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Instrukcja znakowania szlaków turystycznych  

Nordic Walking 
 
 

Opracowanie instrukcji znakowania szlaków turystycznych Nordic Walking:  
Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking  

 
www.psnw.pl  

 

 
 

 
na podstawie opracowania  

Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego – Zarząd Główny 
PTTK 

 
UWAGA!  

 
Niniejsza Instrukcja Znakowania Szlaków Nordic Walking jest własnością Polskiego 

Stowarzyszenia Nordic Walking, a użycie Instrukcji znakowania szlaków Nordic Walking 
wymaga pisemnej zgody Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking. Podmiot znakujący 

nowe szlaki lub dokonujący zmian w już istniejących szlakach NW zobowiązany jest do 
przekazania PSNW wszystkich informacji związanych ze szlakiem turystycznym Nordic 
Walking. Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking prowadzi Centralny Rejestr Szlaków 

Turystycznych Nordic Walking. Każdy SZLAK TURYSTYCZNY NORDIC WALKING, 
który otrzyma licencję PSNW będzie wprowadzony do Centralnego Rejestru Szlaków 

Turystycznych Nordic Walking Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking. 
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1. Informacje ogólne 

Na podstawie Statutu Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking Zarząd postanawia: 

1. Zatwierdzić instrukcję znakowania szlaków do uprawiania Nordic Walking 

2. Zobowiązać właściwą komisję do opracowania i spopularyzowania materiałów 

metodycznych oraz monitoringu stanu poszczególnych szlaków Nordic Walking 

 

Od początku istnienia zorganizowanych form turystyki znakowaniem i konserwacją 

szlaków zajmowały się stowarzyszenia działające w branżach turystycznych. Jako 

pierwsze oznakowane trasy przyjmuje się trasy wyznakowane w 1887 roku przez 

Towarzystwo Tatrzańskie. Od 1950 roku prace nad szlakami prowadzi Polskie 

Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze.  

 

Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking, realizując podstawowe cele statutowe, 

postanowiło ujednolicić system znakowania pieszych szlaków turystycznych - Nordic 

Walking - w Polsce, z uwzględnieniem nowoczesnych form ruchu, jakie na szlakach 

można uprawiać, tj. Nordic Walking.  

 

Niniejsza instrukcja zawiera ogólne zasady projektowania, znakowania, konserwacji 

pieszych szlaków turystycznych - Nordic Walking.  

 

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji pochodzą z opracowania PTTK – Zarząd 

Główny (oprac. dotyczące projektowania, wykonywania i utrzymania szlaków 

turystycznych). 
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2. Podstawy prawne 

1. W przypadku projektowania, wykonywania, utrzymania szlaków turystycznych 

Nordic Walking w lasach zastosowanie znajduje ustawa z 28 września 1991 roku o 

lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. nr 45, poz. 435 z późn. zm.). 

2. Wytyczanie szlaków turystycznych Nordic Walking następuje zgodnie z ustaleniami 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U.  nr 80 poz. 717 z późn. zm.). 

3. W przypadku wytyczania i znakowania szlaków turystycznych Nordic Walking na 

terenie parków narodowych i innych form ochrony przyrody zastosowanie znajduje 

ustawa z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 9 poz. 880 z późn. zm.). 

4. W innych przypadkach znakowania i wytyczania szlaków turystycznych Nordic 

Walking wymagane jest uzyskanie pozwoleń od odpowiednich organów administracji 

publicznej. 

 

3. Definicja szlaku turystycznego Nordic Walking 

1. Szlakiem turystycznym jest wyznaczona w terenie trasa służąca do odbywania 

wycieczek, oznakowania jednolitymi znakami, wyposażona w urządzenia 

informacyjne w celu bezpieczeństwa turysty, który reprezentuje dowolny poziom 

umiejętności i doświadczenia, o każdej porze roku, w każdych warunkach 

pogodowych. 

2. PTTK rozróżnia następujące szlaki turystyczne: 

- piesze górskie i nizinne oraz ścieżki spacerowe, przyrodnicze, dydaktyczne; 

- narciarskie; 

- rowerowe; 

- kajakowe; 

- jeździeckie. 
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Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking ustala, że szlaki turystyczne Nordic Walking 

zalicza się do szlaków pieszych górskich i nizinnych, ścieżek spacerowych, 

przyrodniczych i dydaktycznych. 

3. System szlaku turystycznego Nordic Walking posiada jednolity system znaków i 

urządzeń informacyjnych zgodnych z niniejszą instrukcją.  

4. Szlaki turystyczne Nordic Walking są ewidencjonowane w Centralnym Rejestrze 

Szlaków Turystycznych Nordic Walking Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking, a 

ich tworzenie podlega jednolitym zasadom. 

5. Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking wyróżnia 3 rodzaje trudności szlaków 

turystycznych Nordic Walking: łatwe, średnie, trudne. 

6. Na stopień trudności szlaków turystycznych Nordic Walking mają wpływ następujące 

elementy: 

- długość szlaku NW: 

a) łatwe o długości ok. 4 km - 5 km, kolor zielony 

b) średnie o długości ok. 6 km – 7 km, kolor czerwony 

c) trudne o długości ok. 8 km – 12 km, kolor czarny 

- zróżnicowanie terenu (różnica poziomów wzniesień - hipsometria) 

a) mała (łatwa) 

b) średnia (średnia) 

c) duża (trudna) 

 

4. Organizacja prac znakarskich Nordic Walking 

1. Koordynacją prac związanych z siecią szlaków Nordic Walking zajmuje się Komisja 

Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking (Komisja Szlaków Nordic Walking). 

