważne jest zastosowanie rozwiązań, które uwzględnią śliskość nawierzchni – można zastosować 
elementy stanowiące oparcie dla stóp podczas wychodzenia z/wchodzenia do wody w części 
zewnętrznej, część środkowa pozostanie wolna, tak aby nic nie stanowiło przeszkody dla 
wyciąganego/wodowanego sprzętu; 
• jeżeli przybijamy do wysokiego brzegu, aby zapewnić bezpieczeństwo wysiadania można 
zastosować pomosty boczne – ponad poziomem wody; ważny łagodny kąt nachylenia (np. 10- 15%). 
 
 



 

 

  72 Wytyczne dla zagospodarowania szlaków kajakowych w województwie pomorskim 

  
 

Ilustracja i schemat: Slip mocowany do nabrzeża z pomostami bocznymi, o szerokości zależnej od warunków lokalnych,  
źródło: „Wytyczne modelowe…” 

 
 

• oraz dodatkowo platformę poniżej poziomu wody ze spadkiem w stronę brzegu (po to aby zapobiec 
zsunięciu się kajakarza w kierunku wody głębokiej) 
 
 

 
 

Schemat: Slip z wypłyceniem w postaci pomostu stałego obniżonego w stosunku do pomostów bocznych,  
źródło: „Wytyczne modelowe…” 

 

9.4. Przenoski przez przeszkody na szlaku  

Zgodnie z definicją przenoska kajakowa to miejsce na rzece, w którym istnieje konieczność 
przerwania spływu i przeniesienia kajaka w związku z istnieniem naturalnej lub sztucznej przeszkody 
typu elektrownia wodna, niski most, młyn itp. 

Przenoska kajakowa przy elektrowni wodnej i innych dużych obiektach hydrotechnicznych to jedna 
z podstawowych inwestycji, zapewniających wygodę i bezpieczeństwo użytkowania szlaku 
kajakowego. Przejście takiej przeszkody wymaga pokonania dużej różnicy wysokości pomiędzy górną 
a dolną wodą, wyjęcia kajaka z wody najczęściej na wale lub zaporze ziemnej piętrzącej wodę 
powyżej elektrowni, przeniesienia go lądem z ominięciem urządzeń elektrowni wodnej i zwodowanie 
na „dolnej wodzie”, zwykle w szybkim nurcie poniżej elektrowni.  

W przypadku, gdy odcinek szlaku jest wyjątkowo trudno dostępny, należy odpowiednio oznakować 
takie miejsce a zaprojektowana infrastruktura, powinna: 
1. pozwolić na bezpieczne zejście i wodowanie sprzętu 
2. zapewnić trasę obejścia 
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Schemat: Przenoska w pobliżu elektrowni, źródło: „Wytyczne modelowe…” 
 

W skład takiej przenoski wchodzą przeważnie dwa nabrzeża dla kajaków: miejsce dobijania do brzegu 
i wyjmowania kajaków powyżej elektrowni (przeszkody) i miejsce wodowania kajaków poniżej 
elektrowni (przeszkody), droga przejścia do miejsca wodowania kajaków, ogrodzenie, oznakowanie 
przenoski.  

Dodatkowym wyposażeniem może być infrastruktura towarzysząca tj.: wiaty, ławki, kosze na śmieci, 
TOI-TOI, oznakowanie, itp. Zwykle niezbędne jest przy urządzaniu przenoski wykonanie robót 
budowlanych, związanych z uporządkowaniem brzegów, zmianą konstrukcji nabrzeży itp. inwestycji. 
Wykonanie takiej przenoski wymaga przeprowadzenia uzgodnień z operatorem elektrowni, aby 
planowany ruch turystów nie przeszkadzał w funkcjonowaniu elektrowni, a miejsca wodowania 
i wyjmowania kajaków zapewniały użytkownikom bezpieczeństwo. W niektórych wypadkach, gdy 
przenoska jest przed odcinkiem, na którym spływ jest zakazany, zamiast miejsca wodowania kajaków 
niezbędny jest plac manewrowy do załadowania kajaków na przyczepy i droga dojazdowa. Wówczas 
nie ma potrzeby wykonywania miejsc wodowania kajaków.  

Wskazane jest budowanie i projektowanie przenosek w powiązaniu z budową wymaganych prawem 
i pozwoleniami wodnoprawnymi przepławek dla ryb. Przenoski takie po wyposażeniu w tablice 
informacyjne miałyby również wartość edukacyjną w zakresie ekologii. Takie rozwiązanie pozwoliłoby 
na osiągnięcie efektu synergii i ograniczenie kosztów.  

Koszty przenosek są zawsze zależne od warunków lokalnych i mogą być bardzo zróżnicowane. Każdy 
tego typu obiekt wymaga wykonania indywidualnego projektu oraz jego uzgodnienia z właścicielem / 
operatorem terenu, tak aby nie spowodować konfliktu funkcjonowania szlaku kajakowego z np. 
elektrownią wodną. Należy uwzględnić obok bezpieczeństwa i wygody kajakarzy również inne aspekty 
– jak funkcjonowanie zakładu energetycznego, dobowa i sezonowa zmienność poziomu i prędkości 
przepływu wody, kwestie ekologiczne np. wybudowanie przepławek dla ryb łososiowatych itp.  

Przenoska przy moście itp. małym obiekcie hydrotechnicznym jest znacznie uproszczona 
w porównaniu z przenoską przy elektrowni.  
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Zdj. Przenoska, rzeka Studnica, Miastko, autor zdj. UMWP 

Składa się z miejsca dobijania do brzegu, najczęściej w formie uproszczonego nabrzeża przystani dla 
kajaków, ścieżki do przejścia na miejsce wodowania kajaków z drugim nabrzeżem, tablicy 
informacyjnej i oznakowania. Najczęściej takie inwestycje należy wykonać przy obiektach, które 
uniemożliwiają spływ kajakowy (młyny, jazy, niskie mostki) i wymuszają przeniesienie kajaka przez 
przeszkodę lądem. Uzupełnieniem przenoski mogą być dodatkowo elementy infrastruktury 
wypoczynkowej, jednak zwykle brak jest przy takich przenoskach miejsca.  

Budowle hydrotechniczne podlegają przepisom ustawy Prawo Wodne i zgodnie z §128 
rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 grudnia 
1996 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki 
wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. z 1997 r nr 21 poz. 111) budowle hydrotechniczne piętrzące wodę 
oraz kanały i zbiorniki wodne, stanowiące przeszkodę dla turystyki wodnej, powinny być wyposażone 
w urządzenia umożliwiające przeprowadzenie łodzi i sprzętu turystycznego. 
Każda trwała ingerencja przy budowli hydrotechnicznej czy cieku wodnym wymaga uzgodnień 
z odpowiednim właścicielem. 
 

Każda lokalizacja wymaga indywidualnego projektu. 
Przykładowo w Wielkiej Brytanii zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronie internetowej 
http://www.allingtonlock.co.uk/canoeing2009.php rozwiązanie oparto na wzorcu niemieckim 
wykorzystującym sztuczne trzciny „szczotki”, które umożliwiają przepływ ryb w górę rzeki, a są na tyle 
sztywne, że stanowią wystarczające podparcie dla kajaków. 
 

   
 

Fot. Zdjęcie stanu przed przebudową i wykonane rozwiązanie pokonania bariery na rzece z jednoczesnym 
utworzeniem przepustu dla ryb, źródło zgodnie z opisem powyżej 
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Tu przepust dla ryb, węgorzy oraz ześlizg dla kajaków. 
 

   
 

Fot. Zdjęcie stanu przed przebudową i wykonane ześlizgu dla kajakarzy z utworzeniem przepustu dla ryb,  
źródło zgodnie z opisem powyżej 

9.4.1. Trasa obejścia 

W przypadku braku innej możliwości należy zapewnić trasę obejścia jak w schemacie ideowym 
powyżej. W przypadku braku ciągłości szlaku kajakowego, gdy nie ma możliwości obejścia 
przeszkody należy umożliwić transport kajaków zapewniając dojazd dla pojazdów z przyczepą 
dostosowaną do przewozu kajaków. Miejsce dobijania i wodowania należy wydzielić i oznaczyć. 
 

     

Fot. Przyczepa do przewozu kajaków, źródło: „Wytyczne modelowe…” oraz fot. własna  
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9.5. Uchwyty do cumowania sprzętu wodnego 

Kajak, kanadyjka, łódź – obecnie są najczęściej wyposażone w linki cumownicze – należy zapewnić 
możliwość ich przywiązania do konstrukcji pokładu na pomocą np.: pachołków, rogów, knag, przelotek 
np. w postaci stalowych obręczy – które mogą być mocowane od czoła do podłużnej krawędzi 
pomostu, należy pamiętać, że działają na nie obciążenia spowodowane przez jednostkę pływającą, 
posiadającą własną masę oraz poddawaną działaniu wiatru, prądów. 
 

   
Fot. Knaga, pachołek – mocowanie do górnej części pokład, źródło: „Wytyczne modelowe…” i zasoby UMWP 

 

Zalecane elementy wyposażenia pomostu ze względów bezpieczeństwa: 
 
- słupek z kołem ratunkowym, wyposażony w zasobnik z liną oraz bosak 
- drabinka bezpieczeństwa, umożliwiająca wydostanie się na pomost i cumowanie 
- poręcze przy schodach 
 

   
 

Fot. Koło ratunkowe, drabinka, poręcz, źródło: Sprawozdania z wizji terenowych oraz zasoby UMWP 
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10. Standardy techniczne dla różnych typów obiektów – część 
lądowa 

10.1. Dojazd do obiektów infrastruktury i ciągi piesze 

10.1.1. Drogi dojazdowe 

Nawierzchnie przygotować stosując żwirek lub eko-kratkę 
pozwalającą na przerost trawy, nie należy stosować płyt 
ażurowych typu Meba. Drogi dojazdowe powinny mieć 
status dróg udostępnionych do ruchu pojazdów 
(umieszczone odpowiednie tabliczki i zapisy w planach 
urządzania lasów). 

                           

Rys: Nawierzchnia z eko-kratki, oprac. własne na podst. „Koncepcji zagospodarowania…” 

Zatoka postojowa  

Bardzo ważna jest dostępność lądowa przystani kajakowych, pól biwakowych i punktów etapowych. 
O ile niektóre niewielkie pola biwakowe mogą znajdować się w oddaleniu od miejsc zamieszkałych, to 
stanice kajakowe, większe pola biwakowe, punkty etapowe powinny być zlokalizowane w miejscach, 
pozwalających na dojazd do nich samochodem, busem z przyczepą oraz o ile to możliwe, również 
komunikacją publiczną.  

  

  Rys: Zatoka postojowa, oprac. własne na podst. zamieszcz. źródeł       Zdj. Przykład zatoki w Chocielewku, autor zdj. UMWP 

W niektórych przypadkach planując budowę lub rozbudowę przystani kajakowych, niezbędne jest 
wykonanie prac, mających na celu udostępnienie miejsc biwakowych i innych udogodnień dla turystów 
poprzez remont lub poprawę jakości drogi leśnej czy gruntowej.  

W tym celu często potrzeba utwardzić i wyrównać nawierzchnię takiej drogi oraz wykonać jej 
odwodnienie / drenaż. Takie prace wykonują zwykle PGL Lasy Państwowe na drogach leśnych, 
prowadzących do miejsc biwakowych (wskazane jest zawarcie informacji o funkcji turystycznej takich 
dróg w planach urządzania lasów i MPZP), oraz samorządy gminne w przypadku pozostałych dróg 
lokalnych. Należy przy tym pamiętać, że generalnie drogi leśne nie są dostępne dla pojazdów 
prywatnych (nienależących do służb leśnych), ale są wyjątki i zazwyczaj dla operatorów kajakowych 
jest taka możliwość dojazdu.  



