
 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 

62 Centralny Zlot Młodzieży  

Palmiry 2022 
 

 
 

 
Zlot dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 

  



 

 

Łatwo jest mówić o Polsce, 

trudniej dla niej pracować, 

jeszcze trudniej umrzeć, 

a najtrudniej cierpieć 

słowa nieznanego więźnia hitlerowskiej katowni w Alei Szucha w Warszawie 

 

 
  



organizator 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny 

oraz 

Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK 

ul. Senatorska 11 

00-075 Warszawa 

e-mail: poczta@palmiry.pttk.pl 

www.palmiry.pttk.pl 

 

patronaty honorowe  

Minister Obrony Narodowej  

Minister Sportu i Turystyki 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

Wojewoda Mazowiecki 

Marszałek Województwa Mazowieckiego 

Prezydent m. st. Warszawy 

Miasto i Gmina Łomianki 

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna 

 

współorganizatorami Zlotu są: 

Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry 

Dowództwo Garnizonu Warszawa 

2 Mazowiecki Pułk Saperów w Nowym Kazuniu  

Kampinoski Park Narodowy 

Gmina Czosnów, Gmina Izabelin 

Oddziały PTTK woj. Mazowieckiego  

Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy 

Komisja Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK 

Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację PTTK 

Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na Orientację 

Stowarzyszenie Proobronne „Amor Patriae” 

Stowarzyszenie Wierni Ojczyźnie 

Wojskowe Liceum Informatyczne im. Polskich Kryptologów 

 

partnerami Zlotu są: 

Klub Honorowych Krwiodawców przy Urzędzie Dzielnicy URSUS 

Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o. 

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie 

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. 

Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Południe” Polscy Spadochroniarze 
Wojskowi 

  



Drodzy Młodzi Przyjaciele! 

Wkraczacie na trasy 62 Centralnego Zlotu Młodzieży Palmiry 2022. Zawsze naszym 

zamiarem jest przypomnienie tych mniej znanych fragmentów historii i osób, czasem 

już zapomnianych, związanych z całym okresem walki Polaków o wolność 

i niepodległość. Jak co roku, zachęcamy Was także do podziwiania piękna Puszczy 

Kampinoskiej, do jej poznania i pokochania, a w konsekwencji do aktywności 

w ochronie przyrody. 

Na trasach Zlotu spotkamy się w gronie kilku pokoleń turystów. To jedno z niewielu 

miejsc jednoczących „dinozaurów” i „maluchy”, wytrawnych turystów, 

doświadczonych harcerzy, ale i niedzielnych wędrowców. Wszyscy chcą tu być, 

spotkać znajomych, zobaczyć, przeżyć… Tu historia przeplata się z przygodą, rekreacja 

z wyczynem, a radość z nostalgicznymi wspomnieniami. Wszyscy ruszymy krętymi 

szlakami, którymi przed nami przechodziła Historia. Pochylimy się przy bezimiennych 

mogiłach i tablicach ku czci bohaterów. Skłonimy się przed pomnikami przyrody 

oraz zabytkami dalszej i bliższej historii. 

Stając wspólnie wokół ogniska na polanie w Pociesze, czy na zbiórce pod Krzyżem 

Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”, maszerując Palmirską Drogą Śmierci, 

czy uczestnicząc w Apelu Pamięci na cmentarzu-mauzoleum w Palmirach, wspomnimy 

nie tylko tych, którzy przed laty oddali swoje życie w walce lub cierpieniu. Będziemy 

też wspominać nasze starsze Koleżanki i starszych Kolegów, współtwórców programu 

i organizatorów kolejnych Zlotów oraz tych, którzy odeszli na wieczną wędrówkę po 

niebieskich szlakach.  

I kiedy już przebrzmi salwa honorowa, odmaszerują sztandary, przygasną pochodnie 

i reflektory – zatrzymajmy się jeszcze na chwilę zadumy. Pomyślmy, jak żyć, jak działać 

– by tego wielkiego daru przodków, jakim jest Polska, nie zmarnować… 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze od ponad 70 lat, bazując na 

spuściźnie poprzedników, stara się organizować imprezy turystyczne w harmonii 

z przyrodą, odpowiadając definicji „zrównoważonej turystyki”. Również nasz Zlot jest 

przykładem takiej imprezy, organizowanej z uwzględnieniem pojemności turystycznej 

Kampinoskiego Parku Narodowego, w ścisłej współpracy z jego Dyrekcją i Strażą 

Parku. Pamiętajmy o tym wszyscy podczas zlotowej wędrówki. 

 

Do zobaczenia na palmirskim szlaku! 

Organizatorzy 

  



Cele Zlotu 

1. Upamiętnienie 80 rocznicy utworzenia Armii Krajowej - najlepiej 

zorganizowanego i najliczniejszego konspiracyjnego wojska w Europie podczas 

II wojny światowej. 

2. Uczczenie 100-lecia imprez na orientację w Polsce, 70-lecia Odznaki Turystyki 

Pieszej PTTK oraz 70-lecia Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK. 

3. Oddanie hołdu poległym i pomordowanym w czasie II wojny światowej, w tym 

szczególnie ofiar pochowanych na cmentarzu-mauzoleum w Palmirach. 

4. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla dokonań i dorobku 

przodków. 

5. Pogłębianie umiłowania kraju ojczystego, ze szczególnym uwzględnieniem 

Mazowsza. 

6. Popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych Puszczy Kampinoskiej. 

7. Zachęcenie do opieki nad miejscami pamięci narodowej. 

8. Krzewienie idei aktywnego wypoczynku, zachęcanie do uprawiania 

różnorodnych form turystyki kwalifikowanej oraz upowszechnienie kultury 

fizycznej i sportu. 

9. Podkreślenie znaczenia edukacji ekologicznej i uświadamianie wagi ochrony 

przyrody. 

10. Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami i promowanie turystyki 

wielopokoleniowej. 

11. Promowanie idei honorowego krwiodawstwa. 

 
 
 

 
 
  



Regulamin 62 Centralnego Zlotu Młodzieży PTTK Palmiry 2022 

I. Termin Zlotu 

Zlot odbędzie się w dniu 22 października 2022 roku. 

II. Warunki uczestnictwa 

1. W Zlocie mogą uczestniczyć drużyny z oddziałów i kół PTTK oraz ze szkół, uczelni, 
jednostek wojskowych, organizacji młodzieżowych i społecznych, a także turyści 
indywidualni. 

