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INSTRUKCJA ZNAKOWANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH W 

GORCZAŃSKIM PARKU NARODOWYM  

 

INFORMACJE OGÓLNE  

Szlaki turystyczne  to wytyczone w terenie trasy służące do odbywania wycieczek, 

oznakowane jednolitymi znakami (symbolami) i wyposażone w urządzenia informacyjne, 

które zapewniają bezpieczne przejście turyście bez względu na poziom umiejętności i 

doświadczenia Każdy rodzaj szlaku posiada własny jednolity system znaków i urządzeń 

informacyjnych.  

Na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego występują  szlaki:  

-  piesze górskie oraz specjalne: spacerowe, edukacyjne, 

-  narciarskie, 

-  rowerowe,  

-  konne.  

OZNAKOWANIE SZLAKÓW  NA TERENIE GPN 

1. Wyróżnia się dwie grupy symboli stosowanych do oznakowania szlaków: 

   a) znaki określające przebieg szlaku  

b) znaki informacyjne i ostrzegawcze. 

2. Znaki określające przebieg szlaków  – przedstawione poniżej – są  zgodne z  Instrukcją  

znakowania szlaków turystycznych wydaną przez ZG PTTK w 2007 roku. 

3. Znaki informacyjne (tablice  i drogowskazy) tj. ich wymiary, wygląd zostaną  zatwierdzone  

odrębnym zarządzeniem .  

A. Szlaki piesze 

 Znaki określające przebieg szlaku:  

  a) znak podstawowy, prostokątny  o wymiarach 90 x 150 mm, składający się z         

     trzech  poziomych pasków, przy czym paski zewnętrzne są koloru białego, a pasek        

    środkowy w kolorze szlaku    
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b) zmianę kierunku szlaku w górach zaleca się sygnalizować strzałką o wymiarach 

100/140 x 176 mm z białym tłem i nałożoną strzałką w kolorze  szlaku  

 

c) w terenach trudnych orientacyjnie lub celem zwrócenia uwagi turysty na nagłą 

zmianę kierunku przebiegu szlaku można stosować znak informujący - wykrzyknik w 

kolorze białym, umieszczając go nad znakiem podstawowym 
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B. Ścieżki spacerowe 

Znaki określające przebieg ścieżki spacerowej:  

  a) znak podstawowy, kwadrat o boku 100 mm, jest podzielony na dwa trójkąty, z  

   których prawy górny jest biały, a lewy dolny w kolorze ścieżki spacerowej.  

 

 

b) znak zmiany kierunku ścieżki spacerowej stanowi znak podstawowy z dodaniem 

z lewej lub prawej strony białego trójkąta o wysokości  50 mm 
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C. Ścieżki edukacyjne 

Znaki określające przebieg szlaku:  

  a) znak podstawowy, kwadrat o boku 100 mm z zielonym  paskiem o szerokości 30  

   mm biegnącym z lewego górnego rogu do prawego dolnego  

 

b) zmianę kierunku szlaku znak podstawowy z dodaniem z lewej lub prawej strony 

białego trójkąta o wysokości 50 mm 
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D. Szlaki rowerowe 

Znaki określające przebieg szlaku:  

   a) znak podstawowy, kwadrat o boku 200 mm  (bez czarnej obwódki widniejącej na 

rysunku poniżej).   W górnej części znaku umieszczony jest wizerunek roweru w  

kolorze czarnym, poniżej prostokąt o wymiarach  150 x 50 mm w kolorze szlaku    

  

 

b) zmianę kierunku szlaku -  kwadrat o boku 200 mm mm  (bez czarnej obwódki 

widniejącej na rysunku poniżej). W górnej części znaku umieszczony jest wizerunek 

roweru w kolorze czarnym, poniżej strzałka o długości 120 mm w kolorze szlaku 
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E. Szlaki konne 