 

 

  78 Wytyczne dla zagospodarowania szlaków kajakowych w województwie pomorskim 

 

Plac manewrowy 

Projektując przystanie kajakowe należy mieć na uwadze konieczność zapewnienia dojazdu 
samochodom osobowym wyposażonym w przyczepę do przewożenia kajaków, której długość wynosi 
z pojazdem ok. 9-10 metrów. Dlatego przystanie takie powinny być wyposażone w zatoki do 
zawracania lub znajdować się w miejscach, gdzie możliwe jest manewrowanie takim pojazdem. Jeśli 
obiekt pełni rolę ważnego punktu etapowego lub początkowego spływów to plac manewrowy powinien 
przewidywać miejsce pod większą liczbę aut z przyczepami. Plac powinien być lokalizowany jak 
najbliższej linii brzegowej lub pomostu, z którego będą wodowane lub odbierane kajaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Zdj. Przykład zatoki, autor zdj. UMWP                                 Schematy: zatoki, opracow. własne i podręcz. proj. Nufert,    

10.1.2. Nawierzchnia i ciągi komunikacyjne  

Innymi elementami ciągów komunikacyjnych, które należy uwzględnić planując zagospodarowanie 
szlaków, są schody i stopnie po skarpach i stromych brzegach, ciągi komunikacyjne przy przenoskach 
zapewniające wygodne przeniesienie (przeciągnięcie) kajaków, dojścia do wody i miejsc postojowych 
dla samochodów.  

 

 

 

 

 

 

Rysunki: Ścieżka żwirowa z palików i schody terenowe, oprac. własne na podst. „Koncepcji zagospodarowania…”
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Należy stosować palisadę drewnianą okrągłą o średnicy 8cm i długości 40cm lub z kompozytu 
budując ciągi komunikacyjne, aby zapobiec potencjalnym zniszczeniom kajaków. 

Nie rekomenduje się stosowania kruszywa łamanego, kostki betonowej i płyt typu Meba, jako warstwy 
nawierzchniowej ciągu komunikacyjnego, gdyż powodują niszczenie sprzętu. 

10.2. Mała architektura rekreacyjna  

10.2.1. Wiata pojedyncza i podwójna (mała i duża) 

Wiata pozwala na schronienie się przed deszczem, spożycie posiłku i odpoczynek. Wiaty są obiektami 
drewnianymi, posadowionymi na fundamentach betonowych, z posadzką żwirową. Powierzchnia 
altany wynosi około 20m2. Wiata ma za zadanie ochronę przed czynnikami atmosferycznymi 
w miejscu piknikowym lub rekreacyjnym. Zbudowana jest ze słupów drewnianych zakotwionych 
w fundamencie betonowym, powinna być wykonana w sposób zapewniający trwałość. Dach jest 
dwuspadowy z desek opartych na krokwiach drewnianych, pokryty warstwą bitumiczną. Wiata 
podwójna ma tę samą budowlę i funkcję, co wiata pojedyncza. Jej powierzchnia wynosi ok. 30 m2. 
Dopuszcza się mocowanie mat wiklinowych na wiatach, przy czym tego typu osłona powinna być 
obramowana, wiązanie drutem nierdzewnym ocynkowanym co 10-11 cm, drut podkładowy o średnicy 
0,8 mm, a drut owijający 0,4 mm, zaś kij średnica 0,6 - 0,8 cm. Kije powinny być gęsto i grubo 
obsadzone.   

 

        Rys. Wiata pojedyncza, opracowanie własne, na podst. „Koncepcji zagospodarowania…” 
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Rys. Wiata pojedyncza, oprac.własne, na podst. „Koncepcji zagosp…”           Fot. Wiata, zdj. z zasobów UMWP 

 

 
          Rys. Wiata podwójna, opracowanie własne, na podst. „Koncepcji zagospodarowania…” 
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              Fot. Wiata podwójna, zdj. z zasobów UMWP          Fot. Wiata użyciem wikliny (rozw. dopuszczalne), zdj. UMWP 

10.2.2. Ławostół  

Ławostół jest istotnym elementem wyposażenia miejsc rekreacyjnych. Może być umiejscowiony 
samodzielnie lub znajdować się wewnątrz altany, której zadaszenie chroni przed czynnikami 
atmosferycznymi. Są one wykonane z drewna, najlepiej z oparciem, z okrąglaków, półokrąglaków lub 
krawędziaków drewnianych, posadowione na solidnych betonowych fundamentach utrudniających 
wyrwanie i dewastację ławy. Należy zastosować stalowe kotwy do łączenia drewna i betonu w sposób 
ograniczający gnicie drewna, które również powinno być zabezpieczone preparatem 
drewnochronnym. W zależności od funkcji danej lokalizacji i dostępnej powierzchni, zwykle przewiduje 
się posadowienie od kilku do kilkunastu ławek i stołów. 
 

 
 

Rys. Ławostół, opracowanie własne, na podstawie zamieszczonych źródeł              

 

  
Rys. Ławostół, oprac. własne, na podst. „Koncepcji zagospodarowania…”       Fot. Ławostoły, zdj. z zasobów UMWP 
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Fot. Przykład ławostołu z oparciem, trwale związanego z gruntem, autor zdj. UMWP 

10.2.3. Paleniska 

Element zagospodarowania umożliwiający bezpieczne rozpalenie przez turystów ogniska. 
Odpowiednia lokalizacja oraz urządzenie terenu ogranicza zagrożenie pożarowe. Miejsce takie 
planuje się w pobliżu pól biwakowych oraz miejsc licznie odwiedzanych przez turystów i mieszkańców 
okolic. Składa się najczęściej z kilku wkopanych w ziemię ławek oraz odpowiednio urządzonego 
paleniska (wylewka, podmurówka). Palenisko powinno być wykonane w sposób zapewniający 
trwałość, przy zastosowaniu cegły szamotowej lub alternatywnie obłożone dużymi kamieniami w 
formie koła. 

 
 

 
Rys. Miejsce na ognisko, opracowanie własne, na podstawie „Koncepcji zagospodarowania…” 
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Rys. Miejsce na ognisko, oprac. własne na podst. zam. źródeł      Fot. Miejsce na ognisko, rozw. alternatywne, autor zdj. UMWP 

10.2.4. Suszarki na kajaki  

Prosta i drewniana konstrukcja w formie niskiego płotku z żerdzi drewnianych, osadzonych na 
fundamentach betonowych. Pozwala na suszenia kajaków rzędem ponad powierzchnią ziemi, po ich 
odwróceniu i ułożeniu na żerdziach.  

 
Rys. Stojaki na kajaki, opracowanie własne, na podstawie „Koncepcji zagospodarowania…” 
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    Fot. Nierekomendowane rozwiązania konstrukcji suszarki, autor zdj. UMWP 

10.3. Zaplecze socjalne  

10.3.1. Toalety stałe i sezonowe 

W związku z rosnącymi oczekiwaniami turystów wobec infrastruktury turystycznej niezbędne staje się 
wyposażenie przystani kajakowych, pól biwakowych i stanic kajakowych w infrastrukturę 
umożliwiającą turystom zaspokojenie potrzeb higienicznych na odpowiednim poziomie. Czasy, kiedy 
potrzeby takie zaspokajano za pomocą „krzaków i saperki”, a kąpieli i prania dokonywano 
bezpośrednio w rzece, już dawno minęły. Obecnie normy i zasady ochrony środowiska oraz stan 
czystości wody wymuszają stosowanie innych rozwiązań. 

W zakresie podstawowym na mniejszych polach i przystaniach kajakowych potrzeby higieniczne 
turystów zabezpieczyć można poprzez ustawienie kontenerów sanitarnych (przenośne toalety 
chemiczne typu TOI-TOI, przenośne kabiny prysznicowe), oraz zbiorników na wodę do mycia 
(napełnianych deszczówką lub beczkowozami). Takie rozwiązanie jest tanie i nie wymaga podłączenia 
pod sieć kanalizacyjną i wodociągową. Jednak pozwala na zabezpieczenie potrzeb higienicznych 
jedynie w podstawowym zakresie i możliwe jest na szlakach kajakowych o małym natężeniu ruchu 
turystycznego. Zaletą przenośnych kontenerów jest ich względna higieniczność, o ile są one 
opróżniane i myte w trakcie sezonu. Koszt ustawienia takiej kabiny nie przekracza kilkuset złotych 
rocznie, a w cenie jest również opróżnianie i mycie kabiny (cena zależy od ilości wynajętych kabin, 
odległości od punktu serwisowego, częstotliwości opróżniania i mycia). 

Dla większości projektowanych przystani i pól biwakowych w wariancie podstawowym 
zagospodarowania przyjęto właśnie takie rozwiązanie. 

 

Fot. Obudowa przenośnej toalety, Chmielonko, autor zdj. UMPW 
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W wariancie docelowym jednak niezbędne jest wyposażenie pól biwakowych w stałe 
urządzenia sanitarne: kabiny prysznicowe, toalety, umywalnie.  

Obiekty te również mogą posiadać swoje projekty typowe np. budynki (np. opracowane przez Związek 
Miast i Gmin Rzeki Wdy w roku 2004) lub wykonane w ramach PSK np. przystań kajakowa  
w Tuchomiu, Kozinie, Słupsku czy Męcikale. Pod uwagę mogą być brane również kontenery sanitarne 
wraz z ich zabudową (osłoną) wykonaną z elementów drewnianych lub kompozytowych. Tego typu 
rozwiązanie poprawia estetykę miejsc biwakowych i przystani. Przykłady tego typu zastosowania 
można zauważyć na istniejących przystaniach kajakowych m.in. w Łebie, Owidzu czy Ustce.     

Projektując toalety stałe lub sezonowe w koszcie uwzględnić należy również kwestie przyłączenia 
obiektów do sieci wodociągowej i kanalizacji oraz przyłącza elektryczne. W wielu przypadkach, 
z uwagi na specyfikę turystyki kajakowej (lokalizację wielu przystani w terenach niezabudowanych, 
niewyposażonych w przyłącza energetyczne, wodociągi i kanalizacje) mogą to być znaczne koszty. 
W przypadku kanalizacji rozważyć można rozwiązania typu przydomowych oczyszczalni ścieków.  

   

Fot. Obiekt z sanitariatami, przystań kajakowa w Słupsku, autor zdj. UMWP  

 

  

Fot. Kontenery sanitarne autor zdj. UMWP 

W obszarze obiektów sanitarnych szczególnie duże możliwości ma zastosowanie rozwiązań 
przyjaznych środowisku, innowacyjnych i pozwalających na ograniczenie kosztów utrzymania 
obiektów oraz ich budowy. Są to różnego rodzaju źródła prądu (typu fotoogniwa i baterie słoneczne), 
solary produkujące energię i pozwalające na ogrzewanie wody, ekologiczne (biologiczne) 
oczyszczalnie ścieków i tym podobne rozwiązania.  

Obiekty takie funkcjonować mogą jedynie w miejscach o zapewnionym dozorze, posiadających 
swojego właściciela oraz generujących wysoki ruch turystyczny. Dlatego zaprojektowano je 
w wariancie docelowym wyłącznie w miejscach o charakterze głównych węzłów turystyki kajakowej 
oraz dużych istniejących i potencjalnych stanicach kajakowych. 
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Rekomenduje się, aby ich inwestorem i operatorem w większości przypadków były podmioty 
prywatne. Dopuszczalne są też różne formy o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego lub 
porozumienia podmiotów prywatnych i publicznych, zakładające różnego rodzaju dzierżawę lub 
prowadzenie takich przystani przez podmioty prywatne (na gruntach gminnych lub leśnych). 

10.3.2. Osłony sanitariatów i śmietników 

Element zagospodarowania, zwiększający estetykę miejsc biwakowych. 