2. Młodzież niepełnoletnia może uczestniczyć w Zlocie tylko pod opieką osób 
dorosłych. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, 
postawę, przygotowanie (odpowiedni ekwipunek) i zachowanie swojej grupy. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest dostarczenie organizatorom prawidłowo 
wypełnionej karty zgłoszenia oraz wypełnienie i nadesłanie skanu Oświadczenie 
uczestnika Zlotu wypełnionej przez każdego uczestnika (wzory stanowią 
odpowiednio załącznik nr 1 do Regulaminu). Zgłoszenia drużyn należy dokonać do 
dnia 10 października 2022 roku (liczba miejsc ograniczona do 950 osób), za 
pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie 
http://palmiry.pttk.pl/. 

4. Organizatorzy potwierdzają przyjęcie zgłoszenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, 
jednakże zastrzegają sobie możliwość zakwalifikowania drużyny na inną trasę niż 
podana w zgłoszeniu, w przypadku przekroczenia limitu miejsc na daną trasę. 
Decyduje data wpływu zgłoszenia. 

5. Wysokość opłat na rzecz organizacji Zlotu: 

Uczestnicy 20,00 zł od uczestnika 
Osoby niepełnosprawne bezpłatnie 

6. Opłatę na rzecz organizacji Zlotu należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 
października 2022 roku przelewem na konto Zarządu Głównego PTTK (00-075 
Warszawa, ul. Senatorska 11): 25 1160 2202 0000 0000 6084 8454. W tytule 
przelewu należy wpisać: PALMIRY 2022 oraz podać nazwę drużyny i numer 
startowy (podany na potwierdzeniu zgłoszenia). 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo sprawdzenia poprawności wniesionej 
wpłaty na rzecz organizacji Zlotu. 

8. Opiekun grupy osób niepełnoletnich, minimum dziewięcioosobowej, otrzymuje 
świadczenia nieodpłatnie. Przy grupach mniejszych decyzja należy do 
organizatorów. 

9. Udział w Zlocie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów (max. 1 osoba na 1 
uczestnika z niepełnosprawnością) jest bezpłatny pod warunkiem dokonania 
zgłoszenia w przewidzianym przez organizatora terminie. 

Z uwagi na brak w rejonie Zlotu utwardzonych dróg, osobom 
z niepełnosprawnościami ruchową zaleca się dotarcie na polanę Pociecha 
niebieskim szlakiem pieszym z pętli autobusowej w Truskawiu. Można skorzystać 

http://palmiry.pttk.pl/


także z tras zlotowych nr 3 (Laski – Pociecha) lub nr 4 (Izabelin – Pociecha) 
z zastrzeżeniem, że odcinek Izabelin – Sieraków proponujemy pokonać drogą 
asfaltową. Uwaga! Na odcinku Sieraków – Pociecha (ok. 3 km) obie trasy prowadzą 
drogą leśną, częściowo piaszczystą. 

Na polanie Pociecha dla uczestników z niepełnosprawnościami Zlotu organizator 
przewidział specjalne toalety oraz przysposobione miejsce do spożycia posiłku. 

Po zakończeniu Zlotu możliwy jest przejazd autobusami komunikacji miejskiej 
(linia 800) z przystanku końcowego Palmiry-Muzeum do Metro Młociny (specjalny 
rozkład kursu na czas trwania Zlotu) – dojście do przystanku odbywa się drogą 
utwardzoną – tzw. kocie łby lub powrót do Truskawia szlakiem niebieskim. 

10. Uczestnicy powinni przebyć trasę zgodnie z terminami podanymi w regulaminie 
i przybyć w dniu 22 października 2022 roku na metę – polana w pobliżu wsi 
Pociecha. Meta będzie czynna w godzinach 1230-1630. 

11. Uczestnicy mogą wybrać jedną z tras zaproponowanych przez organizatorów lub 
przebyć własną trasę. Własna trasa musi prowadzić szlakami turystycznymi lub (i) 
drogami udostępnionymi dla ruchu. Przy jej wyborze należy przestrzegać zasad 
turystycznego udostępniania terenu Kampinoskiego Parku Narodowego. 

12. Materiały oraz poczęstunek turystyczny wydawane są wyłącznie w wyznaczonym 
punkcie na mecie. 

13. Na parkingu obok polany Pociecha, w godz. 900-1600 będzie postawiony 
krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Warszawie. Każdy chętny do oddania krwi proszony jest o wypełnienie 
zgłoszenia (załącznik nr 2 do regulaminu) i przesłanie do organizatora mailem 
do dnia 7 października 2022 r. Zapraszamy na stronę internetową RCKiK 
https://www.rckik-warszawa.com.pl/warunki-przyjecia-dyskwalifikacji  

14. Zachęcamy do odbycia Zlotu indywidualnie w innym terminie, nie później 
jednak niż do połowy listopada 2022 r., po uprzednim zawiadomieniu 
organizatora. Uczestników, którzy skorzystają z takiej formy, prosimy 
o nadsyłanie zdjęć wraz z krótkim opisem wydarzenia. Materiały startowe 
oraz certyfikaty będzie można odebrać po uprzednim kontakcie 
z organizatorem Zlotu.  

III. Obowiązki uczestnika 

1. Ekwipunek uczestników powinien odpowiadać jednodniowej wycieczce 
o wybranym przez uczestnika profilu (pieszym, kolarskim, impreza na orientację). 

2. Każda drużyna zobowiązana jest posiadać podręczną apteczkę. 

3. Wyżywienie uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. 

4. Wskazane jest przyniesienie ze sobą zniczy, które zapłoną na cmentarzu-
mauzoleum w Palmirach oraz w miejscach pamięci narodowej na trasach Zlotu. 

5. Przejazdy/dojazdy na trasy odbywają się na koszt własny uczestników. 

6. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nich 
na trasach. 

https://www.rckik-warszawa.com.pl/warunki-przyjecia-dyskwalifikacji


7. Uczestnicy zobowiązani są do godnego zachowania, przestrzegania Karty Turysty 
oraz Regulaminu Kampinoskiego Parku Narodowego. 

8. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń służb porządkowych 
organizatora. 

9. Zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, palenie wyrobów 
tytoniowych, używanie e-papierosów i zażywanie środków odurzających w trakcie 
trwania Zlotu. 

IV. Zgłoszeni uczestnicy otrzymują: 

1. Potwierdzenie punktów zdobytych na: Odznakę Turystyki Pieszej, Kolarską 
Odznakę Turystyczną, Warszawską Odznakę Krajoznawczą, Odznakę „Turysta 
Przyrodnik”, Odznakę „Miłośnik Puszczy Kampinoskiej”, Odznakę „Na szlakach 
niepodległości” oraz Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą Żołnierzy Armii 
Krajowej Powstańcze Oddziały Specjalne „Jerzyki”, a w przypadku przebycia trasy 
TRInO lub Rowerowej trasy na Orientację – również odznaki InO, „100 lat InO 
w Polsce” oraz TRInO. 

