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About This Guide

The local laws and guidelines for geocaching placement vary from place to place. As community reviewers
learn geocache placement policies for a certain location, they can add it here. This site may not be a
complete or accurate list of land policies. These policies are made by the land owner or manager, they are
neither the reviewer’s nor Geocaching HQ’s. This guide is just for reference, if no policies for the area you’
re looking for are listed, that doesn't mean no policies exist. You must still obtain permission to place your
geocache from the landowner or land manager,comply with all applicable laws, and follow the Geocaching
Listing Requirements.
If you have an update, email the community reviewer(s) listed.
1. Podstawowe adresy
Wikszo informacji potrzebnych ci do zakadania i szukania skrytek znajdziesz na stronach pomocy na stronach Geocaching.com:
Wytyczne / Wymogi publikacji skrytek geocache (w wikszoci przetumaczone na jzyk polski),
Help Center (w jzyku angielskim)
Geocaching Polska FAQ (w jzyku polskim)
Wymogi publikacji skrytek Earthcache (w jzyku polskim)

2. Spoeczno
Dodatkowe informacje zwizane z zasadami obowizujcymi na Geocaching.com moesz znale pod nastpujcymi adresami:
Nazwa strony

Zawartosc

Geocaching Polska

Strona w jezyku polskim zawierajaca wyjasnienie podstawowych zasad i definicji, mapy skrytek i statystyki
(aktualizowane raz dziennie), informacje o Odznace PTTK Geocaching Polska, szablony dzienników i etykiet na skrytki.

Forum dyskusyjne polskiej
spolecznosci geocacherów

Miejsce do dyskusji na tematy zwiazane z geocachingiem. Dobre miejsce na wyjasnienie niejasnych kwestii lub
umówienie sie na wspólne poszukiwanie skrytek.

Geocaching Polska na
Facebooku

Ogólnopolski fanpage skupiajacy sympatyków geocachingu w Polsce.
Facebook skupia takze szereg regionalnych grup, które mozesz wyszukac poprzez wpisanie do wyszukiwarki slowa
"geocaching".

Blog Geocaching Polska

Strona zawierajaca cykle artykulów takie jak "Skrytka Tygodnia" czy "Pozytywne Nawyki" oraz inne teksty traktujace o
istotnych wydarzeniach w geocachingowym swiecie.

Kanal YouTube
Geocaching Polska

Kanal prezentujacy szereg filmów ilustrujacych i wyjasniajacych rozmaite aspekty geocachingu. Szczególnie warte
polecenia sa odcinki przewodnika opisujacego krok po kroku, jak zalozyc skrytke.

3. Dodatkowe regulacje
Regulamin Geocaching.com jest zbiorem wytycznych obowiazujacych we wszystkich krajach, jednak w wielu z nich obowiazuja dodatkowe regulacje
wynikajace z nie tylko z prawa, a takze z uwarunkowan kulturowo-spolecznych, które moga wplywac na decyzje o publikacji.
3.1. Miejsca chronionej natury
W przypadku planowania skrytki w miejscu o szczególnych walorach naturalnych nalezy stosowac sie do wytycznych wymienionych ponizej. Informacje
dotyczace formy ochrony danego terenu i odpowiedzialnej za niego instytucji mozna znalezc na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska.
Zalecana praktyka jest uzgodnienie umieszczenia skrytki z gospodarzami terenu (np. Nadlesnictwa, Zarzady Parków), nawet gdy planujesz ja na
ogólnodostepnym szlaku.
Miejsce
Parki
Narodowe

Opis ograniczen
W Parkach Narodowych skrytki mozna umieszczac tylko po uprzednim uzyskaniu zgody dyrekcji parku. Przesylajac skrytke do publikacji
nalezy w notatce dla recenzenta podac nazwisko i stanowisko osoby wydajacej zgode oraz jej e-mail lub telefon. Informacje o parkach i
linki do ich stron mozna znalezc na stronie: http://www.parkinarodowe.edu.pl/

Rezerwaty Jezeli rezerwat jest dostepny dla turystów, tzn. zostaly w nim wyznaczone sciezki lub szlaki, to skrytki mozna umieszczac tylko na tych
sciezkach lub szlakach. Jezeli jest zakaz wstepu do rezerwatu, to zakladanie skrytek na jego terenie jest zabronione. Wszystkie skrytki na
terenie rezerwatów nalezy przesylac do recenzji wraz ze zdjeciami pokazujacymi sposób ukrycia pojemnika i pozwalajacymi okreslic
odleglosc skrytki od sciezki.
Pomniki
przyrody

Zabronione jest umieszczanie skrytek w bezposrednim sasiedztwie pomników przyrody, zarówno ozywionej, jak i nieozywionej.