Pozwala na osłonięcie plastikowych i metalowych urządzeń sanitarnych (toalet przenośnych typu TOI-
TOI, kontenerów z prysznicem i umywalką, oraz dużych kontenerów zbiorczych na śmieci). Osłona 
przenośnej kabiny WC ma za zadanie wkomponować ją w otoczenie danego miejsca rekreacyjnego. 

 

 
Rys. Osłona sanitariatu, opracowanie własne, na podstawie zamieszczonych źródeł              

 
 

  
 
    Rys. Osłona sanitariatu, oprac.własne, na podst. „Koncepcji zagosp…”         Fot. Osłona sanitariatu, autor zdj. UMWP 



 

 

  87 Wytyczne dla zagospodarowania szlaków kajakowych w województwie pomorskim 

  

Fot. Zabudowa (osłona) kontenera sanitarnego autor zdj. UMWP 

 

  

Fot. Osłony śmietników autor zdj. UMWP 
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10.3.3. Kosze na śmieci  

Kosz na śmieci ma charakter dostosowany wyglądem do miejsc rekreacyjnych. Składa się 
z pojemnika oraz stelaża. Pojemnik jest dostosowany do umieszczenia worka foliowego na śmieci 
zawieszony jest na trzpieniach, które pełnią zadanie zawiasów, klapka jest ruchoma, przytwierdzana 
do kosza, otwierana max. 75%. Klapa chroni zawartość przed zwierzętami leśnymi oraz wydzieleniem 
zapachów.  

 

 
 

Rys. Kosz, opracowanie własne, na podstawie „Koncepcji zagospodarowania…” 

 
 

Rys. Kosz, autor zdj. UMWP 
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10.4. Pozostała infrastruktura  

10.4.1. Ogrodzenia  

Element zagospodarowania pozwalający na oddzielenie miejsc koncentrujących ruch turystyczny od 
okolicy. Zapewniają również bezpieczeństwo turystom, zwłaszcza dzieciom, odgradzając miejsca 
biwakowe i przenoski od stromych skarp, brzegów, dróg publicznych, potencjalnie niebezpiecznych 
miejsc. 

 
 

Rys. Ogrodzenie, opracowanie własne, na podstawie „Koncepcji zagospodarowania…” 
 

 

  
Rys. Ogrodzenie, oprac. własne, na podst.zam. źródeł               Fot. Ogrodzenie, autor zdj. UMWP 
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10.4.2. Stojaki na rowery  

Na miejscu odpoczynku powinny znajdować się co najmniej 2 stojaki rowerowe na każdy ławostół 
i wiatę. Odpowiednio ich liczbę należy zwiększyć przy większych miejscach odpoczynku.  
Stojaki muszą być wykonane z trwałego i odpornego na warunki atmosferyczne materiału. 
Rekomendowanym materiałem jest rura lub profil stalowy ocynkowany, o średnicy 6-8 cm. Kształt 
stojaka powinien być prosty, zalecana odwrócona litera "U". Rekomenduje się stosowanie poziomej 
belki lub elementu wzmacniającego, który dodatkowo (na stojakach skrajnych w rzędzie) może 
posiadać odpowiednio trwale umieszczone (np. grawerka laserowa) logo lub nazwę szlaku. Wszystkie 
stojaki w danym miejscu muszą być jednolite.  
Stojaki dla rowerów muszą być trwale przymocowane do podłoża, optymalnie na fundamencie 
betonowym w sposób uniemożliwiający wyrwanie stojaka. Odległość stojaków od miejsca 
odpoczynku, w którym znajduje się ławostół, nie powinna być większa niż 10m. W sytuacjach 
nietypowych dopuszcza się większą odległość. 

 

  

   
Fot. Przykłady stojaków na rowery, źródło: Wytyczne rowerowe i zdj. z zasobów UMWP 

 
Rozmiar stojaka musi pozwalać na oparcie roweru i jego przypięcie przy pomocy zapięcia typu U-lock, 
a jego długość co najmniej 1 m oraz wysokość 70-80 cm. Odstępy między stojakami powinna wynosić 
co najmniej 1,2 m (w przypadku stojaków na trasach turystycznych), a 0,8 - 1 m w pozostałych 
przypadkach. Dodatkowo należy zapewnić miejsce przed i za stojakiem co najmniej 2 m, co pozwoli 
na manewrowanie rowerem i przypięcie do jednego stojaka dwóch rowerów. 
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10.4.3. Przyborniki rowerowe 

Samoobsługowe stacje naprawcze (przyborniki rowerowe) to słupek z zestawem narzędzi do 
podstawowych napraw roweru, montowanych na stalowych linkach. Powinien być też wyposażony 
w hak do wieszania roweru i pompkę z dwiema końcówkami (standardową i presto). Zaleca się jego 
lokalizację w miejscach odpoczynku, oddalonych od miast i punktów serwisowych. Nie zaleca się 
montażu niskich przyborników rowerowych trwale związanych z gruntem. Przybornik powinien być 
montowany na cokole w celu zabezpieczenia narzędzi przed kontaktem z piaskiem. Stacje naprawcze 
powinny być zaznaczone na mapach szlaków oraz oznakowane w terenie.  

     

Fot. Przybornik rowerowy, autor zdj. UMWP 

10.4.4. Tablice z regulaminem 

Posadowienie tablicy musi być trwałe. Konieczny fundament betonowy lub solidne przytwierdzenie 
tablicy np. do ściany wiaty. Folię z nadrukiem rekomenduje się nakleić na blachę ocynkowaną min. 
2mm. Zaleca się zastosowanie ochronnej folii UV, jako osłony treści tablicy przed słońcem 
i deszczem.  

   

Fot. Tablica z regulaminem i gniazda zasilające, autor zdj. UMWP 
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10.4.5. Przechowalnie sprzętu 

Uzupełnieniem liniowej infrastruktury szlaków kajakowych są przechowalnie sprzętu.  

Obiekty budowlane do przechowywania sprzętu pływającego nie są użyteczne podczas pływania po 
jeziorach czy rzekach, czyli w turystyce wodnej. Dla pływania kajakami, łodziami czy żaglówkami nie 
ma znaczenia ich lokalizacja. Nie można, więc ich uznać za służące turystyce wodnej. Obiekt do 
przechowywania sprzętu pływającego jest tylko pośrednio związany z turystyką wodną. Jego 
lokalizacja w strefie 100 m od linii brzegu nie jest czynnikiem, który ją determinuje. 

Budynek do przechowywania sprzętu służący turystyce wodnej nie jest elementem koniecznym do 
wykonania na przystani kajakowej, dlatego też powstają one dość rzadko. 

   

Fot. Przechowalnia sprzętu –Tuchomie nad rzeką Kamienica, autor zdj. UMWP 

10.4.6. Place zabaw i tereny rekreacyjne, urządzenia fitness 

Powstaniu nowej lub przebudowie istniejącej przystani kajakowej nad rzeką lub jeziorem może 
towarzyszyć siłownia plenerowa wraz ze strefą relaksu oraz plac zabaw. Dzieci i dorośli mogą 
aktywnie spędzać wolny czas na powietrzu korzystając z m.in. huśtawek, karuzeli, urządzeń fitness, 
wioślarza czy orbitreka. Zalecana jako uzupełnienie miejsc odpoczynku, w szczególności dla szlaków 
kajakowych dedykowanych rodzinom z dziećmi. 

    

Fot. Plac zabaw na przystani w Żukowie, autor zdj. UMWP 
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10.5. Oświetlenie (np. lampy solarne z gniazdkiem USB) i monitoring 
wizyjny 

Przy projektowaniu oświetlenia uwzględnić też należy kwestie ochrony przyrody. Sztuczne światła nie 
powinny być stosowane w lasach (z wyjątkiem krótkich, niedoświetlonych odcinków pomiędzy 
obszarami zabudowanymi) i na obszarach chronionych. Infrastruktura przystani szlaku kajakowego 
pozbawiona oświetlenia powinna być w niewyposażona, szczególnie w parkach, okolice obiektów 
inżynieryjnych i innych zacienionych miejscach. W takich miejscach oświetlenie ma także znaczenie 
dla poprawy bezpieczeństwa socjalnego (zagrożenie napadami, kradzieżami itp.). 
Projektując obiekty infrastruktury pamiętać należy również o zabezpieczeniu dostępu do prądu 
elektrycznego w celu oświetlenia obiektów. Polecanym rozwiązaniem są także lampy solarne 
z gniazdami USB. Lampy solarne to dobra inwestycja, ponieważ nie trzeba ich podłączać do prądu 
szczególnie tam, gdzie jest to trudne. 

  

Fot. Gniazdo USB na słupie z panelem słonecznym - Kręgski Młyn, autor zdj. UMWP 

W przypadku, gdy zdarzają się na danym terenie akty wandalizmu, możliwe jest zastosowanie tablicy 
"monitoring wizyjny" i ustawienie stałych lub czasowych kamer, monitorujących niezgodne 
z przeznaczeniem użytkowanie infrastruktury szlaku. Pozwala to identyfikować i dyscyplinować osoby 
działające w danym miejscu w sposób niewłaściwy, co jest szczególnie skuteczne w przypadku 
mieszkańców okolicy.  
Do objęcia monitoringiem wizyjnym rekomendowane są miejsca odpoczynku dla kajakarzy. Zaleca się 
również wprowadzenie monitoringu wizyjnego w miejscach o obniżonym bezpieczeństwie społecznym 
oraz miejsca, w którym odnotowuje się często niewłaściwe zachowania użytkowników, przypadki 
dewastacji i wandalizmu, wyrzucanie śmieci itp.  
W zakresie monitoringu należy przestrzegać przepisów prawa, w tym w szczególności dyrektywy 
RODO i przepisów powiązanych. W ich świetle tego typu monitoring jest dopuszczalny, aczkolwiek 
jego stosowanie wymaga stosowania szeregu zaleceń szczegółowych, które narzucają powyższe 
przepisy.  
Wytyczne w tym zakresie przedstawił Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w publikacji, 
zawierającej wskazówki, dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego. Materiał ten dostępny 
jest na stronie UODO pod linkiem https://uodo.gov.pl/pl/138/354. 
Koszt monitoringu w wielu przypadkach jest niższy, niż koszty odtwarzania zniszczonej lub 
uszkodzonej infrastruktury - ławek, tablic, wiat, koszy na śmieci. Rośnie dzięki temu również 
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bezpieczeństwo i zadowolenie użytkowników, a tym samym liczba osób, korzystających 
z infrastruktury szlaków kajakowych. 

10.5.1. Stacje ładowania sprzętu elektronicznego 

Jest to dodatkowy element infrastruktury towarzyszącej, pozwalający na naładowanie sprzętu 
elektronicznego (telefon, tablet, GPS). Musi posiadać co najmniej 2 gniazda prądu przemiennego 
230V o parametrach typowych dla sieci elektrycznej. Dodatkowo może też być wyposażone w gniazda 
USB (prąd stały 5V). Źródłem prądu może być sieć elektryczna (wówczas niezbędne jest przyłącze) 
lub własne zasilanie (fotowoltaika, turbina wiatrowa). Dostęp do gniazd z prądem może być 
nieodpłatny lub płatny (np. z zamkiem na monety). Stacje powinny być zaznaczone na mapach 
szlaków oraz oznakowane w terenie.  

 

Fot. Gniazda zasilające, autor zdj. UMWP 
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10.6. Oznakowanie wodne (specyfikacja i wykonanie) 

Kluczowe dla bezpieczeństwa kajakarzy jest oznakowanie szlaku od strony wody. Pozwala ono 
przygotować się na pokonanie przeszkód i odcinków niebezpiecznych, zorientować się co do długości 
pokonanej trasy i odległości do następnego punktu etapowego. Oznakowanie ułatwia lokalizację 
bieżącego położenia turysty (wg kilometrażu szlaku kajakowego), znajdowanie dogodnych miejsc 
dobijania do brzegu i znalezienie dogodnego miejsca pokonywania przeszkód na szlaku. 