2. Pamiątkowy metalowy znaczek. 

3. Poczęstunek turystyczny wydawany na mecie. 

4. Członkowie PTTK z ważną legitymacją członkowską są objęci ubezpieczeniem 
NNW w ramach umowy ubezpieczeniowej PTTK z STU ERGO Hestia S.A. Pozostali 
uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

V. Postanowienia końcowe 

1. Zlot organizowany jest na zasadach współorganizacji. 

2. Zlot ma charakter niekomercyjny. 

3. Udział w Zlocie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

4. Organizatorzy informują, że organizacje, uczestnicy, drużyny Zlotu mogą 
powierzyć złożenie wiązanek i wieńców organizatorom (nazwę drużyny 
zamierzającej powierzyć złożenie wiązanki/wieńca należy do dnia 30 września 
zgłosić organizatorom na adres: poczta@palmiry.pttk.pl). 

5. Uczestnicy biorą udział w Zlocie na własną odpowiedzialność. W przypadku 
nieprzybycia na Zlot opłata na rzecz organizacji Zlotu nie będzie zwracana, 
a uczestnik traci prawo do wszelkich świadczeń ze strony organizatorów. 

6. W przypadku zmiany stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju, program i/lub 
warunki realizacji Zlotu mogą ulec zmianie z uwagi na konieczność dostosowania 
się do obowiązujących przepisów. 

7. Organizatorzy Zlotu zastrzegają sobie prawo uzupełnień i interpretacji 
postanowień niniejszego Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu zamieszczona 
jest na stronie www.palmiry.pttk.pl. 

8. Zlot odbędzie się bez względu na pogodę. 

9. Każdy uczestnik rajdu wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w relacjach 
z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych 
Organizatora. 



 
Uwaga!!!  

Parking autokarów uczestników Zlotu znajduje się na parkingu obok wsi Pociecha. 
Autokary będą mogły podjechać pod cmentarz-mauzoleum w Palmirach tylko 
w wyznaczonych dla nich godzinach. 

  



Program 62 Centralnego Zlotu Młodzieży Palmiry 2022 

Zlot Palmiry 2022 obejmuje przejścia piesze i przejazdy rowerami lub innymi 

pojazdami po trasach proponowanych przez organizatorów lub wybranych 

indywidualnie z uwzględnieniem miejsc pamięci narodowej oraz obiektów ciekawych 

przyrodniczo i krajoznawczo. 

Harmonogram działań na punkcie zbornym na polanie w pobliżu wsi Pociecha 

1300 – 1630 – przybycie drużyn zlotowych i uczestników indywidualnych. 

1430 – 1630 – program towarzyszący na punkcie zbornym. 

1700 – 1900 – ceremonia zakończenia Zlotu: zbiórka i złożenie wieńca pod Pomnikiem 

Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”, wręczenie podziękowań, odznaczeń 

i wyróżnień, przemarsz kolumny zorganizowanej na cmentarz-mauzoleum 

w Palmirach oraz uroczysty Apel Pamięci. 

Na parkingu w godz. 900-1600 obok polany Pociecha będzie postawiony krwiobus 

z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. 

Wszystkich chętnych zapraszamy do oddania krwi w szczytnym celu. 

Od 1300 na polanie Pociecha będzie czynny punkt potwierdzania i weryfikacji odznak 

turystyczno-krajoznawczych (InO, KOT, OTP, Miłośnik Puszczy Kampinoskiej, 100 lat 

InO w Polsce). 

 

Uwaga!!!  

Organizator nie zapewnia dojazdu na Zlot. Po zakończeniu możliwy jest przejazd 

autobusami komunikacji miejskiej (linia 800) z przystanku końcowego Palmiry-

Muzeum do pętli Metro Młociny (Uwaga! Przed Zlotem prosimy sprawdzić aktualny 

rozkład jazdy przewoźnika: https://www.wtp.waw.pl). 

  



Proponowane trasy zlotowe 

Trasa nr 1: Dziekanów Leśny – Pociecha (przez Mogilny Mostek) 

Start: Dziekanów Leśny, przystanek autobusowy Dziekanów Leśny 01. 

Przebieg : Dziekanów Leśny – czerwony szlak – Młynisko – Mogilny Mostek – 

cmentarz-mauzoleum w Palmirach – niebieski szlak – Pociecha.  

Długość: ok. 11 km. 

Trasa nr 2: Dziekanów Leśny – Pociecha (przez Sieraków) 

Start: Dziekanów Leśny, przystanek autobusowy Dziekanów Leśny 01. 

Przebieg: Dziekanów Leśny – zielony szlak/ścieżka dydaktyczna „Do Starego Dębu”– 

kamień Andrzeja Zboińskiego – Na Miny – Posada Sieraków – Pociecha. 

Długość: ok. 8 km. 

Trasa nr 3: Laski – Pociecha 

Start: Laski, przystanek autobusowy Sokołowskiego.  

Przebieg: Laski cmentarz wojenny 1939 – Laski Zakład dla Niewidomych (kaplica, 

cmentarz w lesie) – Droga Łączniczek – Sieraków – do szlaku zielonego – Pociecha. 

Długość: ok. 9 km. 

Trasa nr 4: Izabelin – Pociecha 

Start: Izabelin, przystanek autobusowy Urząd Gminy. 

Przebieg: Izabelin Urząd Gminy – Izabelin Dyrekcja KPN – szlak czarny – Sieraków – do 

szlaku zielonego – Pociecha. 

Długość: ok. 8 km. 

Trasa nr 5: Truskaw – Pociecha 

Start: Truskaw, przystanek autobusowy Skibińskiego 01.  

Przebieg: Truskaw – szlak czarny – Paśniki – Ćwikowa Góra – cmentarz-mauzoleum 

w Palmirach – szlak niebieski – Pociecha.  

Długość ok. 7 km. 

!! Przy pokonywaniu trasy można skorzystać z trasy TRInO nr 16/M/17. 

Trasa nr 6: Leszno – Pociecha (przez Mogiłę Powstańców 1863 r.) 

Start: Leszno, przystanek autobusowy Leszno 02.  

Przebieg: Leszno – żółty szlak – Debły – Emila Posada – szlak czerwony – Wiersze cm. 

partyzancki 1944 r. – szlak żółty – Mogiła Powstańców 1863 r. – szlak zielony – 

Karczmisko – Pociecha.  

Długość: ok. 20 km. 

Trasa nr 7: Leszno – Pociecha (przez Kuropiową Górę) 

Start: Leszno, przystanek autobusowy Leszno 02.  