Jaskinie

Skrytki mozna umieszczac tylko w takich, do których nie ma zakazu wstepu. Trzeba pamietac, ze do niektórych jaskin jest czasowy zakaz
wstepu, np. ze wzgledu na zimowanie nietoperzy. W tym czasie skrytka powinna zostac zdezaktywowana.

Miedzyrze Skrytki mozna umieszczac w obiektach MRU, o ile nie zostal zabroniony wstep do danego obiektu. Nalezy jednak pamietac, ze od
cki Rejon
poczatku listopada do konca marca, ze wzgledu na ochrone gatunkowa nietoperzy, obowiazuje calkowity zakaz wstepu do podziemi MRU.
Umocniony W zwiazku z tym takie skrytki musza byc zdezaktywowane w tym okresie.
3.2. Parki i rezerwaty z ograniczeniami umieszczania skrytek geocache
Nazwa
Parku

Opis ograniczen

Kampino
Pojemniki nalezy instalowac w sposób umozliwiajacy podjecie ich ze szlaku turystycznego i/lub obszaru udostepnionego dla celów
ski Park
turystycznych (polany, parkingi).
Narodowy Kazdy wniosek Kampinoski PN rozpatruje indywidualnie. Przy jakichkolwiek modyfikacjach wlasnosci Kampinoskiego PN nalezy zachowac
zdrowy rozsadek, aby nie uszkodzic mienia KPN. Elementy infrastruktury musza zachowac swoja funkcjonalnosc, a pojemnik nie moze
powodowac utrudnien w korzystaniu z niej, np.: skrytki mozna chowac w szlabanach w sposób umozliwiajacy swobodne korzystanie z nich
(nie mozna umiescic skrytki w miejscu, gdzie jest zamek). Dozwolone jest przymocowanie skrytki (np. za pomoca magnesu) do tablic
informacyjnych.
Nalezy pamietac, ze pojemniki umieszczane np. na galezi czy w dziupli nie moga tego miejsca niszczyc.
Skrytki nie moga byc zakopane (co jest oczywiste).
Wnioski o wyrazenie zgody na zalozenie skrytki (dotyczy równiez eventów) moga byc przesylane poczta tradycyjna na adres: ul. Tetmajera
38, 05-080 Izabelin, faksem: 22 722 65 60 lub droga e-mailowa na: dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl
We wniosku nalezy zamiescic podstawowe informacje umozliwiajace znalezienie skrytki przez pracowników Kampinoskiego PN
(wspólrzedne, opis ukrycia, rodzaj pojemnika oraz zdjecia). Im wiecej informacji, tym lepiej. Opis skrytki zamieszczony na stronach
geocaching.com musi jednoczesnie zawierac odnosnik do regulaminu Kampinoskiego PN.
W przypadku checi umieszczenia logo Parku w opisie skrytki, nalezy zawnioskowac o to w prosbie o wyrazenie zgody na zalozenie skrytki.
Park uzyczy logo do promowania zaakceptowanych skrytek na terenie Kampinoskiego PN.
Otrzymana zgode nalezy przeslac do recenzenta. Skrytka lub spotkanie moze zostac opublikowane dopiero po otrzymaniu formalnej
zgody od Dyrekcji Parku. Prosze o uwzglednianie odpowiedniego zapasu czasu na przeprowadzenie calej procedury weryfikacyjnej
(dotyczy to szczególnie publikacji spotkan).
W przypadku pytan, watpliwosci lub gdy potrzebna bedzie pomoc, prosze o kontakt z Elvisem.
3.3. Miejsca niestosowne na umieszczenie skrytki
Miejsce