W zakresie oznakowania wodnego stosuje się oznakowanie opracowane dla Pomorskich Szlaków 
Kajakowych bazujące na oznakowaniu Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego 
(PTTK). 

Przy znakowaniu szlaków kajakowych dodatkowo należy mieć na uwadze konieczność uwzględnienia 
nadrzędnych przepisów prawa wodnego, oraz uzgodnienie oznakowania szlaku z właścicielami 
i administratorami gruntów wzdłuż szlaku (samorządami, RZGW, PGL Lasy Państwowe, instytucje 
ochrony przyrody, osoby prywatne, zarządcy dróg itp.). 

Oznakowanie szlaku kajakowego składa się z tabliczek informacyjnych umieszczanych na mostach, 
przy brzegach, w miejscach niebezpiecznych itp. w taki sposób, aby były widoczne od strony wody. 
Pełnią one rolę analogiczną do znaków drogowych, pozwalając na zachowanie bezpieczeństwa 
(ostrzegają przed różnymi zagrożeniami), oraz zapobiegają zgubieniu się na szlaku (pokazują 
odległość do kolejnych stanic, miejsca dobijania do brzegu i wodowania kajaków itp.). Zwykle są to 
tabliczki metalowe lub plastikowe, często niewidoczne od strony lądu.  

Należy unikać błędnego ustawiania znaków, w sposób niewidoczny dla kajakarzy, zasłonięcia przez 
gałęzie lub trzciny, ustawienia zbyt daleko np. w przypadku, gdy rzeka rozlewa się na jezioro. Trzeba 
lokalizować znaki tak, aby nie powodować wątpliwości kajakarzy gdzie mają płynąć. 

Rekomenduje się posadowić znaki wodne na słupkach stalowych, wyjątkowo na słupku drewnianym.  

Prawidłowe tarcze znaków powinny być ustawione w pionie na słupku a nie w poziomie. 

Dopuszcza się posadowienie tablicy pionowej w obudowie o formacie lokalnym, gdy na danym terenie 
muszą być uwzględnione na przykład wymogi konserwatorskie lub uwarunkowania planistyczne. 

 

  
 

 Fot. Złe oznakowanie odwrócone od strony wody oraz oznakowanie nieczytelne, autor zdj. UMWP    
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Rys. Znaki informacyjne i ostrzegawcze na szlaku kajakowym 

Znaki informacyjne 

Znak szlaku 
z kilometrażem 

(mierzonym  
w górę rzeki) 

 

Walory 
krajoznawcze 

 

Pole biwakowe 

 

Stanica wodna 

 

Plan sytuacyjny 

 

Znak szlaku 
z odległością 

miedzy polami 
biwakowymi  

Miejsce dobijania 

 

Miejsce 
wodowania 

 

Nazwa dopływu 

 

Wypływ szlaku  
z jeziora 
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Znaki ostrzegawcze 

Niebezpieczeństwo 

 

Pale w wodzie 

 

Pływające pale 

 

Nisko 
zwisająca lina 

 

Miejsce nie do 
przepłynięcia 

 

Próg nie do 
przepłynięcia 

 

Próg ewentualnie 
do przepłynięcia 
po rozpoznaniu 

 

Wodowskaz 

 

Elektrownia wodna 

 

Jaz na rzece 

 

Zakaz wodowania 
 

 

Zakaz 
pływania 

 
Źródło: System znakowania rzek PSK – Aktualizacja lipiec 2018 

 

Uzupełnieniem są tabliczki informacyjne i kierunkowe znajdujące się na szlaku w miejscach takich 
jak przenoski, przystanie kajakowe, pola biwakowe itp.    

Przedmiotowe oznakowanie szlaku kajakowego zostało opracowane w formie systemu oznakowania, 
na które składają się informacje dotyczące techniki, technologii materiałowej, szczegółowe wymiary 
oznakowania kolorystyka tablic i znaków. Wskazano także poprawne miejsca rozmieszczenia tablic 
i znaków informacyjnych. Na system składają się wzory oznakowania w formie elektronicznej. 
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Przygotowane znaki mają za zadanie wskazywać miejsca ważne, interesujące oraz elementy 
infrastruktury kajakowej (znaki informacyjne), ostrzegać i informować o ewentualnych przeszkodach 
czy niebezpieczeństwach (znaki ostrzegawcze) lub wskazywać kierunek płynięcia (znaki kierunkowe). 
Znaki wodne zostały zaprojektowane zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego na podstawie „Instrukcji znakowania szlaków turystycznych” oraz zostały 
dostosowane do istniejącego oznakowania szlaków i są zgodne z „Szczegółowymi wymaganiami 
w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych” związanych z oznakowaniem drogowym, wodnym 
i znakami informacyjnymi w zakresie Pomorskich Szlaków Kajakowych.   
 

   
 

Fot. Oznakowanie wodne, na słupku stalowym, na brzegu i w nurcie rzeki, autor zdj. UMWP 

 

Uzupełniającą rolę w zakresie oznakowania pełnić mogą tablice informacyjne w standardzie 
regionalnym. 

Na tablicach tych możliwe jest przedstawienie w formie opisów, zdjęć i dużej mapy atrakcji 
turystycznych zarówno samego szlaku, jak i okolicy. Powinny się one znajdować w miejscach 
odwiedzanych przez dużą liczbę turystów – w węzłowych punktach szlaków kajakowych, przy 
parkingach przy głównych drogach, w stanicach kajakowych itp. miejscach koncentracji ruchu 
turystycznego.  

 
Fot. Nierekomendowany przykład znaku, tarcze znaków w poziomie, zdj. z zasobów UMWP   

 

Na szlaku ustawia się także znaki z odległością miedzy polami biwakowymi lub przystaniami 
kajakowymi. 
 

Powinny też, o ile to możliwe, zawierać dane teleadresowe firm obsługujących turystykę kajakową, 
bazę noclegową i inne przydatne kajakarzom informacje i adresy. 
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Fot. Znaki z odległościami, autor zdj. UMWP    

10.7. Oznakowanie drogowe (specyfikacja i wykonanie) 

Oznakowanie szlaku od strony lądu to przede wszystkim dojazd do przystani kajakowych na drogach 
publicznych oraz leśnych. Stosuje się w tym zakresie znaki drogowe zgodne z kodeksem drogowym 
z grupy D oraz E.  

Ponadto wybrane atrakcje na szlaku kajakowym (np. elektrownie wodne, udostępnione do zwiedzania) 
można oznakować brązowymi znakami atrakcji turystycznych typu E22 a, b.    

Dopuszcza się posadowienie tablicy pionowej w obudowie o formacie lokalnym, gdy na danym terenie 
muszą być uwaględnione na przykład wymogi konserwatorskie lub uwarunkowania planistyczne. 

Rekomenduje się posadawiać znaki wodne na słupkach stalowych, wyjątkowo na słupku drewnianym. 

 

Rys. Zestawienie znaków drogowych możliwych do stosowania przy znakowaniu szlaku 
kajakowego i dojazdu do obiektów na nim zlokalizowanych 

D-18  
(parking) 

 

E-7  
(drogowskaz 
do przystani 
wodnej lub 

żeglugi) 
 

D-30  
(obozowisko  
/ kemping) 

 

E-8  
(drogowskaz 
do plaży lub 

miejsca 
kąpielowego) 

 

D-32 
 (pole 

biwakowe) 

 

E-10  
(drogowskaz 
do zabytku, 
jako dobra 

kultury) 
 

E-7  
drogowskaz do 

miejsca 
biwakowego  

E-11 
(drogowskaz 
do zabytku 
przyrody)  
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E-22b „duży”  
obiekt na 

samochodowy
m szlaku 

turystycznym 

 

E-12a 
 (szlak 

kajakowy)  

E-22b „mały”  
obiekt na 

samochodowy
m szlaku 

turystycznym 

 

E-22a 
samochodow

y szlak 
turystyczny 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie Kodeksu Drogowego  
 

Oznakowanie musi być wykonane i ustawione zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministrów 
Infrastruktury oraz Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków 
i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002r., Nr 17, poz. 1393 ze zm.), Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach wraz z Załącznikami 1-4 (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.) oraz Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r., Nr 177, poz. 
1729) oraz zgodne z „Szczegółowymi wymaganiami w zakresie wykonania i odbioru robót 
budowlanych” związanych z oznakowaniem drogowym, wodnym i znakami informacyjnymi w zakresie 
Pomorskich Szlaków Kajakowych.   

             
 

Fot. Znak drogowy, autor zdj. UMWP   
 
Stały znak drogowy pionowy – składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz z konstrukcji 
wsporczej. 
Tarcza znaku – płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób trwały 
umieszczone jest lico znaku. Tarcza może być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo lub 
aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powłokami ochronnymi zapewniającymi jakość 
i trwałość wykonanego znaku. 
Lico znaku – przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesioną 
treścią, wykonaną techniką sitodruku, z folii transparentnych ploterowych lub z folii odblaskowych. 
Uchwyt montażowy – element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozją, służący do 
zamocowania w sposób rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.  
Znak drogowy odblaskowy – znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane 
z materiału o odbiciu powrotnym – współdrożnym). 
Konstrukcja wsporcza znaku – każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, wysięgniki, 
bramy, wsporniki, itp.) gwarantujący przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na 
konstrukcję i zamontowane na niej znaki lub tablice. 
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Fot. Przykładowy wygląd znaku E-7, autor zdj. UMWP   
 

 
Fot. Nierekomendowany przykład znaku, tarcze znaku bez garfu, zdj. z zasobów UMWP   

10.8. Tablice promocyjno-informacyjne  

Dodatkowym urządzeniem stosowanym do oznakowania szlaków kajakowych jest tablica 
informacyjna. Zwykle jest ona lokalizowana w miejscach biwakowych, poza informacjami 
dotyczącymi szlaku kajakowego mogą one zawierać również informacje o okolicy i atrakcjach 
w postaci map, zdjęć.  

Tablice informacyjno-promocyjne mają służyć jako miejsca pierwszego kontaktu kajakarzy z istotnymi 
informacjami pozwalającymi w sposób bezpieczny i kompleksowy korzystać z oferty turystycznej 
Pomorskich Szlaków Kajakowych. Tablice zostały zaprojektowane zgodnie z Systemem Identyfikacji 
Wizualnej Województwa Pomorskiego w zakresie turystyki oraz zostały dostosowane do istniejącego 
oznakowania na szlakach wodnych, przede wszystkim w zakresie kolorystyki i czcionek.  

Znaki zaprojektowano z myślą o zrównoważonej formie korespondującej z otoczeniem przyrodniczym. 

Tarcze tablic promocyjno-informacyjnych zaleca się: 

a)  wykonać z blachy ocynkowanej o grubości min, 1,5mm pokrytej laminatem odpornym na 
promieniowanie UV; 

b) grubość warstwy powłoki cynkowej należy dobrać zgodnie z obowiązującą normą; 

c) mocować tablice w sposób niewidoczny (od strony lica) do konstrukcji wsporczych; 

d) tablice powinny posiadać folię anty-graffiti; 
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e) krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie; 

f) konstrukcja powinna być przytwierdzona w sposób uniemożliwiający odkręcenie tablicy przez 
osoby postronne. 