Przebieg: Leszno – żółty szlak – Debły – Emila Posada – szlak czerwony – Wiersze cm. 

partyzancki 1944 r. – Ćwikowa Góra – szlak zielony – Pociecha.  

Długość: ok. 18 km. 

Trasa nr 8: Zaborów – Pociecha 

Start: Zaborów, przystanek autobusowy Zaborów Szkoła.  

Przebieg: Zaborów – szlak niebieski – cm. wojenny 1939 – Zaborów Leśny – szlak 

zielony – Mogiła Powstańców 1863 r. – Ćwikowa Góra – szlak czarny/czerwony – 

cmentarz-mauzoleum w Palmirach – szlak niebieski – Pociecha.  

Długość: ok. 12,5 km. 

Trasa nr 9: Warszawa Wólka Węglowa – Pociecha 

Start: Warszawa, przystanek autobusowy Wólka Węglowa.  

Przebieg: Wólka Węglowa – szlak czerwony – Opaleń – ścieżka dydaktyczna „Wokół 

Opalenia” – Michałówka – szlak żółty – Łużowa Góra – Na Miny – szlak zielony – 

Pociecha.  

Długość: ok. 15 km. 

Trasa nr 10: Lipków – Pociecha 

Start: Lipków, przystanek autobusowy Przy Parku 04. 

Przebieg: Lipków – niebieski szlak – Mały Truskaw – Zaborów Leśny –szlak zielony – 

Mogiła Powstańców 1863 r. – Ćwikowa Góra – szlak czarny/czerwony – cmentarz-

mauzoleum w Palmirach – szlak niebieski – Pociecha.  

Długość: ok. 15 km. 

Trasa nr 11: Jubileuszowa Rowerowa Impreza na Orientację z okazji 100 lat InO 

w Polsce. Trasa jest pod honorowym patronatem Komisji Imprez na Orientację ZG 

PTTK 

Start: Laski, wiata przy obiektach sportowych, ul. Wieczorka 50. 

Przebieg: Laski – Opaleń – Łużowa Góra – Sieraków – Izabelin – Truskaw – Pociecha.  

Długość: ok. 20 km. 

Zasady uczestnictwa w Jubileuszowej Rowerowej Imprezie na Orientację (RInO):  

Trasa RInO została poprowadzona głównie drogami leśnymi, lokalnymi o niewielkim 
natężeniu ruchu oraz ścieżkami rowerowymi. Długość trasy to ok. 20 km. 

1. Każdy uczestnik otrzyma kolorową mapę z zaznaczoną trasą przejazdu, a zespół 
kartę startową.  

2. Przebycie trasy polega na odszukaniu wskazanych na mapie miejsc – punktów 
kontrolnych (PK) i dopasowaniu do nich załączonych zdjęć oraz udzieleniu 
odpowiedzi na zadane pytania. Do każdego PK pasuje tylko jedno zdjęcie. Zdjęć jest 
więcej i zadaniem uczestnika jest wybranie tylko tych właściwych.  

3. Kolejność potwierdzeń dowolna.  



4. Trasę należy pokonać w wyznaczonym limicie czasu (180 + 30 min). Za jego 
przekroczenie uczestnik otrzymuje punkty karne.  

Warunkiem startu na trasie jest posiadanie sprawnego technicznie roweru 
wyposażonego w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu oraz sprawnie działające 
oświetlenie. Zaleca się zabranie ze sobą kompletu narzędzi, zapasową dętkę (łatki), 
pompkę oraz posiadanie kasku ochronnego. W przypadku osoby niepełnoletniej – kask 
jest obowiązkowy. Należy także pamiętać o  ubiorze odpowiednim do warunków 
pogodowych, zabraniu przyborów do pisania oraz ewentualnie kompasu. 

 

Trasy na orientację: 

Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego dostępnych jest pięć stałych tras 

na orientację w formie TRInO (Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację).  

1/M/04 Puszcza Kampinoska Trasa piesza 13 km 

3/M/15 Łosiowy maraton Trasa kolarska 44 km 

14/M/15 Przez kampinoskie Ławy Trasa piesza 6,6 km 

46/M/16 Wokół Palmir Trasa piesza 6,1 km 

16/M/17 Na czarno i dydaktycznie… Trasa piesza 4,9 km 

Pokonanie trasy TRInO polega na odnalezieniu wskazanych na mapie za pomocą 

czerwonych okręgów miejsc – punktów kontrolnych i potwierdzeniu pobytu na nich 

przez rozwiązanie zadania (odpowiedź na pytanie lub dopasowanie zdjęć). Informacje 

potrzebne do udzielenia odpowiedzi znajdują się na punkach kontrolnych.  

Trasy TRInO (mapy wraz z pytaniami) dostępne są do samodzielnego pobrania ze 

strony: http://trino.pttk.pl/80-trasy/132-mazowsze. Potwierdzenie przebycia trasy 

wraz z listą uczestników można przesyłać drogą elektroniczną na wskazany na mapie 

adres mailowy lub za pomocą dostępnego na stronie TRInO formularza 

(https://trino.pttk.pl/karta-startowa).  

W dniu Zlotu zorganizowane będą szkolenia prowadzone przez Przodowników Imprez 

na Orientację PTTK, którzy będą dysponowali pewną liczbą map do rozdania. 

Szkolenia odbędą się w: 

• Truskawiu (parking) – w godz. 10-11, trasa TRInO nr 16/M/17 

• Muzeum w Palmirach – w godz. 11-14, trasa TRInO nr 46/M/16 

 

Dojazd do punktów startowych tras z Warszawy i okolic 

Trasy nr 1 i nr 2 – autobusy linii 150 (z Metra Młociny) i L7 (z Ożarowa Mazowieckiego 

i Wólki Węglowej). 

Trasa nr 3 – autobusy linii 210 (z Metro Młociny lub Truskawia) i L7 (z Ożarowa 

Mazowieckiego lub Dziekanowa Leśnego). 

https://trino.pttk.pl/images/trasy/m/1m04.pdf


Trasa nr 4 – autobusy linii 210 (z Metro Młociny lub Truskawia), L7 (z Ożarowa 

Mazowieckiego lub Dziekanowa Leśnego) i L18 (ze Starych Babic lub z Truskawia). 

Trasa nr 5 – autobusy linii 210 (z Metro Młociny) i L18 (ze Starych Babic). 

Trasa nr 6 i 7 – autobusy linii 719 (z Metro Księcia Janusza) i L29 (z Kampinosu). 

