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Tomasz PERZY�SKI 

TURYSTYKA I REKREACJA WODNA  
– INFRASTRUKTURA I BEZPIECZE�STWO 

Streszczenie 
Artykuł przedstawia zmiany  zachodz�ce na mazurskich szlakach. Przedstawia tendencje 

dotycz�ce turystyki wodnej, inwestycje w portach i marinach. Dodatkowo opisano obecnie stosowane 
rozwi�zania słu��ce podniesieniu bezpiecze�stwa na akwenach �ródl�dowych, w tym nowoczesny 
system ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi. 

WST�P 
Wielkie Jeziora Mazurskie od lat s� jednym z najwi�kszych o�rodków wypoczynkowych, 

a jednocze�nie zdecydowanie najwi�kszym o�rodkiem �eglarskim w Polsce. W sezonie 
przebywa tam nawet 26 tys. turystów [4]. 

W ostatnich latach mo�na zauwa�y� du�e zmiany, jakie zachodz� na mazurskich szlakach. 
Inwestycje w porty, mariny oraz cał� infrastruktur� wodn� s� niezb�dne do przyci�gni�cia 
turystów, cho� du�a cz��� infrastruktury wodnej pami�ta jeszcze lata 80. poprzedniego 
stulecia. Bardzo popularna stała si� turystyka wodna, w tym na tzw. jachtach spacerowych.  

Rys. 1. Jacht spacerowy Nautica 1000

�ródło [Katalog DELPHIA YACHTS] 

Na popularno�� tego rodzaju sportów wodnych, a w tym wi�ksz� dost�pno�� do sprz�tu 
pływaj�cego, wpłyn�ły równie� zmiany w obowi�zuj�cych przepisach, zarówno w 
odniesieniu do łodzi �aglowych [11], jak i motorowych. W my�l art. 37a ust. 4 ustawy z dnia 
21 grudnia 2000 r. o �egludze �ródl�dowej „Nie wymaga posiadania dokumentu 
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kwalifikacyjnego uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych o mocy silnika do 75 
kW i o długo�ci kadłuba do 13 m, których pr�dko�� maksymalna ograniczona jest 
konstrukcyjnie do 15 km/h” [2]. W praktyce osoba wynajmuj�ca taki jacht przechodzi jedynie 
krótkie szkolenie z zakresu bezpiecze�stwa na wodzie.  

Zmiany w budowie jachtów, ich wyposa�eniu oraz zauwa�alne zmiany w infrastrukturze 
nie zapewniaj� same w sobie w wystarczaj�cym stopniu bezpiecze�stwa. W sierpniu 2007 
roku na Mazurach przeszedł tzw. biały szkwał (12 w skali Beauforta, 3 metrowe fale, 
wywróconych 40 łodzi, zgin�ło 12 osób) [7]. W tamtym czasie nie było systemów ostrzegania 
o nadchodz�cych zjawiskach, a stosowane wtedy telefony komórkowe nie posiadały aplikacji 
umo�liwiaj�cych odbiór informacji pogodowych w takim zakresie jak dzisiaj. Warto 
przypomnie�, i� w roku 2008 w Polsce telefony z aplikacjami mobilnymi (smartfony)
stanowiły jedynie 3% rynku telefonów, a w roku 2009 - 5% [12].  

Rys. 2. Burze i wiatry na Mazurach

�ródło: [youtube.com] 

Celem artykułu jest przybli�enie zmian zachodz�cych w infrastrukturze wodnej, 
�eglarskiej, na pojezierzu mazurskim oraz opis systemów poprawiaj�cych bezpiecze�stwo 
�eglugi �ródl�dowej.  

1. MAZURSKIE PORTY 
Współczesna turystyka wodna wymusiła na wła�cicielach i zarz�dcach portów szereg 

zmian ułatwiaj�cych praktykowanie tego rodzaju turystyki kwalifikowanej. Sam pomost i 
bie��ca woda, to ju� za mało. Mimo technicznych ułatwie� w budowaniu przystani czy 
małych portów (tzw. pływaj�ce pomosty), współczesny port musi charakteryzowa� si�
odpowiednim standardem oraz pełnym zakresem usług portowych. Nale�y podkre�li�, i� na  
samym tylko portalu www.portynamazurach.pl zarejestrowanych jest 185 portów i przystani.  