 

 
 

Rys. Przykłady tablicy informacyjnej dwustronnej. Na jednej stronie przedstawiony jest 
schemat szlaków kajakowych w województwie, na drugiej - opis i mapa danego szlaku kajakowego, autor zdj. UMWP   

 
 
 

             

    
 

Rys. Rekomendowany przykład tablicy informacyjnej, opracowanie własne, na podstawie zamieszczonych źródeł              
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Fot. Rekomendowany przykład tablicy informacyjno – promocyjnej, autor zdj. UMWP   
 

 

  
 

Fot. Nierekomendowany (dopuszczalny) przykład tablicy promocyjno – informacyjnej, autor zdj. UMWP   
 

Ze względu na unikatowe walory kulturowe i przyrodnicze obszar regionu może tworzyć wyjątkową 
przestrzeń, która przyciąga miliony turystów, czerpiąc inspiracje u źródła. Są nimi liczne wyróżniki, 
które składają się na tożsamość kulturową regionu. Dlatego w wyjątkowych przypadkach dopuszcza 
się posadowienie tablicy pionowej w obudowie o formacie lokalnym, gdy na danym terenie muszą być 
uwzględnione na przykład wymogi konserwatorskie lub uwarunkowania planistyczne (miejscowe 
przepisy, uchwały krajobrazowe) itp. 

10.9. Zróżnicowanie regionalne stylistyki obiektów infrastruktury 

Dla poszczególnych regionów województwa lokalne społeczności opracowały lub opracowują 
standardy infrastruktury turystycznej, nawiązujące do specyfiki architektury regionalnej. Projektując 
infrastrukturę turystyki kajakowej można oprzeć się o takie projekty typowe i istniejące wzorce. Są to 
między innymi: 

 Rzeki „Krainy w Kratę”, czyli Pomorza Środkowego: Wieprza, Słupia, Łupawa, dolna Łeba wraz 
z dopływami. Administracyjnie określić można w ten sposób rzeki powiatów słupskiego, 
lęborskiego czy bytowskiego. 

Do cech typowych architektury na tym obszarze, które wykorzystać można przy projektowaniu 
elementów infrastruktury szlaków kajakowych, należeć mogą budownictwo ryglowe 
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(szachulcowe) i malowanie wypełnienia na biało, a desek na czarno (w czarno-białą 
szachownicę). W ten sposób mogą być wykonane np. wiaty, obiekty gospodarcze itp. elementy 
infrastruktury szlaków kajakowych.  

Standardy techniczne małej infrastruktury turystycznej wraz z projektami typowymi 
(dokumentacja), opracowane zostały w roku 2008 przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi 
(dla rzek Pomorza Środkowego, szczególnie Słupi i Łupawy).  

Są to projekty: altan, barierek ogrodzeniowych, bram drewnianych, pergoli, koszy na śmieci, 
ławek, miejsc do wędkowania, miejsc na ogniska, osłony kontenerów sanitarnych i toalet 
przenośnych oraz kontenerów na śmieci, place zabaw, podesty ziemne i pomosty nadwodne, 
boiska do siatkówki plażowej i koszykówki. Projekty te mogą być (za zgodą fundacji) 
udostępniane innym podmiotom. Rekomenduje się stosowanie tych projektów przy wykonywaniu 
małej infrastruktury na szlaku kajakowym Słupi.  

 Rzeki Kaszub, czyli płynące przez centralną część województwa mającą silną tożsamość 
kaszubską: górna Łeba, Radunia, „Kółko Jezior Raduńskich”, górna Wierzyca, Wda, Reda, 
Piaśnica i ich dopływy. Administracyjnie są to tereny powiatów: kartuskiego, kościerskiego, 
a również wejherowskiego, puckiego i częściowo gdańskiego i chojnickiego. 

Do cech typowych architektury na tym obszarze, które wykorzystać można przy projektowaniu 
elementów infrastruktury szlaków kajakowych, należeć mogą elementy tradycyjnej architektury 
drewnianej (kaszubskiej), oraz w szczególności zdobienia, wzorowane na hafcie kaszubskim.  

 Rzeki Kociewia, do których należy w szczególności Wierzyca wraz z dopływami oraz dolna 
i środkowa Wda. Są to tereny powiatu starogardzkiego i tczewskiego oraz częściowo 
kościerskiego, jak również powiatu świeckiego, leżącego już poza województwem pomorskim. 

Do cech typowych architektury na tym obszarze, które wykorzystać można przy projektowaniu 
elementów infrastruktury szlaków kajakowych, należeć mogą elementy tradycyjnej regionalnej 
architektury drewnianej, czy wykorzystywanie promowanego przez LOT Kociewie symbolu 
Kociewia – kwiatu chabru.  Na rzece Wierzycy opracowane zostały projekty techniczne małej 
infrastruktury turystycznej wraz z projektami typowymi (dokumentacja) przez Lokalną Grupę 
Działania „Chata Kociewia”.  

 Rzeki Żuław, czyli Motława, dolna Radunia, Martwa Wisła, Nogat, Wisła Królewiecka, 
Szkarpawa, i Tuga – Święta. Są to tereny powiatów gdańskiego, nowodworskiego i malborskiego 
a częściowo również sztumskiego. 

Do cech typowych architektury na tym obszarze, które wykorzystać można przy projektowaniu 
elementów infrastruktury szlaków kajakowych, należeć mogą elementy tradycyjnego wzornictwa 
i snycerki drewnianej, typowe dla domów żuławskich (stosowane np. przy tablicach turystycznych 
na „Szlaku Mennonitów”. 
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Ilustracja. Przykład regionalnego standardu architektury – projekt tablicy informacyjnej na Kociewiu, wykonany na zlecenie LGD 
„Chata Kociewia”,  

 

Ilustracja. Przykład regionalnego standardu architektury – projekt tablicy informacyjnej na Żuławach, wykonany na zlecenie 
Gminy Cedry Wielkie,  

 

 Rzeki Powiśla, do których należy w szczególności Liwa, płynąca przez tereny powiatu 
kwidzyńskiego. 

 Swoją specyfikę maja również rzeki Borów Tucholskich, który to region (Zabory) jest zbliżony 
tożsamością do Kaszub i Kociewia, lecz posiada swoją odrębną tożsamość. Są to jedne 
z najbardziej atrakcyjnych kajakowo rzek Polski, jak Wda i Brda z dopływami.  

 
Ponadto rozwiązania techniczne dotyczące małej infrastruktury turystycznej dla województwa 
pomorskiego zostały również zawarte w opracowaniu „Wzornictwo regionalne…”. Zaprezentowano  
możliwości nawiązania do dziedzictwa kulturowego i regionalnego wzornictwa, poprzez wykorzystanie 
kolorów i dekoracji obrazujących dany subregion. Jednym z załączników do opracowania są 
„Asocjacje kolorystyczno - wizerunkowe”, które dotyczą subregionów (m.in. Pobrzeże Bałtyku, 
Kaszuby Północne, Żuławy, Kociewie, Powiśle).  

Na etapie projektowania elementów infrastruktury kajakowej zainteresowane podmioty będą mogły 
wybrać elementy dekoracyjne, które realnie wyróżniają region przez pryzmat tożsamości kulturowej 
przy zachowaniu spójności całego szlaku. 
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11. Proces planowania infrastruktury szlaku kajakowego 

Tworzenie i budowa szlaków kajakowych lub ich odcinków musi uwzględniać wizję przestrzenną i jak 
również ich metodykę rozwoju, zgodną z założeniami niniejszych „wytycznych”.  

Inicjator szlaku – niezależnie od swojego statusu (samorząd lokalny, organizacja społeczna) jest 
zobowiązany do zachowania etapów procesu planowania szlaku kajakowego, określonych na rysunku 
poniżej. 

 

 Opracowanie wstępnej koncepcji szlaku  

Przed rozpoczęciem działań operacyjnych należy przygotować ogólne założenia, w tym celu 
wskazane jest opracowanie wstępnej koncepcji przebiegu szlaku, która uwzględnia uwarunkowania, 
specyfikę i dostępność wytyczanego szlaku. 

Koncepcja powinna obejmować cały planowany przebieg szlaku, nie tylko jej odcinek na terenie np. 
jednego samorządu. W tego typu dokumencie określić należy również zadania i obowiązki podmiotów, 
które planują jej utworzenie oraz wskazać źródła finansowania budowy i utrzymania szlaku po jej 
utworzeniu. Istotnym elementem takiej koncepcji jest też analiza atrakcyjności otoczenia oraz 
dostępności komunikacyjnej szlaku, jak też usług dostępnych dla rowerzystów wzdłuż jej przebiegu 
oraz powiązań szlaku w ramach sieci kajakowej na danym obszarze.  

W procesie planowania szlaku należy uwzględnić wytyczne zawarte w niniejszym opracowaniu, 
w szczególności założenia dotyczące bezpieczeństwa na szlaku kajakowym. 
Zaleca się skonsultować wstępną koncepcję przebiegu trasy zarówno z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego, jak też potencjalnymi, lokalnymi i regionalnymi partnerami 
i interesariuszami szlaku kajakowego.  
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 Wizje terenowe, analiza bezpieczeństwa i zapotrzebowania użytkowników, chłonności 
turystycznej szlaku, uwarunkowań hydrologicznych i planistycznych oraz identyfikacja 
miejsc problemowych (przenoski) 

 
Po określeniu wstępnej koncepcji szlaku, kolejnym krokiem jest rozpoczęcie prac, związanych 
z wytyczeniem jego szczegółowego zagospodarowania. W tym celu niezbędne jest wykonanie wizji 
terenowych, pozwalających na określenie zakresu inwestycji. Jest to niezbędne dla zapewnienia 
odpowiednich parametrów jakościowych szlaku i bezpieczeństwa użytkowników. Wskazane jest też 
zaangażowanie do tego zadania specjalistów branżowych.  
Na tym etapie szczególnie istotne jest wytyczenie szlaku lub zweryfikowanie czy jest możliwa 
spławność kajaków. Jeśli tak to możemy przystąpić do wskazania miejsc związanych z obsługą tego 
szlaku, wskazania lokalizacji przenosek, miejsc wodowania, przystani itp., a jeśli te obiekty istnieją czy 
potrzeba jest ich rozbudowy lub modernizacji. Zaleca się także przeprowadzenie konsultacji 
społecznych z interesariuszami rozwoju szlaku.  
W niektórych przypadkach konieczne będą dodatkowe działania, jak np. specjalistyczne ekspertyzy 
czy oceny stanu technicznego obiektów, znajdujących się na trasie.  
Działania te pozwolą na zidentyfikowanie miejsc problemowych oraz określenie rozwiązań 
projektowych i prac inwestycyjnych, które niezbędne są dla utworzenia szlaku kajakowego, 
zapewnienia jej odpowiedniego standardu oraz bezpieczeństwa użytkowników oraz planowania, 
możliwości rozbudowy lub modernizacji punktowej infrastruktury kajakowej np. pól biwakowych 
i przystani.  
 

 Określenie zakresu inwestycji i rozwiązań projektowych  
 
Przeprowadzone wizje terenowe, konsultacje i specjalistyczne badania oraz ekspertyzy ukazują 
możliwość utrzymania cieku wodnego, jego oczyszczenie, zarastanie, itp. pozwalają na określenie 
przebiegu szlaku oraz zakresu inwestycji, niezbędnych do utworzenia szlaku kajakowego, jak też 
rekomendowanych rozwiązań projektowych.  
W zależności specyfiki szlaku, mogą to być proste działania, jak oznakowanie szlaku lub też bardziej 
złożone inwestycje, jak np. budowa, przebudowa obiektów technicznych na szlaku, budowa punktowej 
infrastruktury kajakowej m.in. stanic, pól biwakowych, przystani, przenosek itp. 
Zaleca się, aby rekomendacje dla przebiegu i zakresu inwestycji miały charakter wariantowy. Pozwoli 
to uelastycznić proces powstawania szlaku, dając alternatywy w przypadku pojawienia się problemów 
(formalnych, technicznych lub finansowych), związanych z realizacją danego elementu inwestycji. 