Trasa nr 8 – autobusy linii 719 (z Metro Księcia Janusza) 

Trasa nr 9 – autobusy linii 250 (z Metro Młociny lub Dąbrowy Zachodniej), 110 (z 

Metra Marymont lub CH Łomianki), 181 (z Pl. Wilsona lub z Cm. Północny Brama 

Zach.), L7 (z Ożarowa Mazowieckiego lub Dziekanowa Leśnego) i 409 (z Bródna-

Podgrodzie lub od Cm. Północny Brama Zach.). 

Trasa nr 10 – autobusy linii 714 (z Metro Księcia Janusza) i L7 (z Dziekanowa 

Leśnego). 

 

Uwaga!!! 

Godzina startu na daną trasę musi być dostosowana do wyznaczonego przez 

organizatora czasu przybycia na punkt zborny na parkingu w pobliżu wsi Pociecha. 

Ze względu na remonty ulic oraz czasowe zmiany w komunikacji miejskiej prosimy 

o sprawdzenie dojazdów do punktów startowych bezpośrednio przed wyruszeniem na 

trasę.  

Polecane serwisy dotyczące komunikacji w Warszawie i okolicach: 

https://www.wtp.waw.pl 

https://jakdojade.pl/warszawa/trasa  

http://rozklad-pkp.pl 

 

  



W XIX wieku Konstanty Gaszyński pisał: Narody pamiętają 

zawsze o tych, którzy dla ich dobra poświęcili się, którzy 

w obronie ich praw i swobód położyli to, co po honorze mieli 

najdroższe – życie. Ta maksyma od ponad 60 lat przyświeca 

działaczom Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego, organizatorom Centralnego Zlotu 

Młodzieży w Palmirach.  

Wszystko zaczęło się jesienią 1961 roku z inicjatywy grupy 

działaczy Okręgu Mazowieckiego PTTK, którzy podczas 

wędrówki po Puszczy Kampinoskiej w przededniu Wszystkich Świętych odwiedzili 

groby poległych i pomordowanych, paląc znicze oraz porządkując mogiły. Mijały lata, 

przybywali nowi uczestnicy i organizatorzy. Z imprezy okręgowej przekształciła się 

ona w ogólnopolską, a następnie w centralną. 

Od roku 1977 trud organizacyjny przejął Oddział Żoliborski PTTK, a od 2010 roku – 

Komitet Organizacyjny powoływany przez Zarząd Główny PTTK. Pracują w nim osoby 

z różnych jednostek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a także 

innych organizacji, w tym ze Związku Harcerstwa Polskiego. 

Niepowtarzalna atmosfera na trasach Zlotu i doniosły nastrój zakończenia przyciągają 

młodzież, szczególnie tę ze szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych oraz harcerzy, 

nie tylko z Mazowsza i Warszawy, ale również z odległych zakątków kraju. Były Zloty, 

w których uczestniczyło ponad 4000 osób, w ostatnich latach liczba uczestników 

oscylowała w granicach 1400 - 2000 osób. 

Pierwsze Zloty rozpoczynały się trasami 5-dniowymi z Płocka. Od wielu lat uczestnicy 

wyruszają z różnych miejscowości związanych z martyrologią narodu i znanymi 

wydarzeniami z historii. Jesienny koloryt Puszczy, chęć spotkania się z historią 

i przyjazną bracią turystyczną sprawiają, że chętnie przybywamy na rozległą polanę 

koło wsi Pociecha. 

  



14 lutego 1942 r. rozkazem Naczelnego Wodza gen. 

Władysława Sikorskiego powołana do życia została Armia 

Krajowa. Formacja ta była kontynuacją Związku Walki 

Zbrojnej, którego członkowie prowadzili aktywną walkę 

z okupantem już od listopada 1939 r. Z czasem do AK 

przyłączały się kolejne organizacje polskiego podziemia. 

Pierwszym dowódcą AK został dotychczasowy komendant 

główny ZWZ, gen. Stefan Rowecki „Grot”. 

Armia Krajowa była największym podziemnym wojskiem 

zorganizowanym do walki z okupantem podczas II wojny 

światowej w Europie. Wchodziła w skład Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej, a jej strategicznym celem było przygotowanie i wywołanie 

powstania, które objęłoby, i wyzwoliło, całość ziem polskich.  

Walka prowadzona przez AK cechowała się różnorodnością form i skali działań. 

Obejmowała wywiad, kontrwywiad, dywersję i sabotaż, niepodległościowa 

propagandę i edukację, łączność (kurierzy, radiostacje), szkolenie kadr, pozyskiwanie 

broni, produkcja środków walki, a także konspirację w obozach. Prowadzona była, z 

różną intensywnością, na terenie całego okupowanego kraju.  

W 1944 r., u szczytu aktywności, liczebność AK sięgała 350-390 tys. zaprzysiężonych 

żołnierzy, w tym ok. 10-11 tys. oficerów i ok. 35-40 tys. ochotników walczących w 

oddziałach partyzanckich. Specjalnym, niejako elitarnym, wsparciem dla AK było 316 

żołnierzy zrzuconych na spadochronach na teren okupowanego kraju (cichociemni). 

W związku z postępami Armii Czerwonej i zajmowaniem od początku 1945 r. coraz 

większych terenów Polski, w obliczu niebezpieczeństwa dalszego trwania 

i funkcjonowania AK, gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” 19 stycznia 1945 roku 

wydał rozkaz rozwiązujący Armię Krajową. Jednakże część członków AK odmówiła 

demobilizacji i po zakończeniu wojny kontynuowała walkę w ramach różnych 

organizacji niepodległościowych (żołnierze wyklęci). 

W walce z okupantem poległo około 100 tys. żołnierzy AK. Wysiłek zbrojny Armii 

Krajowej został upamiętniony na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie oraz 

w postaci wielu pomników, tablic, nazw miejscowych, patronatów nad szkołami czy 

instytucjami na terenie całego kraju 

  



Kampinoski Park Narodowy położony jest w zachodniej 

i środkowej części Kotliny Warszawskiej. Obecnie Park 

zajmuje 38 544 ha, a powierzchnia otuliny wynosi 37 756 

ha. Park został utworzony w 1959 r. W 1999 r. uznany 

został przez Parlament Europejski za ostoję ptaków rangi 

europejskiej, a od 2000 r. jest rezerwatem biosfery 

UNESCO. Od 2004 r. ma rangę obszaru Natura 2000 (PLC 

140001) zarówno ze względu na bogactwo gatunków 

ptaków, jak i na różnorodność zbiorowisk roślinnych. Symbolem Parku jest łoś. 

Park obejmuje leżące w pradolinie Wisły pozostałości dawnej Puszczy Kampinoskiej. 

Lasy zajmują około 73% jego powierzchni. Znaczący udział w składzie gatunkowym 

drzewostanów mają sosna zwyczajna, olsza czarna, brzozy oraz dęby. 

