
T U R Y S T Y C Z N E    I N F O

ZNAKOWANE SZLAKI TURYSTYCZNE

     Przez najatrakcyjniejsze tereny Polski przebiega ponad 60 tysięcy kilometrów wyznakowanych 
przez  Polskie  Towarzystwo  Turystyczno-Krajoznawcze  szlaków  pieszych  (nizinnych  i  górskich), 
rowerowych, narciarskich, wodnych i konnych, w tym transeuropejskie szlaki piesze i rowerowe, 
nad którymi opiekę także sprawuje PTTK.

     Od początku  istnienia  zorganizowanych  form turystyki  znakowaniem i  konserwacją szlaków 
turystycznych  zajmowały  się  stowarzyszenia  turystyczne.  Pierwsze  szlaki  na  ziemiach  polskich 
wyznakowało w 1887 roku Towarzystwo Tatrzańskie, zaś od roku 1950 po dziś dzień, znakowaniem 
i  konserwacja  szlaków  turystycznych  w  Polsce  zajmuje  się  Polskie  Towarzystwo  Turystyczno-
Krajoznawcze. Doświadczenie wielu pokoleń zaowocowało sprawdzonym w praktyce systemem i 
metodyką  znakowania,  które  obowiązują  od  ponad  80-ciu  lat  i  są  stosowane  także  w  innych 
krajach.

     Turyści od lat przyzwyczajeni są do wyglądu znaków i sposobu ich umieszczania. Ufając, że 
szlak  zawsze  zaprowadzi  ich  do  celu,  mają  poczucie  bezpieczeństwa wędrówki.  Znak PTTK  na 
drogowskazach  daje  bowiem  gwarancję,  że  szlak  jest  ciekawy,  a  zarazem  bezpieczny, 
poprowadzony tak, aby turysta mógł jak najwięcej zobaczyć i poznać, a jednocześnie tak by jak 
najmniej szkodzić przyrodzie.

     Wędrując pieszo czy jadąc rowerem, płynąc kajakiem lub pod żaglami, dzięki doskonale, ze 
znawstwem terenu poprowadzonym szlakom, możemy przeżywać otaczające nas piękno, poznać 
ciekawe miejsca i ludzi. Wy-znakowane przez PTTK szlaki turystyczne poprowadzą Was przez parki 
narodowe i krajobrazowe, najpiękniejsze puszcze, piaszczyste plaże i pojezierza, przez pełne uroku 
miejsca, obok wiejskich kapliczek i zabytkowych kościółków, obok ruin średniowiecznych zamków, 
przez dworskie parki, przez wydmy, bagna i górskie bezdroża.
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OZNAKOWANIE SZLAKÓW PIESZYCH

         

Znaki podstawowe oraz kolory znakowanych szlaków pieszych

Znaki informacyjne i ostrzegawcze

     

Znaki informujące i kierunku przebiegu szlaku

 

Początek /lub koniec/ szlaku 

 

Znak ostrzeżenia o trudnym odcinku szlaku

     Każdy szlak musi być tak wyznakowany, aby umożliwiał wędrowanie w obu kierunkach. Musi 
także przebiegać w sposób logiczny bez niepotrzebnego nadkładania drogi.

     Szlaki ułatwią wędrówkę i pozwolą bezpiecznie dotrzeć do ciekawych, a mało znanych miejsc. 
Turyści mają do dyspozycji szlaki krótkie, spacerowe i takie którymi można wędrować kilka godzin 
oraz  tak  długie,  że  wędrowanie  nimi  zajmuje  wiele  dni.  Sieć  szlaków  stwarza  możliwości 
swobodnego, wariantowego planowania wędrówek.

     Wszystkie  szlaki  poprowadzone są tak,  by wędrowiec  zobaczył  najpiękniejsze  miejsca i  nie 
zabłądził.  Pamiętajmy że wiodą one często przez rezerwaty i prowadzą do miejsc związanych z 
narodową historią, które powinniśmy zachować w nienaruszonym stanie dla przyszłych pokoleń.
     Zanim jednak szlakiem trzeba będzie się opiekować, musi on być profesjonalnie technicznie i  
mądrze  koncepcyjnie  wytyczony  w  terenie.  Kluczem  do  tego  są  osoby  wytyczające  szlak  - 
znakarska kadra PTTK.
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     Szlaki  umożliwiają  dotarcie  do  najciekawszych  punktów  topograficznych  i  obiektów 
krajoznawczych - widokowych, przyrodniczych, architektonicznych i archeologicznych.

     Znak szlaku ma za zadanie wskazać turyście właściwy kierunek wędrówki, potwierdzić słuszność 
wyboru drogi, ułatwić pokonanie odcinków trudnych orientacyjnie, upewnić, że wędruje wybraną 
trasą, wreszcie dać gwarancję osiągnięcia oczekiwanego celu. 

Oznakowanie szlaków dojściowych

 

do źródła

 

na szczyt /punkt widokowy/

 

do zabytku

 

do schroniska

     Szlaki  piesze,  szczególnie  na  terenie  parków  narodowych,  krajobrazowych  i  rezerwatów 
przyrody  uzupełniane  są  przyrodniczymi  ścieżkami  dydaktyczno-edukacyjnymi,  które  mają  za 
zadanie  pomóc  wędrującemu  turyście  w  poznaniu  i  zrozumieniu  walorów  przyrodniczych 
zwiedzanego terenu.

 Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze   Oddział Ziemi Tarnowskiej  ul. Żydowska 20   33-100 Tarnów 
 fax./tel.: +48 14 622 22 00      www.tarnow.pttk.pl       e-mail: pttk@is.net.pl  

3



T U R Y S T Y C Z N E    I N F O

O TYM WARTO PAMIĘTAĆ

Zgubiłeś szlak? Wróć do ostatniego widzianego 
znaku!

Nie zbaczaj ze szlaku, szczególnie na terenach 
chronionych!

Na szlaku zwracaj uwagę na innych, pomagaj im 
jeśli trzeba! 

Zostaw szlak takim, jakim chciałbyś go zastać! 

Znaki szlaków turystycznych są chronione 
prawem! 

     Z każdym rokiem rośnie długość szlaków turystycznych.

     Szlaki wyznakowane przez Oddział PTTK "Ziemi Tarnowskiej" w Tarnowie: 

Szlaki rowerowe:

   - górskie: 381,0 km
   - nizinne: 244,0 km

Szlaki piesze:

   - górskie: 316,0 km
   - nizinne: 115,5 km
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