Uzasadnienie

Linie kolejowe

Zakaz umieszczania skrytek w poblizu aktywnych linii kolejowych. Zgodnie z §2 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
listopada 2004 r. w sprawie przepisów porzadkowych obowiazujacych na obszarze kolejowym, w pociagach i innych pojazdach
kolejowych, na obszarze kolejowym zabrania sie wstepu i przebywania osób nieuprawnionych na torowiskach, nasypach, wiaduktach,
mostach, w wykopach i w tunelach kolejowych. Zródlo: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury.
Wytyczne: Skrytki nie moga byc umieszczone w miejscach o ograniczonym dostepie, zabronionych lub w jakikolwiek inny sposób
nieodpowiednich - Skrytka znajduje sie na terenie nalezacym do kolei.

Cmentarze

Regulaminy czynnych cmentarzy zabraniaja gier i zabaw na swoim terenie, dlatego skrytki z pojemnikami tam umieszczonymi nie sa
publikowane. Zglaszajac do publikacji skrytke na nieczynnym cmentarzu nalezy pamietac, ze w polskiej kulturze i obyczajowosci sa to
miejsca wyjatkowego traktowania, dlatego by uniknac naruszania czci i powagi miejsca, skrytki z pojemnikami znajdujacymi sie w
bezposrednim sasiedztwie grobów moga nie zostac opublikowane.
Wytyczne: Skrytki nie moga byc umieszczone w miejscach o ograniczonym dostepie, zabronionych lub w jakikolwiek inny sposób
nieodpowiednich - Skrytka jest umieszczona na terenie stanowiska archeologicznego, obiektu zabytkowego, cmentarza lub w innym
miejscu, które wzmozony ruch pieszy i kolowy szczególnie narazalby na zniszczenie (dopuszczalne jest jednak zakladanie skrytek na
wybranych cmentarzach).

Przedszkola i
szkoly

Umieszczanie skrytek w poblizu skupisk dzieci, tj. przedszkoli i placów zabaw, uznaje sie za niestosowne. Powodem jest niepokój
rodziców i opiekunów, jaki moga wywolac geocacherzy, których zachowanie podczas poszukiwan pojemników moze byc uznane za
podejrzane. Te same zasady stosuje sie do szkól podstawowych, chyba ze ich dyrekcja wyrazila zgode na skrytke.
Wytyczne: Skrytki nie moga byc umieszczone w miejscach o ograniczonym dostepie, zabronionych lub w jakikolwiek inny sposób
nieodpowiednich - Skrytka jest umieszczona zbyt blisko takich obiektów uzytecznosci publicznej jak: mosty i wiadukty na autostradach,
glówne drogi, tamy, budynki rzadowe, szkoly, obiekty wojskowe, szpitale, lotniska i inne tego typu miejsca.

Porty lotnicze
i morskie

Z uwagi na zagrozenie terrorystyczne miejsca te otoczone sa szczególna ochrona, a kontroli patroli podlegaja nie tylko same porty, ale
i teren wokól nich. Skrytki w niestosownej odleglosci od lotnisk i portów morskich moga nie zostac opublikowane. Umieszczajac
pojemniki w poblizu tych miejsc zachowaj daleko posunieta ostroznosc i duzo zdrowego rozsadku.
Wytyczne: Skrytki nie moga byc umieszczone w miejscach o ograniczonym dostepie, zabronionych lub w jakikolwiek inny sposób
nieodpowiednich - Skrytka jest umieszczona zbyt blisko takich obiektów uzytecznosci publicznej jak: mosty i wiadukty na autostradach,
glówne drogi, tamy, budynki rzadowe, szkoly, obiekty wojskowe, szpitale, lotniska i inne tego typu miejsca.

Wiezienia,
sady, areszty,
obiekty
wojskowe lub
policyjne itp.