Charakterystycznym elementem kampinoskiego krajobrazu są pasy wydm (uważane 

za jedne z najlepiej zachowanych kompleksów wydm śródlądowych w Europie) 

i sąsiadujące z nimi pasy bagien. Na wydmach rosną głównie bory sosnowe, na 

bagniskach zaś olsy i łęgi. Na terenach niezalesionych występują turzycowiska. 

Najcenniejszymi roślinami są m.in. brzoza czarna, chamedafne północna (relikt epoki 

polodowcowej) i kruszczyk rdzawoczerwony. Na terenie Parku stwierdzono 

występowanie prawie czterech tysięcy gatunków bezkręgowców, blisko 30 gatunków 

ryb, 13 gatunków płazów, sześć rodzimych gatunków gadów, ponad 200 gatunków 

ptaków (w tym blisko 150 lęgowych) i ponad 50 gatunków ssaków. Licznie występują 

łosie, sarny, lisy, jelenie oraz bobry. Zamieszkują na tym terenie także bociany czarne, 

wilki oraz nieliczne rysie. Spotkać można też bielika i orlika krzykliwego. Ochroną 

ścisłą objęto 22 obszary o łącznej powierzchni 4636 ha (12% powierzchni parku). 

Ochronę czynną stosuje się na obszarze 27775 ha, a krajobrazową – 6133 ha. 

Poza walorami przyrodniczymi na terenie Parku można odnaleźć także liczne miejsca 

związane z historią: mogiły powstańcze z 1863 r. (Kampinos, Zaborów Leśny), 

cmentarze i mogiły z września 1939 r. (Granica, Laski, Leszno, Zaborów) czy miejsca 

martyrologii z czasów II wojny światowej (Palmiry, Śladów). W Żelazowej Woli 

i Brochowie znajdują się obiekty związane z Fryderykiem Chopinem. Po zachodnim 

krańcu parku przebiega linia kolejki wąskotorowej, kursującej na trasie Sochaczew 

Muzeum Kolei Wąskotorowej – Wilcze Tułowskie. W Granicy znajduje się skansen 

budownictwa puszczańskiego prezentujący typową zabudowę dawnych kampinoskich 

wsi. Nad Wisłą można jeszcze odnaleźć ślady dawnego osadnictwa olenderskiego. 

Z przyrodą i dziejami Parku można zapoznać się w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym 

im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Granicy (obecnie w przebudowie), Centrum 

Edukacji w Izabelinie oraz w Muzeum-Miejscu Pamięci w Palmirach. Do dyspozycji 

turystów jest ok. 360 km znakowanych szlaków pieszych oraz 200 km szlaków 

rowerowych, a także 10 ścieżek dydaktycznych.  



Regulamin udostępniania Kampinoskiego Parku Narodowego 
wyciąg z Zarządzenia Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego nr 15/2020 z 31 lipca 2020  

Postanowienia ogólne  

1. Teren parku udostępniany jest w porze dziennej (od świtu do zmierzchu; świt – jedna 
godzina przed wschodem słońca, zmierzch – jedna godzina po zachodzie słońca). 
Dopuszcza się możliwość udostępnienia parku po zmierzchu wyłącznie za zgodą 
dyrektora parku. 

2. Na terenie parku dopuszcza się: 
a) działalność edukacyjną, turystyczną i rekreacyjną, w tym krajoznawczą 

turystykę pieszą, rowerową, narciarską i konną po wyznaczonych szlakach, ścieżkach 
edukacyjnych, spacerowych oraz po drogach publicznych); 

b) działalność sportową na szlakach turystycznych oraz na obszarach 
udostępnionych; 

c) działalność rekreacyjną na szlakach turystycznych oraz na obszarach 
udostępnionych; 

d) działalność związaną z realizacją zdjęć filmowych i fotograficznych.  
3. Osoby korzystające z parku lub niektórych jego obszarów i obiektów na podstawie 

zezwolenia dyrektora parku lub umowy określającej zakres udostępniania zobowiązane są 
posiadać je przy sobie i okazać na wezwanie pracowników parku i innych uprawnionych 
służb. Upoważnieni pracownicy Służby Parku Narodowego mają prawo kontrolowania 
dowodów wniesienia opłat z tytułu udostępnienia. 

4. W przypadku wystąpienia zdarzeń mogących zagrozić przyrodzie lub bezpieczeństwu 
ludzi oraz w przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu udostępniania na przyrodę 
parku, dyrektor może ze skutkiem natychmiastowym odwołać zezwolenie, wymówić 
umowę lub wprowadzić zakaz przebywania osób na terenie parku lub jego części. 

5. Użytkownicy przebywający na terenie parku zobowiązani są do przestrzegania zakazów 
i nakazów obowiązujących w parku oraz wskazówek pracowników parku, przewodników 
lub innych osób upoważnionych przez dyrektora parku, a w szczególności zakazów: 

a) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, 
postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt, 
zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz 
ich miejsc rozrodu; 

b) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów; 
c) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania 

zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników 
przyrody; 

d) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków 
roślin i zwierząt; 

e) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów; 
f) palenia ognisk, używania grilli i wyrobów tytoniowych oraz światła o otwartym 

płomieniu poza miejscami do tego wyznaczonymi; 
g) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej; 
h) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części; 
i) połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w 

planie ochrony lub zadaniach ochronnych; 
j) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem 

szlaków i tras wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego; 
k) wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, za wyjątkiem psów 

asystujących; 



l) wspinaczki, eksploracji obiektów budowlanych lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem 
miejsc udostępnionych przez dyrektora parku; 

m) ruchu pojazdów mechanicznych poza drogami publicznymi oraz poza drogami 
położonymi na nieruchomościach będących własnością parku lub będących 
w użytkowaniu wieczystym parku, wskazanymi przez dyrektora parku; 

n) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków, z wyjątkiem 
znaków drogowych i znaków dotyczących ochrony bezpieczeństwa powszechnego 
i porządku publicznego oraz innych znaków na warunkach uzgodnionych 
z dyrektorem parku; 

o) zakłócania ciszy; 
p) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów 

wodnych i motorowych, pływania i żeglowania; 
q) biwakowania; 
r) organizacji imprez edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych 

i kulturowych bez zgody dyrektora parku. 

Szczegółowe zasady udostępniania parku w celach turystycznych, rekreacyjnych 
i sportowych  

1. Organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych i sportowych wymaga uzyskania 
pisemnej zgody dyrektora parku. 

2. Na szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych i spacerowych obowiązuje ruch 
prawostronny. 

3. Jeżeli szlak turystyki pieszej został udostępniony równocześnie dla turystyki rowerowej 
lub jazdy konnej wierzchem, lub przejazdów zaprzęgami konnymi, obowiązuje zasada 
pierwszeństwa ruchu pieszego. 

