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 Prowadzący grupę spływową / kierownik grupy spływowej  

DEFINICJE 

osoba kierująca grupą spływową bezpośrednio na wodzie 

 Grupa spływowa  
Zespół co najmniej 3 osób wspólnie pokonujących trasę spływu. 

Cechy konstytuujące grupę spływową: 

Zbiór osób 
Wartości wspólnotowe 
Więzi społeczne 
Wewnętrzna organizacja 

To co stanowi o jej odrębności od innych grup to więzi miedzy 
członkami wynikające z sympatii do kajakarstwa.  

Grupa charakteryzuje się określoną strukturą organizacyjną 
(formalną lub nieformalną), w której uczestnicy podporządkowani 
są prowadzącemu spływ.  



Uwagi: 

- grupą spływową nie jest ekipa wspólnie wyjeżdżająca na spływ, ale trasę 
spływu pokonująca już indywidualnie, wg własnego programu 

- grupą spływową nie są osoby wspólnie „balangujące” na biwakach, a na 
trasie spływu poruszające się niezależnie od siebie   

- grupą spływową nie jest grupa kajakarzy przypadkowo spotkanych na 
trasie spływu, wspólnie płynących, ale bez jednoznacznego, formalnego lub 
nieformalnego kierownictwa (prowadzącego grupę)  

- pilot prowadzący to zupełnie inna funkcja niż kierownik grupy spływowej 

- w szczególnych przypadkach, np. na spływie podczas imprez kajakowych 
(na których komandor nie płynie), pilot prowadzący jest jednocześnie 
kierownikiem grupy spływowej. On podejmuje wiążące decyzje dotyczące 
zachowań grupy spływowej 

Małe grupy spływowe  Są to grupy, w których utrzymywany jest bezpośredni 
kontakt każdego z każdym. Zazwyczaj przyjmuje się, że liczebność takich grup nie 
jest większa niż 20 - 25 osób. Dotyczy to jednak przypadków, w których grupa jest 
tworzona w sposób przypadkowy np. podczas spływów komercyjnych. W sytuacji, 
gdy uczestnicy tworzący grupę spotykają sie w tym samym składzie wielokrotnie, 
granica 20 osób może być zdecydowanie przesunięta w górę.   
 



- składu grupy 
- umiejętności uczestników 
- wieku uczestników 

- trudności i/lub uciążliwości trasy 

- warunków hydrometeorologicznych 

- ilości i kwalifikacji kadry w grupie spływowej 

Od czego zależy sposób prowadzenia grupy  ??? 

- sprzętu i wyposażenia 

- wielkości grupy 

- kondycji psychofizycznej uczestników 
- postawy uczestników 



 KLASYFIKACJA  GRUP  SPŁYWOWYCH 

NIZINNE 

GÓRSKIE 

MORSKIE 

FREE STYLE 

turystyczna 

zwałkowa 

wyprawowa 

plażowa 

spacerowa  

grupa wg rodzaju kajakarstwa 

wg składu osobowego 
 Grupy towarzyskie 

 Grupy środowiskowe (klubowe) niekoniecznie towarzyskie 

 Grupy komercyjne 

 Grupy sformalizowane - imprezy kajakowe 

POSTAWY  
KREATYWNE  

POSTAWY  
KONSUPCYJNE  

Uwaga. 
Przyjęte w klasyfikacji nazwy nie determinują rzeczywistego charakteru grupy spływowej. 
Odzwierciedlają tylko pewien przeciętny stan, co nie oznacza, że np. grupa komercyjna nie może 
charakteryzować się cechami grupy towarzyskiej I odwrotnie. To tylko nazwy. 



 CHARAKTERYSTYKA GRUP  SPŁYWOWYCH    
Rodzaj grupy 

- Znane umiejętności wszystkich uczestników 

towarzyska 

środowiskowa  

komercyjna 

sformalizowana 

Charakterystyczne  cechy 

- Prowadzącym spływ jest zazwyczaj lider nieformalny  (doświadczenie, umiejętności) 
- Elastyczny program 

- Z powodu bliskich więzi pomiędzy członkami grupy większe prawdopodobieństwo 
ujawnienia się konfliktu 

-  Niekoniecznie znane umiejętności wszystkich uczestników grupy 

-  Zazwyczaj określony program spływu, ale grupa ma wpływ na kształtowanie programu 

- Grupa stawia najwyższe wymagania w stosunku do lidera 

-  Prowadzącym grupę jest lider formalny  - ten, któremu się chce i ma czas na organizację 
-  Skład grupy na zasadzie „przyjaciele i znajomi królika”  

- Uczestnicy nastawieni  wyłącznie na konsumpcję 

- Grupa ustawiona na wspólne działanie, a nie na konsumpcję 

-  Mogą pojawić się osoby nastawione wyłącznie na konsumpcję 

- Nieznane umiejętności uczestników 

-  Sztywne zasady – regulamin imprezy  
-  Uczestnicy roszczeniowi 

(imprezy kajakowe) -  Ściśle określony program  

- Zazwyczaj mierne umiejętności uczestników 

- Opór w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa 
- Brak dbałości o sprzęt 
- Często brak odpowiedniego ubioru i wyposażenia  

(Klubowa) 