W roku 2012 �rednia opłata za postój jachtu wahała si� o od 15 do 25 zł. za dob�. 
Wysoko�� opłat mogła by� wy�sza b�d	 ni�sza i zale�ała od miejsca, popularno�ci oraz usług 
dodatkowych (pobieranie wody, pozostawianie �mieci). Zazwyczaj w ka�dym porcie 
oddzielnie płaci si� za podpi�cie do energii elektrycznej (ładowanie akumulatorów czy 
zasilanie 230V na jachcie). Najcz��ciej w cz��ci portowej na pomostach ustawione s�
postumenty, które słu�� do doprowadzenia energii elektrycznej czy wody. Jedn� z 
najwi�kszych inwestycji dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z  
konkursu 01/08/5.1.4, jest port EkoMarina w Gi�ycku. Jest to nowoczesna inwestycja 
spełniaj�ca wszystkie wymagania i oczekiwania turystów, �eglarzy. Basen portowy mo�e 
pomie�ci� 138 jednostek o ró�nej długo�ci, du�e jednostki mog� cumowa� w porcie  
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longside [3]. W EkoMarinie mie�ci si� m.in.: kapitanat, restauracja, lokale usługowe, WOPR, 
policja czy stra� miejska. Cało�� inwestycji pochłon�ła 19 mln złotych.  

Rys. 3. Mapa portu EkoMarina

�ródło: [http://www.ekomarinagizycko.pl/images/mapa_portu.jpg] 

Na całym szlaku mazurskim, na przestrzeni ostatnich lat, wyra	nie wida� du�e zmiany 
zachodz�ce w portach. Wspomniana wy�ej inwestycja jest jedn� z wielu zrealizowanych.  
W te wszystkie zmiany z powodzeniem wpisuj� si� m.in. porty i przystanie: Keja w 
W�gorzewie (100 stanowisk), Piaski TKKF Korektywa (200 stanowisk), Pod D�bem w 
Rucianem (280 stanowisk), Wrota Mazur w Piszu (100 stanowisk), oraz porty w Gi�ycku, 
Sztynorcie czy Mikołajkach.  

2. TECHNIKA I BEZPIECZE�STWO W  TURYSTYCE WODNEJ  
Turystyka i rekreacja wodna to nie tylko przyjemno�� i wypoczynek, ale przede 

wszystkim bezpiecze�stwo. Lekkomy�lno��, lekcewa�enie przepisów to tylko niektóre z 
powodów utoni��. Od dnia 30 czerwca do 2 wrze�nia 2012 roku w Polsce uton�ło a� 292 
osoby [5]. W celu poprawy bezpiecze�stwa na Mazurach w 2011 roku uruchomiony został 
system ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi obejmuj�cy swoim 
zasi�giem Wielkie Jeziora Mazurskie. Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie przepisów �eglugowych na �ródl�dowych drogach 
wodnych [1], przed niebezpiecze�stwem pogodowym osoby korzystaj�ce ze sprz�tu wodnego 
informowane s� za pomoc� sygnałów �wietlnych umieszczonych na odpowiednich masztach 
(rys. 4).  

O spodziewanej burzy lub silnych wiatrach, ale bez podania czasu i miejsca nadej�cia 
zjawiska meteorologicznego, zawiadamia sygnał błyskowy pojawiaj�cy si� z cz�stotliwo�ci�
40 błysków na minut�. Bezpo�rednie niebezpiecze�stwo wyst�pienia burzy oraz silnego 
wiatru sygnalizowane jest 90 błyskami na minut�. W takiej sytuacji nale�y natychmiast 
znale	� bezpieczne miejsce dla załogi i jachtu.  
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Rys. 4 System ostrzegania z lamp� typu MSL-500000Y

�ródło: [na podstawie: katalog firmy My-Soft Sp. z o.o., http://www.warszawa.rzgw.gov.pl] 

Po otrzymaniu informacji o sytuacji pogodowej, serwer z odpowiednim 
oprogramowaniem interpretuje tre�� wiadomo�ci i w razie potrzeby przesyła informacje do 
wie�. Wł�czanie �wiateł nast�puje automatycznie. Sygnały �wietlne przestaj� nadawa�
informacje po wyga�ni�ciu komunikatu lub jego odwołaniu. Obecnie system składa si� z 17 
latarni ostrzegawczych. Jako 	ródło �wiatła zainstalowano lampy typu Led. 
wiatło 
ostrzegawcze jest widoczne z odległo�ci 8 - 9 km. Schemat systemu przedstawiono na rys. 
5 [9]. Wykaz masztów oraz ich lokalizacje dost�pne s� na stronie WWW Regionalnego 
Zarz�du Gospodarki Wodnej w Warszawie  [8].  

