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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie stopni trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad  
oraz sposobu ich oznaczania

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierp-
nia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach 
i  na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.  U. 
Nr 208, poz. 1241) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa stopnie trudności dla 
narciarskich tras biegowych, zjazdowych i nartostrad 
oraz sposób ich oznaczania. 

§  2.  1. Określa się następujące stopnie trudności 
dla narciarskich tras zjazdowych i nartostrad: 

1)  A — łatwe — o średnim nachyleniu do 21% (12°) 
i maksymalnym stopniu nachylenia do 30% (17°); 

2)  B — trudne — o średnim nachyleniu do 29% (16°) 
i maksymalnym stopniu nachylenia do 40% (22°); 

3)  C — bardzo trudne — o średnim nachyleniu powy-
żej 29% (16°) i maksymalnym stopniu nachylenia 
powyżej 40% (22°). 

2. Przy ocenie stopnia trudności narciarskiej trasy 
zjazdowej i nartostrady bierze się pod uwagę ukształ-
towanie terenu, zalesienie, zabudowania oraz inne 
obiekty znajdujące się w bezpośredniej bliskości trasy. 

§  3.  1. Określa się następujące stopnie trudności 
dla narciarskich tras biegowych: 

1)  A — łatwe — o maksymalnym stopniu nachylenia 
w  profilu podłużnym do 10%, maksymalnej dłu-
gości do 10 km lub o maksymalnej różnicy pozio-
mów na 1 km trasy do 40 m, nieposiadające odcin-
ków z  trudnymi podejściami i  zjazdami oraz na-
chylenia poprzecznego; 

2)  B — trudne — o maksymalnym stopniu nachyle-
nia w profilu podłużnym do 20%, o maksymalnej 
długości do 20 km lub o maksymalnej różnicy po-
ziomów na 1 km trasy do 80 m, posiadające nie- 
zbyt liczne odcinki z  trudnymi podejściami i  zjaz-
dami; 

3)  C — bardzo trudne — o maksymalnym stopniu na-
chylenia w profilu podłużnym powyżej 20%, o dłu-
gości powyżej 20 km lub o maksymalnej różnicy 
poziomów na 1 km trasy powyżej 80 m, posiada- 
jące liczne odcinki z  trudnymi podejściami i  zja- 
zdami. 

2. W  przypadku gdy którykolwiek z  parametrów 
danej narciarskiej trasy biegowej odpowiada parame-
trowi z wyższego stopnia trudności, narciarską trasę 
biegową kwalifikuje się według wyższego stopnia 
trudności. 

§  4. Stopień trudności narciarskich tras zjazdo-
wych, biegowych oraz nartostrad oznacza się kolo-
rem: 

1) niebieskim — trasy o stopniu trudności A; 

2) czerwonym — trasy o stopniu trudności B; 

3) czarnym — trasy o stopniu trudności C. 

§  5. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 
31 grudnia 2011 r.2) 

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Rady Ministrów z  dnia 6  maja 1997  r. w  sprawie 
określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywają-
cych w  górach, pływających, kąpiących się i  uprawiają-
cych sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358), które traci moc 
w zakresie dotyczącym stopni trudności narciarskich tras 
zjazdowych, biegowych i nartostrad z dniem wejścia w ży-
cie niniejszego rozporządzenia.

1)  Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administra-
cji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie §  1 
ust.  2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia  
18  listopada 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.  U. Nr  248, 
poz. 1491).
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CEN TRUM USŁUG WSPÓLNYCH

WY DZIAŁ WY DAW NICTW I PO LI GRA FII

pro po nu je za łącz ni ki:

UMO WA EU RO PEJ SKA
DO TY CZĄ CA MIĘ DZY NA RO DO WE GO

PRZE WO ZU DRO GO WE GO
TO WA RÓW NIE BEZ PIECZ NYCH (ADR)

obo wią zu ją ca od dnia 1 stycz nia 2011 r.

Za łącz nik do Dzien ni ka Ustaw z  2011  r. Nr  110, poz.  641

  Prze pi sy do ty czą ce ma te ria łów i przed mio tów nie bez piecz nych, 

środ ków trans por tu i ope ra cji trans por to wych

Wer sja pol ska – Ce na brut to 364,00 zł (w tym VAT)

Wer sja an giel ska – Ce na brut to 351,50 zł (w tym VAT)

SZCZE GÓ ŁO WE WA RUN KI TECH NICZ NE
DLA ZNA KÓW I SY GNA ŁÓW DRO GO WYCH

ORAZ URZĄ DZEŃ BEZ PIE CZEŃ STWA
RU CHU DRO GO WE GO

I WA RUN KI ICH UMIESZ CZA NIA NA DRO GACH
Za łącz nik do Dzien ni ka Ustaw z  2003  r. Nr  220, poz.  2181

  Szcze gó ło we wa run ki tech nicz ne i wa run ki ich umiesz cza nia na dro gach 

dla zna ków i sy gna łów dro go wych oraz urzą dzeń bez pie czeń stwa ru chu 

dro go we go

Ce na brut to 246,78 zł (w tym VAT)

Za mó wie nia pro si my skła dać:

e -ma ilem:  wy daw nic twa@cuw.gov.pl

fak sem:  22 694-60-48

li stow nie pod ad re sem:  Cen trum Usług Wspólnych 

Wy dział Wy daw nictw i Po li gra fii 

02-903 War sza wa, ul. Po wsiń ska 69/71

PEŁNA OFER TA NA STRO NIE IN TER NE TO WEJ: www.wy daw nic twa.cuw.gov.pl
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