
Sieć szlaków rowerowych 
PTTK (i nie tylko) w Polsce



Skąd wzięły się oznakowania szlaków 
rowerowych w Polsce?
Odpowiedź jest prosta – dzięki wieloletnim 

i długofalowym działaniom Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 
dzięki tradycji i doświadczeniom naszych 
poprzedników:



Towarzystwa Tatrzańskiego (1874) 
Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego (1920)

Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego (1906)



KRÓTKA HISTORIA ZNAKOWANIA 
SZLAKÓW ROWEROWYCH

I. Trudne początki.
• 1992 r. – powstaje projekt wyznakowania 

międzynarodowej trasy rowerowej EUROROUT R-1
z Calais we Francji przez Belgię, Holandią, Niemcy, 
Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię do Saint Petersburga 
w Rosji,

• 1993-1994 − realizacja przebiegu szlaku przez 
Niemcy,









• 1994-1995 r. − do Zarządu Głównego 
PTTK dotarło pismo z Polskiego Ośrodka 
Informacji Turystycznej w Kolonii 
z zapytaniem o możliwości realizacji R-1 
przez Polskę, przesłano dokumentację 
przebiegu trasy, wzory oznakowań oraz 
propozycje przebiegu trasy przez Polskę – 
opracowane przez Niemiecki Klub 
Rowerowy (ADFC – Allgemeiner 
Deutscher Fahrrad-Club)









• I tak od 1995 r. rozpoczęła się obfita korespondencja 
z POIT w Koloni i równolegle 
z Ministerstwem Transportu i Gospodarki Morskiej 
(Departament Ruchu Drogowego), w wyniku której 
wypracowano podstawy prawno-organizacyjne 
do rozpoczęcia wytyczania i znakowania szlaków 
rowerowych. W pracach, poza Biurem ZG PTTK, 
uczestniczyła Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, 
która zaopiniowała przebieg trasy oraz powierzyła 
koordynację prac związanych z międzynarodową 
trasą R-1 i szlakami rowerowymi nawiązującymi 
do tej trasy kol. Zbigniewowi Borońskiemu  
z Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej PTTK 
w Bydgoszczy, Oddział PTTK „Szlak Brdy”







                  Na ww. pismo przez kolejne lata powoływano się 
            przy projektowaniu i wytyczaniu szlaków rowerowych

   Niewątpliwym sukcesem 
były opracowane przez 
PTTK wzory oznakowań dla 
szlaków rowerowych. 
Zatwierdzone przez MTiGM 
Departament Ruchu 
Drogowego stały się 
powszechnie używane 
np. przez Stowarzyszenie 
Hanzeatyckich tras 
Rowerowych EUROVELO
z Sopotu, które, jak widać 
powołuje się tylko na 
Ministerstwo. 



• W 1995 r., z inicjatywy Komisji Turystyki 
Kolarskiej ZG PTTK, wprowadzono do 
Instrukcji znakowania szlaków 
turystycznych oznakowania dla: 

• rowerowych szlaków lokalnych,
• rowerowych szlaków i tras ogólnopolskich,
• międzynarodowych szlaków i tras 

rowerowych w Polsce.



       W instrukcji z 1995 r. po raz pierwszy umieszczono wzory znaków dla szlaków
         rowerowych (wymiary podstawowe 100x100 okazały się zbyt mało widoczne dla 
         rowerzystów). Okładki instrukcji z: 1995, 1998 i 2014 r.



A tymczasem w 1995 r. w okolicach 
Sulęcina powstały pierwsze szlaki rowerowe

∙ W finalizowaniu tego przedsięwzięcia 
uczestniczyło PTTK 
∙ Urząd Miasta i Gminy Sulęcin przesłał do 

ZG PTTK pismo (19.06.1995) w sprawie 
wytyczenia i wyznakowania szlaków 
rowerowych (realia ówczesnych lat nie 
pozwalały na przekazywanie dotacji na ten 
cel do Gmin).