 Koncepcja oznakowania i zagospodarowania otoczenia  
 
Koncepcja oznakowania i zagospodarowania otoczenia szlaku kajakowego stanowi kolejny element 
prac związanych z jego projektowaniem. Uwzględnia ona całościowo wytyczne dotyczące sposobu 
oznakowania trasy – w tym aspekty takie, jak wybór rodzaju znaku, kolorystyki i ew. grafiki oraz nazw, 
stosowanych na znakach szlaku, jak też sposobu ich wykonania i mocowania. Określa przede 
wszystkim lokalizację posadowienia odpowiednich znaków i tablic i ich dalsze uzgodnienia, ale 
wskazuje też wymogi względem małej infrastruktury, formy i treści tablic informacyjnych oraz inne 
wytyczne, dotyczące zagospodarowania otoczenia szlaku.  
 

 Uzgodnienie przebiegu i przygotowanie dokumentacji projektowej  
 
Po zdefiniowaniu zakresu inwestycji i rozwiązań projektowych oraz oznakowania i zagospodarowania 
otoczenia, ostatnim krokiem jest przygotowanie dokumentacji technicznej zgodnej z Prawem 
Budowlanym i Prawem Wodnym oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Zadanie to obejmuje także 
pozyskanie zgód właścicieli gruntów, przez które przebiega szlak, jak też określenie kosztów 
wykonania i modernizacji niezbędnej infrastruktury, jak również lokalizację posadowienia 
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odpowiednich znaków i tablic. Po zrealizowaniu tego etapu możliwe jest zlecenie i przeprowadzenie 
prac inwestycyjnych.  
 

 Zapewnienie finansowania i utrzymania szlaku  
 
Już na etapie planowania szlaku wskazane jest opracowanie formuły jej finansowania. Dotyczy to 
zarówno etapu projektowania oraz uzgadniania budowy trasy (tj. zapewnienia środków własnych i ew. 
dofinansowania zewnętrznego na jej wytyczenie, zaprojektowanie i wybudowanie), jak też jej 
utrzymania w perspektywie wieloletniej.  
Zwykle inwestycje bardziej kosztowne na etapie budowy są tańsze i łatwiejsze w eksploatacji 
w kolejnych latach, co należy uwzględnić w analizie. Jest tak w przypadku budowy infrastruktury, która 
często jest bardziej kosztowna, lecz znacznie prostsza i tańsza w utrzymaniu.  
Podstawą finansowania i utrzymania szlaku powinny być uzgodnienia i porozumienia, określające 
zadania i obowiązki partnerów oraz dokumenty finansowe (np. WPF – Wieloletnia Prognoza 
Finansowa - w przypadku samorządów). Pozwala to uwiarygodnić możliwości rozwoju szlaku 
i zapewnić bezpieczeństwo jego utrzymania.  
 

 Budowa infrastruktury  
 
Proces budowy infrastruktury obejmuje fazę przedinwestycyjną (wyboru i kontraktowania usług 
budowlanych), inwestycyjną (budowy) oraz poinwestycyjną (odbioru i przyjęcia infrastruktury do 
eksploatacji).  
 

 Utrzymanie infrastruktury  
 
Po oddaniu przystani lub stanicy kajakowej do użytku niezbędne jest wdrożenie mechanizmów jej 
utrzymania. Zakładają one zarówno zachowanie spławności szlaku i bezpieczeństwa użytkowników 
(usuwanie uszkodzeń i bieżące prace porządkowe - sprzątanie, oczyszczanie dna i brzegów, 
utrzymanie sanitariatów i miejsc odpoczynku), jak też monitoring szlaku (stały nadzór nad jakością 
infrastruktury, bieżące reagowanie na uszkodzenia, awarie i akty wandalizmu).  
Jednocześnie konieczne jest ustalenie harmonogramu przeglądów okresowych i cyklicznych napraw 
oraz odtwarzania infrastruktury szlaku kajakowego, jak też zabezpieczenie środków i zasobów 
organizacyjnych na te działania. W tym celu należy zaangażować podmioty odpowiedzialne za rozwój 
i utrzymanie szlaku (zgodnie z koncepcją rozwoju szlaku kajakowego i zawartymi porozumieniami), jak 
też partnerów społecznych (np. organizacje kajakowe) oraz samych użytkowników (np. poprzez 
uruchomienie telefonu alarmowego, pod który należy zgłaszać problemy na szlaku). 
 

 Konsultacja z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 
 
Na każdym etapie planowania szlaku kajakowego wskazana jest konsultacja rozważanych rozwiązań 
z właściwą komórką Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w przypadku wdrażania 
standardów dla Pomorskich Szlaków Kajakowych. Zapewni to spójność szlaku kajakowego 
w odniesieniu do regionalnej sieci, jak też pomoc w zakresie doboru właściwych rozwiązań 
inwestycyjnych, czy sposobu oznakowania szlaku.  
 

 Konsultacje z partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz instytucjami ochrony 
przyrody, także środowiskiem kajakowym, administracją tj. PGW Wody Polskie, Urząd 
Morski w Gdyni, RDLP 

 
Planowanie i rozwój szlaków kajakowych uwzględniać musi na każdym etapie opinie i potrzeby 
interesariuszy szlaku kajakowego. Do najważniejszych interesariuszy należą partnerzy społeczni – 
organizacje kajakowe i turystyczne, reprezentujące interesy społeczności lokalnej i docelowych 
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użytkowników (kajakarzy). Są to także podmioty gospodarcze (szczególnie branży turystycznej) i ich 
zrzeszenia. To podmioty, które zarabiać będą na funkcjonującej trasie, obsługując kajakarzy 
i zapewniając odpowiednią dostępność usług (np. gastronomia, serwis kajakowy, noclegi itp.). 
Wreszcie, istotnym partnerem są także instytucje, odpowiedzialne za ochronę środowiska 
i gospodarujące terenami, na których planuje się budowę infrastruktury. Mogą to być na przykład 
jednostki Lasów Państwowych, parki krajobrazowe i narodowe lub instytucje takie, jak Urząd Morski 
czy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  
Uwzględnienie ich uwag i wymagań już na wstępnym etapie prac, pozwoli ograniczyć ewentualne 
konflikty lub problemy, związane z ograniczeniami na szlaku i budowy infrastruktury, np. na terenach 
chronionych czy terenach objętych ochroną przeciwpowodziową. 
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12. Zasady i wytyczne dla utrzymania infrastruktury kajakowej  

Na szlakach kajakowych wymagana jest konserwacja infrastruktury w sposób zapewniający dostęp 
użytkownikom w sezonie do urządzeń na szlaku.  

Bieżące utrzymanie (sprzątanie, oczyszczanie, koszenie) infrastruktury to zadanie możliwe do 
sfinansowania wyłącznie ze środków własnych dysponentów obiektów wchodzących w skład 
zagospodarowania szlaku. Możliwe jest dofinansowanie ze środków własnych gmin (na lokalizacjach 
znajdujących się na gruntach publicznych), przy wsparciu jednostek PGL Lasy Państwowe (dla 
lokalizacji na terenach leśnych), właścicieli prywatnych (dla lokalizacji znajdujących się na terenach 
prywatnych) oraz turystyczną).  

Utrzymanie bieżące nie generuje znacznych kosztów, a dla właściwego utrzymania obiektów 
infrastruktury wymagane operatorów turystyki kajakowej (uznających zasady społecznej 
odpowiedzialności związanej z prowadzoną działalnością jest jedynie wypracowanie trwałego modelu 
współpracy, angażującego wszystkie odpowiedzialne za infrastrukturę szlaku podmioty. Dla 
zachowania czystości szlaków kajakowych niezbędne jest przede wszystkim zbudowanie 
odpowiedniej świadomości wśród turystów kajakowych. 

Na podstawie uwag zgłoszonych przez środowisko kajakowe w trakcie spotkań roboczych i konsultacji 
w ramach „Pomorskich Szlaków Kajakowych” oraz wzorem doświadczeń z innych regionów warto 
przypomnieć dobre praktyki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem infrastruktury kajakowej: 

 Na każdej przystani kajakowej lub polu biwakowym powinna być ustawiona tablica 
informacyjna wraz z regulaminem korzystania z infrastruktury oraz informacją o możliwości 
biwakowania i ewentualnych kosztach. 

 Elementy malej architektury, pomosty, zwłaszcza wykonywane (wykończone) z drewna należy 
corocznie dokonywać ich konserwacji m.in. połaci dachowej i konstrukcji wiat; ławostołów, 
elementów ogrodzenia terenu, poręczy przy schodach, suszarek na kajaki, slipów i rynien do 
wodowania kajaków, osłony przenośnego sanitariatu; pokładu trapów i pomostów itp..   

 Należy dokonywać wykoszenia lub bagrowania roślinności w bezpośrednim sąsiedztwie 
pomostu (ma to istotny wpływ na przedłużenie trwałości).  

 W sezonie letnim przynajmniej raz w tygodniu powinno dokonywać się przeglądu infrastruktury 
kajakowej i towarzyszącej oraz oznakowania wodnego i drogowego, a także tablic 
informacyjnych, pod względem powstałych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia usterek 
należy je bezzwłocznie naprawić. 

 Śmietniki powinny być posadowione w głównych punktach etapowych tj. na początku i na 
końcu szlaku kajakowego, a także na miejscu przenosek. Kosze powinny posiadać klapę – 
zabezpieczającą przed przewróceniem kosza i rozrzuceniem śmieci przez zwierzęta. Należy 
również zwrócić uwagę na częstotliwość opróżniania koszy na śmieci, która powinna być 
dostosowana do natężenia ruchu kajakowego na rzece. Opróżnianie koszy powinno 
następować przed weekendem. 

 W przypadku kabin typu TOI-TOI - toalety w sezonie letnim powinny być serwisowane – 
tj. czyszczone, opróżniane przed weekendem (najpóźniej w każdy piątek do godziny 12.00), 
przynajmniej dwa do czterech razy w miesiącu. W trakcie największego nasilenia ruchu 
kajakarzy, kabiny powinny być dostępne w okresie od maja do września. W punktach 
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węzłowych o dużym nasileniu ruchu kajakowego powinny zostać udostępnione co najmniej 
dwie kabiny. 

 Na każdej przystani toalety powinny być otwarte dla turystów korzystających z przystani 
kajakowych. W miejscach gdzie jeszcze nie zostały ustawione toalety typu TOI-TOI należy je 
ustawić i udostępnić dla kajakarzy. 

 Trawa na terenie każdej przystani kajakowej lub polu biwakowym powinna być regularnie 
koszona. 

 W obiektach wyposażonych w miejsca na ogniska warto zamieścić informację dot. możliwości 
pozyskania lub zakupu drewna. Ograniczy to zjawisko dzikiego karczowania drzew w pobliżu 
miejsca przebywania. 

 Należy pamiętać o uprzątnięciu śmieci zalegających na brzegach i w rzekach, zwłaszcza na 
obszarach zurbanizowanych celem poprawy wizerunku miejsc odwiedzanych przez turystów. 
Rozwiązanie tego problemu możliwe jest m.in. poprzez wpisanie takiego zadania przez 
miasta/gminy lub inne jednostki do planu utrzymania czystości, czy też przeprowadzenie 
przed sezonem kajakowym we współpracy z firmami kajakowymi akcji sprzątania brzegów 
oraz rzek. 