Rys. 5. Schemat działania systemu wczesnego ostrzegania o mo�liwo�ci wyst�pienia zjawiska 
meteorologicznego.

�ródło: [na podstawie http://www.warszawa.rzgw.gov.pl; http://www.magazynwiatr.pl/artykul-222] 
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Poza opisanym systemem w wi�kszo�ci portów zainstalowane s� ekrany informuj�ce o 
sile wiatru, przewidywanych i obecnych warunkach panuj�cych na akwenie. Nale�y pami�ta�, 
i� du�a cz��� portów otoczona jest zabudow�, czy te� oddzielona od akwenu lasem. Warunki 
panuj�ce w porcie nie oddaj� tych rzeczywistych na wodzie. Z pomoc� przy podj�ciu decyzji 
o wypłyni�ciu z portu przychodz� równie� telefony komórkowe posiadaj�ce dost�p do 
Internetu. Przykład okna strony informuj�cej o aktualnych warunkach pogodowych pokazano 
na rys. 6. (warunki dla miasta Mr�gowo na dzie� 11.02.2013 oraz Gi�ycko – jez. Kisajno na 
dzie� 11.02.2013). Takie informacje i parametry, jak wiatr, ci�nienie czy opady 
atmosferyczne, pozwalaj� unikn�� wielu niebezpiecznych sytuacji. Dodatkowo istnieje szereg 
aplikacji na telefon dotycz�cych pogody.  

a) dla Mr�gowa 

b) dla Gi�ycka 

Rys. 6. Informacje pogodowe dla �eglarzy, a) Mr�gowo, b) Gi�ycko.

�ródło:[http://pogoda.wp.pl; http://www.zagle.pogodynka.pl] 

Oprócz bezpiecze�stwa zapewnianego przez ww. systemy, podstawowe znaczenie wci��
ma odpowiednie przygotowanie wodniaka, �eglarza, do prowadzenia łodzi w trudnych 
warunkach pogodowych. W przypadku bardzo silnego i nagłego wiatru najlepiej szybko zdj��
�agle (w przypadku jachtów �aglowych), ustawi� jacht w kursie fordewind (wiatr od rufy 
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jachtu [10]). Wysokie burty i napieraj�ca na nie siła wiatru mo�e spowodowa� zachwianie 
stateczno�ci poprzecznej jachtu i jego wywrócenie (co pokazano na rys. 2).  

Do�wiadczeni wodniacy wiedz� jednak doskonale, i� nawet najwi�ksze do�wiadczenie 
mo�e okaza� si� niewystarczaj�ce wobec natury. Dlatego te� tak wa�ne jest to, aby nie 
bagatelizowa� ostrze�e�. W sytuacjach awaryjnych zawsze mo�na zadzwoni� pod 
uruchomiony w 2003 roku prze firm� Polkomtel telefon ratunkowy 601 100 100 [6] (telefon 
działa w ramach Zintegrowanego Systemu Ratownictwa nad wod�).   

PODSUMOWANIE
Du�e zmiany infrastrukturalne i poczynione w ostatnich latach inwestycje znacznie 

wpłyn�ły na podniesienie  turystycznych i rekreacyjnych walorów Mazur. Nale�y jednak 
podkre�li�, i� najwa�niejszym czynnikiem wpływaj�cym na atrakcyjno�� turystyczn� tego 
regionu pozostaje przepi�kna przyroda. Du�a cz��� turystów wci�� nadal bardziej preferuje 
kontakt z przyrod� ni� nowoczesne porty i proponowane przez nie udogodnienia.  

Niezale�nie jednak�e od tego rodzaju preferencji, ka�dy turysta – wodniak, musi przede 
wszystkim pami�ta� o bezpiecze�stwie. Nowoczesne technologie i systemy, pomagaj�ce w 
du�ym stopniu przewidywa� pogod� i jej zmiany, nie powinny by� lekcewa�one, a poł�czone 
z do�wiadczeniem turysty pozwol� na bezpieczn� �eglug�. W odniesieniu do zmian w 
przepisach [2] obowi�zkiem ka�dego turysty – wodniaka jest zapoznanie si� z elementarzem 
bezpiecznej turystyki wodnej. 
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TOURISM AND WATER RECREATION  
– INFRASTRUCTURE AND SAFETY 

Abstract 
The paper presents the trends of water tourism on the Masuria water trail, including changes in 

ports and marinas. In addition, used solutions for improving safety on inland waters are described 
(modern system of warning before weather phenomenon) 
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