Tak dobra współpraca Urzędu Gminy z Towarzystwem
            zaowocowała powstaniem Oddziału PTTK w Sulęcinie



W tamtym czasie nie obowiązywały obszerne wnioski i druki „unijne” na 
realizację prac znakarskich w terenie



              Sulęcińskie Zjazdy Cyklistów odbywają się co roku.
 W 2015 r. odbył się XXI



              W 1996 r. oznakowano odcinek - 347 km szlaku rowerowego
               R-1 od Kostrzyna do Bydgoszczy 



   W 1997 r. oznakowano przez Oddziały 
PTTK 683 km szlaków rowerowych w tym:

• 328 km R-1 z Bydgoszczy do Gronowa 
        (przejście graniczne do Rosji),

• 165 km szlaku z Bydgoszczy do Chojnic,
• 113 km szlaku z Tucholi do Bachorza,
•   45 km szlaku z Torunia do Wąbrzeźna.



• Tworzeniem szlaków rowerowych zaczęły 
zajmować się różne organizacje 
i stowarzyszenia, dla których po 
ukończeniu projektu problemem stawało 
się wykonanie (pomalowanie) szlaków 
w terenie. Przykładem może być 
oznakowany w 1997r. Kampinoski Szlak 
Rowerowy. Warszawski Zespół Znakarzy 
przy Stołecznym  Oddziale Wojskowym 
PTTK miał tylko tydzień na pomalowanie 
150 km. szlaku rowerowego. 





                          Prace dokumentacyjne szlaku i promocja



            W 1998 r. wyznakowano przez Oddziały PTTK

 691 km szlaków rowerowych 



            W 1999 r. wyznakowano przez Oddziały PTTK

 801 km szlaków rowerowych 



                       W 2000 r. wyznakowano przez Oddziały PTTK 

                             639 km szlaków rowerowych 



                            W 2000 roku wydano przy współudziale środków UKFiT folder
                    ROWEREM PRZEZ POLSKĘ- wydawcą był Oddział PTTK „Szlak Brdy”



                      
                        Jednocześnie zgłoszono do ewidencji PTTK ponad 760 km szlaków  
                     rowerowych wyznakowanych, zgodnie z Instrukcją PTTK”, przez parki
                     narodowe i krajobrazowe oraz urzędy miast i gmin. 



                    Rok 2001 (luty) znowu PTTK jako jedyne
                    zareagowało na…

   Nowelizację „Prawa o ruchu drogowym”:

• warszawscy działacze PTTK współpracujący z Zarządem Dróg Miejskich
w Warszawie przy projektowaniu i opiniowaniu ścieżek i dróg rowerowych, 
przekazali informacje o projekcie Rozporządzenia MT i GM w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach.

• w załączniku dotyczącym dodatkowych szlaków rowerowych, bezmyślnie, 
zmieniono wielkość znaku podstawowego - zamiast dotychczasowego 
200x200 wpisano 300x300, a drogowskazu zamiast 400x200 wpisano 
650x300.

• Trzeba było szybko  reagować, znowu wysłano pisma z ZG PTTK 
i Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej PTTK w Bydgoszczy 
do Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej i Komendy 
Głównej Policji.





Przy okazji 
uzgodnień 
dotyczących 
wizerunku roweru na 
znakach drogowych, 
udało się 
go uprościć 
a konkretnie
„wyprostować 
kierownicę”. 





                      Zdjęcie z prawej z widocznym piktogramem roweru wg starego
                      wzoru, w instrukcji znakarskiej PTTK, wzory (od początku)
                      z uproszczonym kształtem kierownicy roweru



                      Jak postępowały prace przy wytyczaniu szlaków rowerowych
                                    w Polsce od 1996 r.



     Mamy, więc zapomniane i zaniedbane szlaki, których nie ma za co 
odnowić (niektórzy robią to społecznie Klub PTTK M-2 w  Myszkowie). 
Trzeba było wprowadzić w sprawozdawczości dodatkową rubrykę 
szlaki skasowane. Szlaki inne odnoszą się do szlaków znakowanych 
przez znakarzy PTTK na zlecenie gmin, LGD itp.