Podjęcie powyższych działań nie tylko przyczyni się do zwiększenia komfortu kajakarzy podczas 
pływania po pomorskich rzekach i jeziorach, ale również wpłynie na poprawę stanu środowiska 
naturalnego. 
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13. Zarządzanie szlakiem kajakowym 

Utrzymanie szlaków kajakowych stanowi ciągły proces, wymagający cyklicznego powtarzania 
w określonej jednostce czasu, w roku kalendarzowym. Nie jest efektywne do tego działania 
stosowanie podejścia projektowego, zakładającego dokonanie określonej zmiany (poprawy stanu) 
w określonym horyzoncie czasowym. Niestety, kwestię utrzymania infrastruktury ogranicza się często 
do okresu trwałości projektu, w ramach którego została wykonana infrastruktura szlaku lub jej wybrany 
element (np. pomost, oznakowanie). Jednocześnie za utrzymanie szlaku i jego bezpośredniego 
otoczenia odpowiada wiele podmiotów, przez co odpowiedzialność w tym zakresie się często 
rozmywa.  
W realiach polskich zwykle utrzymanie szlaku obejmuje poszczególne jej elementy, realizowane 
zgodnie z zakresem odpowiedzialności danej instytucji. Jest to formalne poprawne, lecz nie prowadzi 
do wystarczających efektów i sprowadza się do realizowania standardu minimum.  
Wskazane jest jednak wypracowanie w kwestii zarządzania i utrzymania infrastruktury kajakowej 
podejścia całościowego, obejmującego szlak i jej otoczenie, jako majątku wspólnego i wartości 
społecznej. Szczególnie istotne jest właściwe podejście do zarządzania utrzymaniem szlaków 
kajakowych w poszanowaniu krajobrazu i środowiska naturalnego. 

Działania, związane z utrzymaniem infrastruktury szlaków kajakowych, podzielić można na 
zaplanowane (realizowane w cyklu rocznym - lub wieloletnim) oraz bieżące, które wynikają z potrzeb 
nagłych (np. spowodowane uszkodzeniem jakiegoś elementu infrastruktury). Model utrzymania szlaku 
powinien jasno wskazywać obszary kompetencji i obowiązków poszczególnych partnerów, w formie 
planu lub schematu działania, długofalowego i rocznego.  

Zasadnym dla poszczególnych szlaków byłoby powołanie podmiotu lub powierzenie tego typu zadań 
już istniejącym lokalnym podmiotom, jak np. stowarzyszenia gmin, organizacje turystyczne, które 
pełniłby funkcję gospodarza szlaku. Koszty funkcjonowania gospodarza szlaku powinny być 
pokrywane wspólnie przez wszystkich partnerów (gminy, operatorzy kajakowi, właściciele przystani i 
stanic kajakowych itp.).Gospodarz szlaku pełniłby funkcję poprzez wyznaczoną osobę, która na 
bieżąco kontrolowałby stan szlaku kajakowego. Ponadto byłaby tzw. "pierwszym kontaktem" - 
informowanym przez korzystających ze szlaków o konieczności interwencji obejmujących - 
uprzątnięcie pól biwakowych, drobnych napraw, itp. Gospodarz szlaku byłby uprawniony do 
korzystania ze środków technicznych będących własnością partnerów. Numer kontaktowy do 
gospodarza szlaku powinien być umieszczany na wszystkich tablicach informacyjnych na danym 
szlaku. 

Rekomendowane działania o charakterze cyklicznym:  
 

 Wiosenne i jesienne przeglądy infrastruktury i wizje w terenie  
Przeglądy wiosenne pozwalają zweryfikować miejsca niezbędne do naprawy, oszacować potrzebne 
nakłady inwestycyjne, przygotować plan remontów i napraw gwarancyjnych itp.  
 
 

 Spotkania partnerów przed- i po sezonie turystycznym  
Służą one zebraniu wniosków nt. funkcjonowania szlaku, przekazanych uwag i opinii użytkowników, 
korekcie planów działania, potrzeb i kierunków interwencji w zakresie modernizacji i utrzymania szlaku 
oraz budowaniu współpracy, przekazywaniu nowych informacji, szkoleniu i wymianie doświadczeń.  
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 Zlecenia usług bieżącego utrzymania i remontów szlaków  
Są to działania realizowane przez partnerów instytucjonalnych w zakresie czyszczenia dna i brzegów 
rzek, odnowy infrastruktury oznakowania, miejsc odpoczynku i pozostałej infrastruktury, sprzątania 
śmieci, koszenia trawy itp. bieżących czynności, związanych z utrzymaniem szlaków.  
 

 Ewaluacja i planowanie działań w kolejnych latach  
W danym roku sporządzone powinny być i skonsultowane z partnerami plany działań na kolejne lata, 
uwzględniające dane z monitoringu szlaku, zidentyfikowane potrzeby i oczekiwania użytkowników, 
możliwości finansowe i plany partnerów tak, aby sporządzić realny plan działań oraz budżet na kolejny 
rok / lata. Są to zarówno działania w sferze współpracy, jak i promocji oraz inwestycji.  
W zakresie ewaluacji – zaleca się stosować cykliczne ankiety i sondaże wśród użytkowników szlaku 
i partnerów (np. ankieta online) oraz aktywne działanie w celu szukania zewnętrznego wsparcia 
finansowego. 

Natomiast rekomendowane działania bieżące / ciągłe to:  
 

 Bieżący monitoring stanu szlaku przez użytkowników  
Jest to zgłaszanie problemów dotyczących stanu pomostów, bezpieczeństwa itp. przez kajakarzy. 
Przydatne w tym zakresie jest wskazanie w widocznych dla użytkowników miejscach danych 
kontaktowych (telefon, email) do zarządcy trasy, umieszczonych np. na miejscach odpoczynku (tablice 
informacyjne) oraz na stronie internetowej, opisującej dany szlak i przekazywania informacji 
o utrudnieniach na trasie do punktów informacji turystycznej.  
 

 Dozór szlaków przez pracowników administracji publicznej  
Działanie to zakłada stałe lub okresowe (w czasie wzmożonego ruchu) patrolowanie wrażliwych 
miejsc szlaków przez Straż Leśną. Wymaga stosownych uzgodnień i porozumień.  
 

 Dozór szlaku przez partnerów społecznych  
Są to przedstawiciele organizacji kajakowych, turystycznych, wolontariusze. W ramach 
wypracowanego modelu współpracy takie osoby mogą w znaczący sposób przyczynić się do 
bieżącego reagowania na pojawiające się problemy z funkcjonowaniem szlaków, informując stosowne 
służby o konieczności działań / interwencji. Zwiększy to skalę i efekty wspólnie podejmowanych 
działań.  
 

 Wprowadzenie monitoringu wizyjnego i oświetlenia miejsc, gdzie zdarzają się przypadki 
wandalizmu, śmiecenia i niewłaściwych zachowań  

Dotyczy to takich negatywnych zachowań, jak chuligaństwo, hałasowanie, picie alkoholu w miejscach 
niedozwolonych, parkowanie w miejscach niedozwolonych itp. Praktyka pokazuje, że w wielu 
miejscach niemożliwe jest bieżące dopilnowanie infrastruktury i niezbędne jest wprowadzenie 
koniecznych narzędzi, pozwalających na szybką interwencję i zaprowadzenie porządku przez 
odpowiednie służby.  
 

 Bieżące naprawy infrastruktury trasy  
Działania, które nie wymagają specjalistycznego sprzętu i personelu. Oznakowanie uszkodzeń 
pomostów, naprawa przewróconych / wyrwanych znaków drogowych, elementów miejsc odpoczynku 
itp. Poważniejsze szkody wymagają objęcia remontem planowym, a w ramach napraw bieżących 
prowizorycznego wypełnienia, oznakowania itp.  
 

 Sprzątanie śmieci i utrzymanie porządku na trasie i w jej bezpośredniej okolicy  
Bieżące opróżnianie pojemników na śmieci, uzupełnianie worków, czyszczenie obiektów małej 
architektury, sprzątanie śmieci pozostawionych na szlaku i w jej najbliższej okolicy przez osoby 
postronne. Utrzymanie zieleni w otoczeniu szlaku.  
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 Zbieranie danych i opinii o szlaku, współpraca z partnerami  

Prowadzenie sondaży i ankiet wśród użytkowników i partnerów (opinie online, ankiety w punktach 
informacji turystycznej i obiektach "przyjaznych kajakarzom"). Zbieranie zgłoszeń i uwag od 
użytkowników i partnerów.  
 

 Promocja efektów  
Działania prowadzone na trzy sposoby:  

-  promocja skierowana "do wewnątrz": do lokalnych mieszkańców oraz partnerów rozwoju 
szlaku (organizacje społeczne, przedsiębiorcy). Informowanie o liczbie kajakarzy, efektach 
ekonomicznych, zrealizowanych działaniach (szczególnie z udziałem wolontariuszy). Nagradzanie 
i wyróżnianie najbardziej zaangażowanych partnerów i osób (szczególnie wolontariuszy) w ramach 
wspólnych spotkań, organizowanie spotkań informacyjnych, konkursów itp. z udziałem mediów 
lokalnych  

- promocja skierowana "na zewnątrz" do obecnych i przyszłych użytkowników trasy. 
Różnego rodzaju działania marketingowe, służące zwiększeniu liczby kajakarzy na szlaku, związane 
ściśle z działaniami informacyjnymi  

    -   działania edukacyjne i informacyjne, promujące właściwe korzystanie z infrastruktury oraz 
bezpieczne zachowania użytkowników szlaku 

 
Utrzymanie oznakowania szlaku  
Żywotność szlaku kajakowego, związana z trwałością oznakowania wynosi zwykle 3 do 5 lat, co 
oznacza, że niezbędne jest ponoszenie znacznych kosztów odtworzeniowych przez cały okres 
funkcjonowania szlaku.  
Znaki ulegają niszczeniu z uwagi na czynniki atmosferyczne, akty wandalizmu, kradzieże oraz inne 
uszkodzenia. Częstym błędem jest ograniczenie się twórcy szlaku do oszacowania jedynie 
jednorazowych nakładów na wykonanie oznakowania. Powoduje to szybką degradację szlaku oraz 
przyczynia się do antypromocji obszaru.  
Źle lub niekompletnie oznakowany szlak jest niezwykle frustrujący dla kajakarza, oczekującego od 
oznakowania przede wszystkim kompletności i wygody.  
 
Właściwe utrzymanie szlaku polega na:  

 stałym (min. 2x do roku) monitoringu stanu oznakowania. Wskazane jest przeprowadzenie 
takiego audytu przed sezonem turystycznym (maj) oraz pod koniec sezonu (wrzesień); 

 bieżącym uzupełnianiu i konserwacji oznakowania w trakcie audytu, polegającym na 
oczyszczeniu znaków, podmalowaniu nieczytelnych znaków, dokręcenie śrub mocujących 
tabliczki i ew. poprawienie przekręconych znaków;  

 dokonywaniu okresowych remontów oznakowania, dokonywanym przed sezonem, przez 
ekipę techniczną (po zamówieniu i zakupieniu brakujących elementów oznakowania, 
w oparciu o wnioski z audytu wiosennego).  

 
Rekomendowanym rozwiązaniem jest stworzenie systemu zbierania informacji od użytkowników 
o stanie infrastruktury kajakowej w formie formularza na stronie internetowej, adresu e-mail oraz 
telefonicznego automatu zgłoszeniowego. Informacja powinna być przetwarzana codziennie 
i przekazywana jednostkom odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury.  
 