O ile ukrycie pojemnika w poblizu tych miejsc moze byc latwe, to poszukiwanie w miejscach podlegajacych szczególnej ochronie i
nieustannie monitorowanych wzbudza uzasadnione podejrzenia i naraza geocacherów na nieprzyjemnosci i tlumaczenia.
Wytyczne: Skrytki nie moga byc umieszczone w miejscach o ograniczonym dostepie, zabronionych lub w jakikolwiek inny sposób
nieodpowiednich - Skrytka jest umieszczona zbyt blisko takich obiektów uzytecznosci publicznej jak: mosty i wiadukty na autostradach,
glówne drogi, tamy, budynki rzadowe, szkoly, obiekty wojskowe, szpitale, lotniska i inne tego typu miejsca.

Mosty
kolejowe i
autostradowe,
sluzy/zapory

Umieszczanie skrytek na obiektach strategicznych moze wiazac sie z wywolaniem niepokoju i falszywym alarmem bombowym.
Ponadto geocacherzy poszukujacy pojemnika na mostach moga nieumyslnie spowodowac spadanie drobnych przedmiotów, które
moga stac sie przyczyna wypadku drogowego.
Wytyczne: Skrytki nie moga byc umieszczone w miejscach o ograniczonym dostepie, zabronionych lub w jakikolwiek inny sposób
nieodpowiednich - Skrytka jest umieszczona zbyt blisko takich obiektów uzytecznosci publicznej jak: mosty i wiadukty na autostradach,
glówne drogi, tamy, budynki rzadowe, szkoly, obiekty wojskowe, szpitale, lotniska i inne tego typu miejsca.

Elementy
instalacji
elektrycznych,
gazowych itp.

Skrytki nie powinny byc umieszczane na elementach instalacji elektrycznej i gazowej, jak np. wlaczniki, zawory, liczniki i ich obudowy
oraz wszelkie inne ostrzegajace przed porazeniem i zakazujace zblizania sie. Imitacje i atrapy sa dozwolone, o ile sa jednoznacznie i
wyraznie oznaczone jako geocache w sposób nie budzacy watpliwosci co do swojego geocachingowego przeznaczenia i w zaden
sposób nie sa podlaczone do istniejacej instalacji.
Wytyczne: Skrytki nie moga byc umieszczone w miejscach o ograniczonym dostepie, zabronionych lub w jakikolwiek inny sposób
nieodpowiednich.

3.4. Promocyjny charakter skrytki
W opisach skrytek zabronione jest umieszczanie informacji o publikacji skrytki w innym serwisie.
Wytyczne: Skrytka, której opis uznany bedzie za komercyjny, nie zostanie opublikowana. Komercyjny opis skrytki ma przynajmniej jedna z ponizszych
cech:
Nachalnie reklamuje, zacheca do skorzystania z towaru lub uslugi lub promuje.
Sugeruje lub wymaga od poszukiwacza wejscia na teren prowadzenia dzialalnosci handlowej, interakcji z personelem i/lub zakupu towaru lub
uslugi.
Zawiera odnosniki do firm, agencji, reklamodawców, fundacji czy politycznych lub spolecznosciowych grup.
Zawiera logo firmy lub organizacji (w tym organizacji typu non-profit).
Zawiera nazwe firmy lub produktu komercyjnego.
Zawiera odnosniki lub informacje o innych serwisach geocachingowych.
3.5. Bliskosc eventów
Mowa tu o sytuacji, gdy spotkania (eventy) odbywaja sie blisko siebie lub w podobnym czasie. Eventy sa spotkaniami geocacherów i organizowanie zbyt
wielu zbyt blisko siebie obniza ich range. Eventy nie sa jedynie okazja do zdobycia kolejnego punktu w statystykach. W przyszlosci, jesli do recenzji
przeslany bedzie event, a inny jest juz opublikowany lub oczekuje recenzji i oba sa blisko siebie, przestrzegana bedzie nastepujaca zasada:
Eventy odbywajace sie w zblizonym czasie beda opublikowane, tylko jesli sa oddalone od siebie wiecej niz 8 km (w linii prostej). Eventy oddalone od
siebie mniej niz 8 km beda opublikowane, tylko gdy zakonczenie pierwszego eventu od rozpoczecia drugiego dziela przynajmniej dwie godziny.
3.6. Skrytki na drzewach
Bez wyraznej zgody wlasciciela terenu nie mozna mocowac skrytek do drzew w sposób trwaly. W przypadku pojemnika zamocowanego do drzewa
przesylajac skrytke do recenzji w notatce dla recenzenta nalezy przedstawic albo zgode wlasciciela terenu na mocowanie, albo zdjecie obrazujace sposób
mocowania.