          Kto będzie pilnował szlaków rowerowych

• Wypracowany w PTTK od 60 lat 
system odnawiania szlaku 
średnio co 3 lata, oraz bieżące 
monitorowanie i naprawianie 
szkód dawał gwarancję istnienia 
szlaku. Powstające w ostatnich 
latach ze środków unijnych 
szlaki, jeśli nie będą miały 
dobrego gospodarza znikną, 
pozostając na mapach 
i w kolorowych folderach.

• Konieczny jest w tej dziedzinie 
SYSTEM.









   Czy szlaki rowerowe mogą być markowym 
produktem Polski? 

   Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na tak 
pytanie. Wobec problemów choćby 
z utrzymaniem istniejącej sieci, ponieważ:

• brak środków na odnawianie
• brak jednej ewidencji szlaków (próbuje to 

robić Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK) 
można mieć wątpliwości, żeby powiedzieć 
TAK  



              Na nudę jeśli chodzi o zmianę oznakowania nie można narzekać
              – znowu zaskoczenie, nikt nie pytał o opinie

          Rok 2013
    Kolejna nowelizacja 

obliguje „gospodarzy 
szlaków” do zmiany 
do 2017 roku (!!!) 
oznakowania 
dość istotnego 
i kosztownego –
kto da środki???



                         Potrzebny wspólny system

   Miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie, z powodu braku 
systemu odnawiania i remontowania sieci szlaków i dróg 
rowerowych, schować się ze wstydu w „mysią dziurę” – 
              na rowerze oczywiście.



             Podróże z rowerem – to dopiero wyzwanie

Podróżujący z rowerem 
komunikacją państwową 
napotykają wiele barier:

PKP IC - niby można, ale jak 
„załapać” się na bilet na 
rower, kiedy w składzie 
pociągu liczba miejsc jest 
ograniczona do 4-6!!!

Trudno kupić bilet na przejazd 
z rowerem przez internet 
(szczególnie jeśli chodzi o 
promocje na przejazd 
osób).



                   Przewozy Regionalne

Przewozy Regionalne – 
zróżnicowane ceny za 
przewóz roweru (najlepiej 
Koleje Mazowieckie bo 
bezpłatnie). Chociaż 
miejsc na przewóz 
rowerów jest więcej, 
w wakacje bywa trudniej 
np. w pociągach 
złożonych z 2 składów 
starego typu wagonów 
przykład: relacja Mińsk 
Mazowiecki-Czeremcha 
(wąskie drzwi utrudniają 
wyjście z rowerem).



                                Koleje Mazowieckie



• Przy przejazdach grup rowerzystów nie ma 
możliwości zamówienia wagonu do przewozu 
rowerów – ostatni raz z takiej możliwości 
korzystaliśmy w 2008 r. Wagon taki zamawiało 
się w DG PKP pół roku wcześniej.



• Podróż z rowerem nie jest łatwa, razem się 
udaje. Przyczepka klubowa własnej konstrukcji 
daje niezależność od komunikacji publicznej.



                  Infrastruktura dworcowa zmusza podróżującego z rowerem 
                  do pokonywania wielu schodów.
                  Na promie nie ma problemu, na tratwie również



Dziękuję za uwagę…

Grażyna Orłowska-Rybicka 
Główny Specjalista ZG PTTK
ds. inicjatyw programowych

W prezentacji wykorzystano: materiały i dokumenty ZG PTTK, 
sprawozdania TK-O, sprawozdania i materiały Komisji Turystyki 
Kolarskiej ZG PTTK, opracowania Zbigniewa Borońskiego oraz 
fotografie R. Małeckiego i G. Orłowskiej-Rybickiej. 

Materiał zaprezentowano na konferencji 
podczas Targów Turystycznych 
w Warszawie w grudniu 2015 r. 