2. Zadaniami Komisji Szlaków Nordic Walking są: 

- projektowanie i znakowanie nowych szlaków turystycznych Nordic Walking; 

- okresowa kontrola (i konserwacja) stanu szlaków Nordic Walking; 

- udział w odbiorze prac znakarskich Nordic Walking; 

- rozliczanie prac znakarskich; 

- likwidację szlaków Nordic Walking. 
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5. Ogólne zasady prowadzenia szlaków turystycznych Nordic Walking 

1. Szlak turystyczny NW powinien przebiegać po istniejących ścieżkach i drogach o 

nieutwardzonej nawierzchni, a gdy jest taka konieczność w celu zachowania ciągłości 

szlaku – odcinek taki powinien być jak najkrótszy. 

2. Szlak turystyczny NW powinien zaczynać się i kończyć w łatwo dostępnym miejscu 

dla ludności. 

3. Szlak turystyczny NW powinien: 

- przebiegać w sposób logiczny; 

- być wyposażony w odpowiednie znaki i urządzenia informacyjne. 

4.    Szlak turystyczny NW powinien mieć formę pętli. 

5.    Szlaki turystyczne NW powinny być dostępne o każdej porze roku z wyjątkiem 

sytuacji szczególnych. 

6. Szlaki turystyczne NW nie powinny prowadzić wspólnie z innym rodzajem szlaku na 

odcinku dłuższym niż 3 km. 

 

7. Oznakowanie szlaków turystycznych Nordic Walking 

Wyróżnia się 2 grupy symboli oznakowania szlaków turystycznych Nordic Walking: 

1. znaki określające przebieg szlaku: 

- znak - kwadrat o wielkości ok. 20 cm x 20 cm z naniesionym na białym tle symbolem 

Nordic Walking (kolor: zielony, czerwony lub czarny); rys. 1 

- znak określający przebieg szlaku, jeżeli to konieczne, może zawierać znak 

naprowadzający w formie strzałki (w takim samym kolorze, co symbol Nordic Walking); 

rys. 2 

2. znaki ostrzegawcze: 

- znak – kwadrat o wielkości ok. 20 cm x 20 cm z naniesionym na białym tle symbolem 

ostrzeżenia, kolor tylko czarny: 

- UWAGA STROMO, rys. 3; 

- UWAGA KAMIENISTA DROGA, rys. 4; 

- UWAGA PRZEPAŚĆ, rys. 5; 

- UWAGA ZWĘŻENIE DROGI, rys. 6. 
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3. urządzenia informacyjne: 

- tablice informacyjne ze schematycznym przebiegiem szlaku turystycznego Nordic 

Walking z logo PSNW oraz z naniesionym numerem licencji szlaku, nadanym przez 

PSNW. Tablica informacyjna powinna być umieszczona na początku przebiegu szlaku 

turystycznego Nordic Walking. Tablice mogą być także umieszczone w miejscach 

przebiegu szlaku turystycznego Nordic Walking. 

Tablice informacyjne dzielą się na tablice: 

1. Trening Nordic Walking; 

2. Nauka i doskonalenie techniki Nordic Walking;  

3. Inne (np. nawiązujące do tradycji danego regionu, np. Nordic Walking – z historią w 

tle); 

 

8. Zasady umieszczania znaków na szlakach turystycznych Nordic Walking 

1. Znak szlaku turystycznego Nordic Walking ma za zadanie właściwie skierować osobę, 

która korzysta ze szlaku i upewnić go w wyborze właściwej drogi. 

2. Znak powinien być umieszczony w widocznym miejscu, na kontrastowym tle. 

 

9. Technika znakowania szlaków turystycznych Nordic Walking 

1. Znaki mogą być malowane farbami wodoodpornymi lub umieszczane w postaci 

gotowych elementów wykonanych z różnych materiałów i mocowane trwale, 

zakleznie od podłoża. 

2. Nie wolno malować znaków na słupach wysokiego napięcia. 

3. Znaki i urządzenia informacyjne powinny być widoczne w każdych warunkach. 

4. Znaki nie mogą być zasłonięte przez chwasty, krzaki, drzewa – muszą być widoczne. 
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10. Konserwacja i odnawianie szlaków turystycznych Nordic Walking 

1. Konserwacja bieżąca: to usunięcie powstałych na szlakach szkód, powinna odbywać 

się co roku przed rozpoczęciem sezonu lub jeśli zaistnieje taka konieczność – 

doraźnie. 

2. Odnowienie lub wymiana znaków i urządzeń informacyjnych na nowe, w 

porozumieniu z PSNW. 

 

11. Dokumentacja szlaków turystycznych Nordic Walking  

1. Ewidencja szlaków turystycznych Nordic Walking prowadzona jest w Centralnym 

Rejestrze Szlaków Turystycznych Nordic Walking PSNW. 

2. Na szczegółową dokumentację szlaków turystycznych Nordic Walking składają się: 

- mapa przebiegu szlaku; 

- opis szlaku wraz  z datą wytyczenia oraz przeprowadzonych konserwacji. 

 

Rys. 1  
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Rys. 2 
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Rys. 3  
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Rys. 4 
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Rys. 5 
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Rys. 6 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 
 

www.psnw.pl  


