
                                                                         

   

 

SPRAWOZDANIE ZA 2020 ROK W ZAKRESIE 
UDOSTĘPNIANIA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO DLA TURYSTYKI 

 
 

I. W roku 2020 na rzecz udostępniania Gorczańskiego Parku Narodowego dla turystyki realizowano 
projekt: „Działania ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej, inne działania prowadzone na terenie 
Gorczańskiego Parku Narodowego w 2020 roku oraz badania naukowe” finansowany ze środków funduszu 
leśnego w ramach umowa Nr EZ.0290.1.6.2020 z dnia 11.05.2020r. 

W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 

1. Bieżące utrzymanie miejsc biwakowych w sezonie 2020 na polanach Oberówka i Trusiówka. 

W każdym sezonie turystycznym miejsca biwakowego wymagają regularnego koszenia  (6-krotnie koszono 
miejsce biwakowe Trusiówka, 6-kronie koszono miejsce biwakowe Oberówka). Na zakończenie sezonu 
turystycznego w listopadzie wywiezione zostały nieczystości ze zbiorników w toaletach znajdujących się na 
obu miejscach biwakowych. 
Koszt realizacji działania wyniósł 3 482,69 zł  

2. Ochrona przyrody oraz bezpieczeństwa odwiedzających poprzez konserwację i bieżącą naprawę 
infrastruktury nawierzchni szlaków i ścieżek edukacyjnych GPN (płatnych). 
 
Pod tym hasłem realizowano działania: 
- usuwanie drzew powalonych, uszkodzonych i martwych drzew zagrażającym bezpieczeństwu turystom na 
26,06 km płatnych szlaków i ścieżek edukacyjnych oraz ich otoczeniu, 
- prace konserwacyjne urządzeń technicznych na 26,06 km szlaków i ścieżek edukacyjnych GPN, 
- odnowienie i uzupełnienie standardowego oznakowania na 29,72 km szlaków i ścieżek edukacyjnych.  
Koszt realizacji działania wyniósł 11 691,67 zł 
 

 

 

Odnowienie i oznakowania na szlaku czerownym Odnowienie oznakowania na szlaku zielonym



3. Utrzymanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych w sezonie 2020 (niepłatnych). 

Pod tym hasłem realizowano działania: 

- oczyszczanie 98,60 km szlaków i ścieżek edukacyjnych ze śmieci pozostawionych przez turystów; 
- bieżące monitorowanie i wykonanie drobnych prac konserwacyjnych na 98,60 km szlaków i ścieżek 
edukacyjnych. Koszt realizacji działania wyniósł 20 440,75 zł 
 
4. Prace konserwacyjne miejsc biwakowych.  
Po kilku latach ekspozycji na ciężkie warunki pogodowe (duża wilgotność, krótkie nasłonecznienie) 
elementy małej infrastruktury turystycznej (m.in. ławki, ławostoły) uległy zbutwieniu, a niektóre żerdzie 
zostały złamane. Zostały założone żywopłoty, które docelowo mają zastąpić drewniane ogrodzenie miejsc 
biwakowych. Wymieniony został zniszczony zamek w toalecie.  
W ramach działania wykonano: 
- naprawa ogrodzenia miejsc biwakowych Trusiówka i Oberówka oraz założenie żywopłotu bukowego – 
Oberówka i żywopłotu świerkowego – Trusiówka, 
- naprawa ogrodzenia parkingu Trusiówka,  
- wymiana małej infrastruktury drewnianej miejsca biwakowego Oberówka (2 ławostoły, 3 ławki), 
- wymiana infrastruktury technicznej miejsca biwakowego Trusiówka (wymiana drewnianego mostu na 
przepust). 
Koszt realizacji działania wyniósł 50 668,24 zł  

 

 

Wymiana małej infrastruktury drewnianiej miejsc 
biwakowych - nowe ławki (Oberówka). 

Naprawa ogrodzenia miejsca biwakowego 
Oberówka oraz założenie żywopłotu bukowego

Wymiana infrastruktury technicznej miejsca 
biwakowego Trusiówka 

Naprawa ogrodzenia miejsca biwakowego 
Trusiówka oraz założenie żywopłotu 
świerkowego



5. Ochrona przyrody oraz bezpieczeństwo odwiedzających poprzez konserwację i bieżącą naprawę 
infrastruktury nawierzchni szlaków i ścieżek edukacyjnych GPN (niepłatnych). 
Pod tym hasłem realizowano działania: 
-  usuwanie powalonych, uszkodzonych i martwych drzew zagrażających bezpieczeństwu turystom na 98,60 
km szlaków i ścieżek edukacyjnych, nartostrady (1,45 km) oraz trasy wyciągu (1km) oraz ich otoczeniu, 
- prace konserwacyjne urządzeń technicznych na 42,54 km szlaków i ścieżek edukacyjnych GPN.  