Remonty  
Wszelkie prace związane z modernizacją lub naprawą infrastruktury kajakowej oraz prace 
wykonywane w jej bezpośrednim otoczeniu powodować mogą ograniczenia spójności sieci, dlatego 
najlepszy czas na ich wykonanie to miesiące przed sezonem. 
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14. Promocja oferty kajakowej 

Przedsięwzięcie „Pomorskie Szlaki Kajakowe” w dużej mierze związane jest z polepszeniem 
standardu infrastruktury szlaków kajakowych. Jednak swoim zakresem obejmuje również działania 
promocyjne będące zbiorem działań marketingowych wspierających Przedsięwzięcie. Organizacja 
działań promocyjnych ma przyczynić się do tego, aby marka Pomorskie Szlaki Kajakowe wyróżniała 
się na tle innych regionów Polski i Europy. W szczególności, marka ta ma stanowić rozpoznawalny, 
spójny, sieciowy i zintegrowany produkt turystyczny stanowiący istotny wyróżnik województwa 
pomorskiego. Niezbędne działania promocyjne mają wykraczać poza standardową dla typowych 
projektów współfinansowanych ze środków UE funkcję upowszechniania informacji o wkładzie 
wspólnotowym w realizację zadania. 
Województwo Pomorskie od lat realizuje założenia „Regionalnego Programu Strategicznego Odporna 
Gospodarka”, który w swoim zakresie dotyczy turystyki, a który odpowiada na trend m.in. 
poszukiwania unikatowych doświadczeń, czy wrażeń, które związane są z odwiedzanymi miejscami. 
W wyniku tego zauważalny jest kierunek poszukiwania produktów, czy też usług regionalnych, 
tradycyjnych i lokalnych, charakterystycznych dla odwiedzanych miejsc, a także wydarzeń ściśle 
powiązanych z regionem. Ich wkomponowanie w ofertę turystyczną oraz promocja mogą pozytywnie 
wpłynąć zarówno na odczucia turystów, jak i na rozwój lokalnych społeczności i producentów. Tak 
definiowana jest turystyka emocji, która wywołuje niezapomniane wspomnienia i powoduje powrót do 
znanych już miejsc. W ten obszar wpisują się działania dot. turystki wodnej, w tym kajakowej. Od kilku 
lat podejmowane są działania zmierzające do stworzenia spójnej koncepcji wykorzystania i 
zagospodarowania dla turystyki szlaków wodnych na terenie województwa, przy założeniu integracji z 
innymi rodzajami turystyki, np. turystyki rowerowej. 
W ramach fazy przygotowawczej, Województwo Pomorskie zleciło opracowanie Koncepcji budowania 
marki „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. Powstały dokument wskazuje na konieczność segmentacji 
szerszego rynku turystyki wodnej i dopasowanie działań promocyjnych do oczekiwań konkretnych 
grup. Typologia obejmować może rodzaj statków (np. łodzie, kajaki, pontony), umiejętności 
użytkownika szlaku (doświadczeni, niedoświadczeni lub klasyfikacja wg Polskiego Systemu 
Klasyfikacji Kajakowej), własność sprzętu (turyści z własnym sprzętem i wypożyczający), wymagania 
co do jakości infrastruktury. Na bazie powyższych podziałów wyróżnia się 3 podstawowe typy 
użytkowników, co ma wpływ na kreowanie produktów turystycznych, których osią są szlaki wodne: 
 

 Kajakarstwo niezaawansowane. Do tej kategorii przypisujemy osoby czynne kajakowo 
w sposób przypadkowy, doraźny, spływające w pojedyncze dni, weekendy w roku - 
wypożyczenie kajaka na pojedyncze dni, lub uczestnictwo w spływie komercyjnym, masowym 
(bez żadnych wstępnych wymagań, co do umiejętności). Turyści niezainteresowani 
poszerzaniem umiejętności kajakowych lub nieposiadający wiedzy i umiejętności w pływaniu 
w kajakach. 

 Kajakarstwo świadome – tzn. kwalifikowane. Do tej kategorii przypisujemy osoby czynne 
kajakowo w sposób świadomy, planowany, pływający częściej niż w pojedyncze dni, 
weekendy w roku – własna organizacja spływu, sprzęt kajakowy wypożyczany lub własny w 
dowolnym czasie i porze roku, uczestnictwo w spływach komercyjnych, indywidualnych, we 
własnych grupach turystycznych. Osoby o zacięciu turysty świadomego (kwalifikowanego), 
zainteresowane poszerzaniem umiejętności kajakowych, posiadające wiedzę i umiejętności 
pływania w kajakach. Turyści, o bardzo zróżnicowanych umiejętnościach i wiedzy kajakowej. 
Zainteresowani w różnym stopniu pozyskaniem wiedzy, informacji, umiejętności. W zależności 
od stopnia zaawansowania uprawiający lub chcący uprawiać kajakarstwo na zróżnicowanych 
akwenach, porach roku, i różnych typach kajaków. Akweny wodne - wszystkie udostępnione 
do pływania z opisem skali trudności. 
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 Kajakarstwo świadome – tzn. kwalifikowane, sport amatorski (powszechny). Beneficjenci 
uprawiający kajakarstwo kwalifikowane z elementami współzawodnictwa, a nawet traktujący 
zdobywanie umiejętności, jako element niezbędny do rywalizacji z innymi turystami. 

 
 
Diagnoza dostępnych w województwie szlaków kajakowych oraz infrastruktury towarzyszącej 
wskazuje na możliwość przygotowania oferty produktowej dla wszystkich trzech powyższych typów. 
Według wspomnianej koncepcji, celem działań promocyjnych w ramach przedsięwzięcia „Pomorskie 
Szlaki Kajakowe” powinno być „stworzenie marki wyróżniającej się na tle innych regionów 
Polski, Europy i świata świadomego spędzania czasu wolnego w kajaku w regionie Pomorza 
dostosowanego do własnych potrzeb, umiejętności i pory roku”. 
Cel ogólny będzie realizowany w ramach czterech celów szczegółowych: 
Cel 1 – utworzenie rozpoznawalnego standardu uprawiania turystyki kwalifikowanej kajakowej, 
Cel 2 – segmentacja kajakarstwa mająca na celu popularyzację turystyki kajakowej na istniejących i 
nowych mało uczęszczanych szlakach, 
Cel 3 – zbudowanie świadomości kajakowej, jako będącej turystyką kwalifikowaną, 
Cel 4 – turystyka kajakowa kwalifikowana, jako oferta dostępna przez cały rok. 
 
Markę „Pomorskie Szlaki Kajakowe” trzeba identyfikować nie tylko jako nazwę, specyficzną klamrę 
spinającą dostępne dla turysty usługi kajakarskie i towarzyszące, ale powinna być dla uczestników 
spływów według cytowanej koncepcji „gwarancją zachowania i spełniania określonych warunków 
określanych przez województwo. Będzie on stanowił podpis gwarantujący, iż oferta spełnia określone 
standardy dla firm, gmin, szlaków, pól i ośrodków biwakowych, infrastruktury”. Zasadnym może być 
rozważenie certyfikacji marki „Pomorskie Szlaki Kajakowe” lub marek dla subproduktów 
(poszczególnych szlaków). Działania te mogłyby być organizowane przez partnerstwa i/lub same 
Województwo Pomorskie lub wyznaczone przez nie instytucje. 
Rozwój produktów (subproduktów) turystycznych powinien dostosowany do zdefiniowanych grup 
odbiorców, co oznacza w szczególności wykorzystanie następujących akcentów. 
 
Uwarunkowania 
przygotowania produktów 
turystycznych „Pomorskie 
Szlaki Kajakowe” Kajakarstwo 
niezaawansowane 

Kajakarstwo świadome – 
tzn. kwalifikowane 

Kajakarstwo świadome – 
tzn. kwalifikowane, sport 

podniesienie bezpieczeństwa 
pływania w kajaku, próba 
zbudowania świadomości 
kajakowej, dla części 
beneficjentów z tej grupy. 

podniesienie bezpieczeństwa 
pływania w kajaku, 
rozszerzenie różnorodności 
oferty – umiejętności, rodzaj 
sprzętu, sezonowość, 
podniesienie atrakcyjności 
szlaków poprzez budowę 
marki Pomorskie Szlaki 
Kajakowe i świadomości 
związanej z elementami 
składowymi marki: 

 infrastrukturę, 
 wiedzę, 
 jakość oferty, ofertę 

dedykowaną. 
 

podniesienie bezpieczeństwa 
pływania w kajaku, 
rozszerzenie różnorodności 
oferty – umiejętności, rodzaj 
sprzętu, sezonowość, 
podniesienie atrakcyjności 
szlaków poprzez budowę 
marki Pomorskie Szlaki 
Kajakowe i świadomości 
związanej z elementami 
składowymi marki: 

 infrastrukturę, 
uwzględniającą 
możliwości podjęcia 
współzawodnictwa na 
danym akwenie, 

 wiedzę, 
 jakość oferty, ofertę 

dedykowaną. 
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15. Wykaz źródeł 

Opracowanie powstało przy użyciu poniższych dokumentów, które zostały przekazane przez  
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Departament Infrastruktury): 
 

1. Koncepcja zagospodarowania szlaków wodnych województwa pomorskiego dla 
turystyki kajakowej (2013r.) Doradztwo i Szkolenia „TREK” Jacek Zdrojewski, grupa 
projektowa ZOOM S.C., Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,  

2. Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z oznakowaniem drogowym (2019r.) Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego 

3. Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z oznakowaniem wodnym i znakami informacyjnymi (2019r.) Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

4. Wytyczne (modelowe, typowe) do projektowania infrastruktury wodnej dla potrzeb 
turystyki kajakowej (grudzień 2015r.) i Rozwiązania techniczne pomostów i inne, Biuro 
Architektoniczne Atrio Sp. z o.o. 

5. Sprawozdania z wizji terenowych z Pomorskich Szlaków Kajakowych (2018r.- 2021r.) 

6. Przewodnik ,,Kajakiem przez Pomorze’’, (2017r.) Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego 

7. System znakowania rzek – aktualizacja (Lipiec 2018r.) Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego 

8. Wytyczne Rowerowe – Projektowanie i utrzymanie turystycznych tras rowerowych 
w województwie pomorskim (listopad 2019r.), Jacek Zdrojewski, Marek Mąkosa, 
Adam Wołosz 

9. Dokumentacja fotograficzna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 

10. Wzornictwo regionalne, w ramach Katalogu rozwiązań modułowej infrastruktury 
turystycznej rowerowych szlaków turystycznych w obszarze nadmorskim i korytarza 
rzeki Wisły oraz tras kajakowych na terenie województwa pomorskiego,         
Załącznik nr 1, dr inż. arch. Ksenia Piątkowska 

11. Strategia promocji marki "Pomorskie Szlaki Kajakowe" - AGERON Polska 2015r. 

16. Słowniczek skrótów 

PSK - Pomorskie Szlaki Kajakowe 

PTTK - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 

PZKaj - Polski Związek Kajakowy 

MPZP - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

RDLP - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

PGL - Państwowe Gospodarstwo Leśne  

PUL- Plan Urządzenia Lasu  
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17. Spis rysunków  

1. Ogrodzenie przystani kajakowej 

2. Stojak do suszenia kajaków 

3. Miejsce na ognisko 

4. Tablica informacyjna  

5. Ławostół 

6. Kosz na śmieci 

7-8.   Wiata pojedyncza 

9-10.  Wiata podwójna 

11. Osłona sanitariatu 

12. Przystań kajakowa z pomostem 

13. Przystań kajakowa bez pomostu 

14. Przystań kajakowa duża 

15. Element ciągu pieszego 

16. Element schodów drewnianych 

17. Element schodów żelbetowych 

18. Zatoka do zawracania i zatoka z parkingiem 

19. Zatoka do zawracania, przekroje przez nawierzchnie 

20. Przykład pomostu stałego, szerokości 150cm 

21. Przykład pomostu stałego, szerokości 200cm 

22. Łapacz 

23. Schody terenowe, pomost stały 

24. Idea konstrukcji pomostów do pokonania jazu 

25. Przykład pomostu stałego z półką 

26. Przykład pomostu stałego z rynną 

27. Przykład pomostu pływającego na palach 

28. Przykład pomostu pływającego na martwych kotwicach 
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18. Spis wizualizacji 

29. Brzeg urządzony 

30. Przystań kajakowa 

31. Duża przystań  

32. Wiata mała 

33. Wiata duża 

34. Osłona sanitariatu 

35. Stojak na kajaki 

36. Ławostół 

37. Ogrodzenie 

38. Kosz na śmieci 

39. Miejsce na ognisko 

40. Fragment ciągu pieszego 

41. Tablica na słupkach stalowych 

42. Pomost stały z półką 

43. Pomost pływający na palach 

44. Pomost pływający na martwych kotwicach 

45. Pomost stały z rynną 

 

 

 