4. Recenzenci
4.1. Informacje podstawowe
Skrytki przed publikacja przechodza weryfikacje. Wiecej o tym procesie napisano (w jezyku angielskim) na stronie http://support.groundspeak.com//index.
php?pg=kb.chapter&id=22 w punktach 1.4-1.8.
W Polsce jest szescioro wolontariuszy-recenzentów: jeden zajmuje sie wszystkimi skrytkami typu Earthcache, piecioro pozostalych zajmuje sie skrytkami
wymagajacymi pojemników i publikacja spotkan. Kazdemu z tych pieciorga recenzentów przyporzadkowany jest inny fragment Polski, wg rysunku ponizej.
Wszelkie kwestie (pytania lub problemy) dotyczace skrytek powinny byc zglaszane odpowiednio wg tego podzialu:

Z kazdym z recenzentów mozna skontaktowac sie poprzez e-mail podany na ich stronie profilowej:
Carpatia: lódzkie, slaskie, swietokrzyskie
Galician Reviewer: lubelskie, malopolskie, podkarpackie,
Kashubian Reviewer: podlaskie, pomorskie, warminsko-mazurskie, zachodniopomorskie
Silesian Reviewer: dolnoslaskie, lubuskie, opolskie,
Varsovian Reviewer: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, wielkopolskie
W sprawach Earthcache'y: GeoawarePL2
Recenzenci zobowiazani sa do zajecia sie naplywajacymi zgloszeniami (zarówno dotyczacymi publikacji nowych skrytek, jak i uwagami badz skargami) w
ciagu 7 dni od zgloszenia. Moze to jednak zajac wiecej czasu, zwlaszcza gdy w tym okresie przypada swieto lub trwaja wakacje. Prosze pamietac, ze
recenzenci sa wolontariuszami i czasem rozmaite rzeczy moga wydarzyc sie w ich zyciu, co równiez moze troche opóznic ich reakcje.
4.2. Odwolanie od decyzji recenzenta
Jesli nie zgadzasz sie z ocena recenzenta lub chcesz skomentowac jego prace, mozesz napisac do innego polskiego recenzenta (liste znajdziesz
powyzej) lub do zespolu odwolawczego Groundspeak (w formularzu wybierz "Appeals").
Umieszczenie w zgloszeniu ponizszych informacji pozwoli uniknac dodatkowej wymiany e-maili i przyspieszy proces odwolania:
Kod GC skrytki,
Lokalizacje skrytki (kraj),
Nick recenzenta, który przegladal skrytke,
Opis problemu z informacja o tym, który punkt regulaminu, wg recenzenta, zostal naruszony,
Krótkie wyjasnienie, dlaczego twoim zdaniem skrytka powinna zostac opublikowana.

Jako ochotniczy recenzenci ciagle sie uczymy. Proces odwolawczy w zadnym stopniu nie jest dla nas ujma na honorze i nie czyni z ciebie donosiciela.
Wyjasnienie watpliwych kwestii czesto niesie ze soba lepsze zrozumienie zaistnialej sytuacji.

5. Ograniczenia z powodu pandemii COVID-19
Wznowienie publikacji skrytek na terenie Polski nastepuje z dniem 20 kwietnia 2020 r.
Z powodu rozwoju pandemii i wprowadzenia przez wladze ograniczen dotyczacych zgromadzen publikowanie eventów w Polsce zostaje zawieszone od
dnia 15.10.2020 r. do odwolania.
Ponadto zwykle eventy oraz CITO zaplanowane na daty od 17.10.2020 r. musza zostac zarchiwizowane.
Eventy CCE (Community Celebration Event) zostana wycofane z publikacji i beda mogly byc opublikowane w pózniejszym terminie.

Ostatnia aktualizacja: 16 pazdziernika 2020 r.
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