4. Jeżeli szlak turystyki rowerowej został udostępniony równocześnie do jazdy konnej 
wierzchem lub przejazdów zaprzęgami konnymi, obowiązuje zasada pierwszeństwa ruchu 
rowerowego. 

5. Uprawnianie jazdy konnej wierzchem na terenie parku wymaga uzyskania pisemnej zgody 
dyrektora parku i wniesieniu opłaty (jeżeli jest wymagana zgodnie z cennikiem 
stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia). 

6. Przejazdu zaprzęgami konnymi poza drogami publicznymi na terenie parku wymagają 
uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku w wniesieniu opłaty (jeżeli jest wymagana 
zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia). 

7. Osoby korzystające ze szlaków i innych obszarów udostępnionych zobowiązane 
są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego oraz wszystkich innych 
użytkowników. 

8. Palenie ognisk, grilli oraz używanie innych otwartych źródeł ognia dozwolone jest 
wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i określonych w załączniku nr 4, po 
uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora parku i wniesieniu opłaty (jeżeli jest wymagana 
zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia), za wyjątkiem 4 małych 
grilli bezkominowych na polanie Lipków, z których można korzystać bez pisemnej zgody 
dyrektora parku. 

9. Organizator imprezy turystycznej, rekreacyjnej lub sportowej powinien zapewnić udział 
terenowego przewodnika turystycznego w obsłudze grupy liczącej powyżej 20 osób, jeżeli 
program imprezy obejmuje zwiedzanie parku narodowego, muzeów i obiektów 
zabytkowych, w których nie oprowadza uprawniony pracownik. 

10. Dopuszcza się rekreacyjny połów ryb na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku. 

  



Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 

powstało 17 grudnia 1950 r. z połączenia Polskiego 

Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa 

Krajoznawczego. Dziś jest stowarzyszeniem 

skupiającym około 76 tys. członków, zrzeszonych w 

293 oddziałach na terenie całego kraju. W działalności 

opiera się na społecznym zaangażowaniu ludzi, którzy 

w Towarzystwie mogą realizować swoje różnorodne 

zainteresowania. 

Głównym wymiarem funkcjonowania PTTK są rozwój oraz upowszechnianie 

różnorodnych form turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa, których treścią są 

poznawanie Ojczyzny oraz ochrona jej przyrody, krajobrazu i zabytków. W ramach 

działalności PTTK organizowane są tysiące wycieczek, rajdów, zlotów, spływów 

czy innych imprez turystyczno-krajoznawczych, w których bierze udział w ciągu roku 

blisko milion osób. Aktywności te realizowane są przede wszystkim przez 

zaangażowaną kadrę programową Towarzystwa – pasjonatów, którzy lubią i chcą 

dzielić się z innymi swoim zamiłowaniem do turystyki i odkrywania kraju. Pomocny 

w tym jest także oryginalny system odznak turystyczno-krajoznawczych, który 

obejmuje wszystkie dyscypliny turystyki aktywnej oraz różnorodne aspekty 

krajoznawstwa. PTTK jest także aktywna na arenie międzynarodowej, organizując 

między innymi wspólne spotkania z turystami z Czech i Słowacji czy 

ogólnoeuropejskie spotkania kolarzy. 

Wymiernym dorobkiem PTTK, z którego wielu turystów korzysta na co dzień, są 

znakowane szlaki turystyczne. Towarzystwo wypracowało i rozwija system działań 

związanych z ich projektowaniem, znakowaniem i konserwacją. Aktualnie w swojej 

pieczy PTTK ma ponad 70 tys. km wyznakowanych szlaków pieszych nizinnych 

i górskich, rowerowych, narciarskich, konnych czy kajakowych. Biegną one przez 

wartościowe krajoznawczo miejsca, pozwalając poznać piękno naszego kraju. PTTK 

opiekuje się także transeuropejskimi szlakami dalekobieżnymi oraz wspomaga 

znakowanie tras turystycznych w innych krajach. 

Towarzystwo jest również ważnym gestorem bazy noclegowej obejmującej m.in. 

schroniska górskie, stanice wodne, hotele czy studenckie bazy namiotowe. Obiekty te 

zlokalizowane są na terenach atrakcyjnych dla turystów oraz w miastach będących 

centrami ruchu turystycznego. Od lat Towarzystwo podwyższa standard swojej bazy 

noclegowej, dbając jednocześnie o ograniczanie jej niekorzystnego oddziaływania na 

środowisko przyrodnicze.  

Działalność PTTK to także swoista szkoła patriotyzmu. W poznawaniu tak małych 

ojczyzn, jak i całego kraju pomocne są Regionalne Pracownie Krajoznawcze, Muzea 



Regionalne, Ośrodki Kultury Turystyki Górskiej czy jednostki centralne: Centralny 

Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie, Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi, 

Centralna Biblioteka im. K. Kulwiecia w Warszawie, Ogólnopolskie Centrum Szkolenia 

Podwodnego KDP PTTK w Warszawie oraz Centrum Turystyki Wodnej w Warszawie. 

Ośrodki te służą przede wszystkim promocji walorów przyrodniczych i kulturowych 

poszczególnych regionów, ale także dokumentują rozwój turystyki i krajoznawstwa 

ze szczególnym uwzglednieniem działań i spuścizny członków Towarzystwa. Ważnymi 

wydarzeniami w życiu PTTK są Kongresy Krajoznawstwa Polskiego, których dorobek 

wykracza często poza ramy bieżącej działalności Towarzystwa. 

W myśl hasła Turystyka łączy pokolenia PTTK kieruje swoją ofertę do całości 

społeczeństwa, jednakże wiele inicjatyw adresowanych jest szczególnie do młodzieży 

(np. Centralny Zlot Młodzieży „Palmiry”, Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs 

Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”, Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci 

i Młodzieży Szkolnej czy Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-

Krajoznawczy). Niezwykle ważna jest przy tym rola, jaką w działaniach Towarzystwa 

odgrywają nauczyciele i opiekunowie szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych.  

  



Zasady kwalifikowania kandydatów na dawców do oddania krwi lub jej 
składników (https://www.rckik-warszawa.com.pl/)  

Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi: 

• Kwalifikowany jest przez lekarza do oddania krwi, osocza, zabiegów aferezy i 
innych zabiegów na podstawie oceny informacji zawartych w wypełnionym 
kwestionariuszu dla dawców krwi, wywiadu lekarskiego, badania 
przedmiotowego uwzględniającego wyniki pomocniczych badań 
diagnostycznych, 

• W obecności lekarza przed każdym zabiegiem pobrania krwi, osocza lub innym 
zabiegiem (w tym m. in. osocza metodą plazmaferezy, krwinek płytkowych i 
krwinek białych metodą aferezy automatycznej) wyraża w kwestionariuszu 
pisemną zgodę na określony zabieg. 