Znaki określające przebieg szlaku:  

 a) znak podstawowy - kwadrat o boku 150 mm w kolorze białym, z umieszczonym  

centralnie pomarańczowym kołem o średnicy 60 mm  
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b) zmianę kierunku szlaku 

- znak umieszczany przed rozwidleniem - kwadrat o boku 150 mm w kolorze białym z 

umieszczonym znakiem skrętu w kształcie paska o szerokości 30 mm zagiętego pod 

kątem 900 
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-  znak umieszczany przed rozwidleniem – prostokąt  o boku 150 mm i 200 m w kolorze 

białym z umieszczonym znakiem skrętu w kształcie paska o szerokości 30 mm 

zagiętego w połowie pod kątem  1350  
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- znak umieszczany na rozwidleniu - kwadrat o boku 150 mm w kolorze białym z 

umieszczoną centralnie strzałką o długości 150 mm i szerokości 30/90 mm  

 

 

 

c) w terenach trudnych orientacyjnie lub celem zwrócenia uwagi turysty na nagłą 

zmianę kierunku przebiegu szlaku można stosować znak informujący  - kwadrat o boku 

150 mm w kolorze białym  z umieszczonym centralnie wykrzyknikiem w kolorze 

pomarańczowym (wysokość wykrzyknika 120 mm, średnica kropki 30 mm) 
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ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKÓW 

1. Znak szlaku ma  wskazywać turyście właściwy kierunek wędrówki, potwierdzać słuszność 

wyboru drogi.  

2. Szlak musi być tak wyznakowany, aby umożliwiał wędrowanie w obu kierunkach. 

3. Znak szlaku musi być umieszczany prostopadle lub skośnie do osi drogi, ścieżki, nie 

stycznie 

4. Znaki winny być umieszczane w widocznym miejscu, na kontrastowym tle.  W miarę 

możliwości winny być umieszczane na wysokości ok. 130 od podłoża i po prawej stronie 

szlaku. 

5. Na szlakach pieszych na odcinkach bez skrzyżowań i rozwidleń znaki można umieszczać w 

odległości nie większej niż 200 m jeden od drugiego.  

6. Przejście szlaku przez skrzyżowania i rozwidlenia dróg powinno być tak oznakowane, aby 

znaki były widoczne dla obu kierunków wędrowania. 

7. Znaki różnych rodzajów szlaków prowadzące jedną trasą należy blokować ( wg zał. 

wzorów)  
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8. Na wspólnym przebiegu dwóch i więcej szlaków znaki należy zblokować tak, aby paski 

koloru szlaku były oddzielone pojedynczymi paskami białym. W znaku zblokowanym 

kolory umieszcza się od góry w następującej kolejności: czerwony, niebieski, zielony, żółty, 

czarny.  

                

 

9. Na wspólnym przebiegu szlaku pieszego i ścieżki spacerowej znak zblokowany składa się 

ze znaku ścieżki spacerowej i pod nim znaku szlaku. 

 

10.  Na cienkich drzewach , tyczkach znak wykonuje się w postaci obrączki. 

11. Znak sygnalizujący skręt szlaku rowerowego umieszcza się po prawej stronie drogi w 

odległości 30-100 m przed miejscem skrętu szlaku. 
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TECHNIKA ZNAKOWANIA 

1. Znaki mogą być malowane farbami wodoodpornymi. W każdym wypadku ich kolor, 

kształt musi odpowiadać wymaganiom niniejszej instrukcji i mieć estetyczny wygląd. 

Podłoże należy odpowiednio przygotować, bez uszkadzania tkanki żywej drzew.  

2. Likwidowane znaki lub ich część  należy usunąć lub zamalować odpowiednio maskującą 

kompozycją barw.  

3. Znaki muszą być widoczne w każdych warunkach. Nie mogą być zasłonięte przez chwasty, 

krzaki, gałęzie.  

 

Zatwierdzona  Zarządzeniem Dyrektora GPN  

nr  11/2009 z dnia 30.06.2009r.   

 

 