• Dawca w każdej chwili podczas donacji może wycofać zgodę na oddanie krwi, a 
po oddaniu krwi może poinformować, że jego krew nie nadaje się do 
przetoczenia. 

• Badanie lekarskie pozwala wykryć szereg sytuacji, w których oddawanie krwi 
jest przeciwwskazane. Przeciwwskazania mogą być bezwzględne, 
dyskwalifikujące badaną osobę na stałe lub względne dyskwalifikujące czasowo. 

• Warunkiem zakwalifikowania badanej osoby do oddania krwi jest dobry stan 
zdrowia. Jeżeli badana osoba jest poddawana leczeniu lekarz wyraża zgodę na 
zakwalifikowanie jej do oddawania krwi po wnikliwej ocenie stanu zdrowia. W 
takim przypadku lekarz może zwrócić się z prośbą o przedstawienie opini od 
lekarza specjalisty o braku przeciwskazań do odawania krwi. 

• Badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi 
lub od dawcy krwi obejmuje: 
• wywiad medyczny 
• badanie przedmiotowe 
• ocenę wyników badań laboratoryjnych 

Wywiad medyczny 

• w przeprowadzonym wywiadzie medycznym należy uwzględnić wiek dawcy: 
– 18-65 lat 
– 17-18 lat – jeżeli przemawiają za tym względy fizjologiczne lub lecznicze, po 
uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych 
– ponad 65 lat – po corocznym uzyskaniu zgody lekarza w RCKiK w Warszawie 
– dawcy pierwszorazowi w wieku ponad 60 lat – do decyzji lekarza RCKiK w 
Warszawie 

• podczas wywiadu należy zwrócić uwagę, czy kandydat na dawcę/dawca nie 
wykonuje zawodu lub hobby uznanych za niebezpieczne ( pilot, maszynista, 
kierowca autobusu, operator dźwigu, osoby pracujące na wysokościach, 
uprawiające wspinaczkę, głębokie nurkowanie) – osoby takie mogą wrócić do 
swoich zajęć nie wcześniej niż 12 godzin po oddaniu krwi lub jej składnika 

https://www.rckik-warszawa.com.pl/


Badanie przedmiotowe 

Lekarz przeprowadza skrócone badanie przedmiotowe kandydata na dawcę lub dawcy 
krwi zwracając uwagę na: 

• Wygląd ogólny: dyskwalifikuje się osoby, których wygląd ogólny może 
wskazywać na pozostawanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków 
oraz nadmierne pobudzenie psychiczne 

• Ciężar ciała: nie powinien być mniejszy niż 50 kg. Wyraźnie nadmierna 
dysproporcja pomiędzy ciężarem ciała a wzrostem lub utrata cięzaru ciała z 
nieokreślonych przyczyn stanowi przeciwwskazanie do pobrania krwi. 

• Temperatura ciała: Prawidłowa temperatura ciała 
• Tętno: powinno być miarowe o częstotliwości od 50 do 100 uderzeń na minutę 
• Ciśnienie tętnicze: wartości ciśnienia tętniczego nie powinny przekraczać: 180 

mm Hg dla ciśnienia skurczowego; 100 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego 
• Zmiany skórne: okolica miejsca wkłucia do żyły powinna być wolna od 

jakichkolwiek zmian chorobowych 

Obowiązkowe badania krwiodawców 

• przed każdym pobraniem krwi należy oznaczyć stężenie hemoglobiny 
• przed zabiegiem aferezy obowiązuje oznaczenie: stężenia hemoglobiny, liczby 

krwinek płytkowych, liczby białych krwinek 
• u dawców oddających regularnie krew pełną lub komórkowe składniki krwi 

obowiązuje oznaczenie raz w roku: stężenia hemoglobiny i wartości 
hematokrytu, liczby krwinek płytkowych, liczby krwinek białych oraz wzoru 
odsetkowego krwinek białych 

• u dawców oddających regularnie osocze oznacza się dodatkowo co najmniej raz 
w roku, stężenie białka całkowitego i skład procentowy białek lub wskaźnik 
albuminowo-globulinowy. 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018r. poz. 
1000) oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r.tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (DZ. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) 

1. Informujemy, że współadministratorami Pana/Pani danych osobowych jest Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (dane kontaktowe: Biuro Zarządu Głównego 
PTTK, 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11, tel. 22 87 10 00, e-mail: iod@pttk.pl) oraz 
Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK (dane kontaktowe: 00-075 Warszawa, ul. 
Senatorska 11, tel. +48 505122823; e-mail: poczta@mfo.pttk.pl). 

2. Oświadczamy, że respektujemy wszelkie prawa i obowiązki, wynikające z przepisów 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zapewniając Panu/Pani:  
1) prawo dostępu do danych oraz prawo do informacji; 
2) prawo do sprostowania danych – po stwierdzeniu, że dane te są nieprawidłowe 

lub niekompletne; 
3) prawo do usunięcia danych – w sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, 

dla których zostały zebrane, w przypadku cofnięcia przez Pana/Panią swojej zgody 
na przetwarzanie danych, a także, gdy zgłosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania 
danych, bądź gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych – prawo to przysługuje Panu/Pani 
w następujących przypadkach: w razie zakwestionowania prawidłowości danych 
osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; 
w sytuacji gdy przetwarzanie okaże się niezgodne z prawem, a sprzeciwi się Pan/Pani 
usunięciu danych, żądajac w zamian ograniczenia ich wykorzystania;  po wniesieniu 
przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy 
prawnie uzasadnione podstawy po Naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw 
sprzeciwu;  

5) prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie, nadajacym się do odczytu maszynowego, oraz przesłania tych 
danych innemu administratorowi, bez przeszkód z naszej strony – o ile będzie to 
technicznie możliwe; 

6) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, 
przed jej cofnięciem (dotyczy tylko celów ubezpieczeniowych i marketingowych); 

8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

3. Dane osobowe przekazane nam przez Pana/Panią przechowywane będą przez okres 3 lat.  
4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przez nas udostępnione instytucjom upoważnionym 

z mocy prawa. 
5. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.  
6. Współadministratorzy danych nie mają zamiaru przekazywać Pana/Pani danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 

Kontakt z wyznaczoną przez nas osobą kontaktową możliwy jest poprzez następujący adres  
e-mailowy: iod@pttk.pl lub poczta@mfo.pttk.pl. 
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