Koszt realizacji działania wyniósł 68 557,70 zł  

6. Ochrona przyrody oraz bezpieczeństwo odwiedzających poprzez prace odtworzeniowe i konserwacyjne 
na szlaku niebieskim od składu Staszek na przełęcz Borek.   
 
Niebieski szlak w dolinie Kamienicy jest jednym z najczęściej uczęszczanych gorczańskich szlaków. 
Prowadzenie go w zacienionej dolinie i stosunkowo małe nachylenie terenu, a także bogactwo przyrody 
nieożywionej przyciąga turystów pieszych, rowerowych i konnych. Wykorzystywana przez służby ratunkowe 
m.in. GOPR czy Straż Pożarną. W następstwie powodzi z 2018r. i letnich gwałtownych opadów w 2019 
uszkodzeniu uległy przepusty oraz nawierzchnia szlaku. Aby ograniczyć dalszą erozję odtworzono przepusty 
na potokach Miazgowy i Wspólny oraz zabezpieczono osuwające się zbocze. Wykonano również korytowanie 
drogi i wyczyszczono zapchane przepusty, które mają zapewnić lepszy odpływ wody ze szlaku.  
Koszt realizacji działania wyniósł 476 180,68 zł  

 

 

Przepust i zabezpieczenie zbocza Przepust na Wspólnym Potoku 

Korytowanie wzgłuż drogi Zapora przeciwrumoszowa



7. Ochrona przyrody oraz bezpieczeństwo odwiedzających poprzez odtworzenie i naprawę fragmentów 

ścieżki edukacyjnej „Park dworski hrabiów Wodzickich” i ścieżek spacerowych w parku dworskich w 

Porębie Wielkiej.  

W ramach zadania zrekonstruowano alejki i ścieżki spacerowe w parku dworskim poprzez odtworzenie 

krawężników, przełożenie zapadniętej kostki brukowej i uszkodzonych stopni schodów, żwirownie drogi  

i uzupełnienie żwirowania ścieżek drobnym tłuczniem. 

Koszt realizacji działania wyniósł 78 413,74 zł  

8. Ochrona przyrody oraz bezpieczeństwo odwiedzających poprzez konserwację i bieżącą naprawę 

infrastruktury nawierzchni ścieżek edukacyjnych GPN: Na Turbaczyk, Dolina potoku Turbacz i szlaku 

spacerowego, rowerowego i konnego: Koninki Hucisko – Poręba Górna (płatnych). 

W ramach prac odtworzono 2 przepusty wraz obudową drewnianą oraz wymieniono 8 zapór 

przeciwrumoszowych. Koszt realizacji działania wyniósł 32 987,50 zł  

9. Ochrona przyrody oraz bezpieczeństwo odwiedzających poprzez konserwację i naprawę szlaku 

spacerowego, rowerowego i konnego Potasznia – przełęcz Borek. 

Wymiana 2 zapór przeciwrumoszowych. Koszt realizacji działania wyniósł 13 107,84 zł  

10. Utrzymanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych w sezonie 2020 (płatnych) 

Pod tym hasłem realizowano działania: 

- oczyszczenie 26,06 km płatnych szlaków i ścieżek edukacyjnych ze śmieci pozostawionych przez 

odwiedzających, 

- bieżące monitorowanie i wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych na 26,06 km płatnych szlaków  

i ścieżek edukacyjnych. 

Koszt realizacji działania wyniósł 4 839,25 zł  

 

 

 

 

Zapora przeciwrumoszowa 
szlak spacerowy w dolinie potoku Turbacz

Przejście przy Źródełku Miłości na Wierchach 
Zarębskich



11. Bieżące utrzymanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych w sezonie 2020  

- zakup worków, rękawic do bieżącego oczyszczanie szlaków ze śmieci, 

- koszty utylizacji zebranych śmieci – odbiór przez specjalistyczne firmy, 

- zakup środków, materiałów, drobnych narzędzi do bieżącej naprawy małej infrastruktury szlaków i ścieżek 

edukacyjnych. 

Koszt realizacji działania wyniósł 6 793,39 zł  

12. Ochrona przyrody oraz bezpieczeństwo odwiedzających poprzez konserwację i bieżącą naprawę 

szlaku czerwonego (Wierchy Zarębskie – Rąbaniska) i szlaku spacerowego, rowerowego i konnego 

Koninki Hucisko – Potasznia (niepłatnych)  

W ramach zadania usunięto drewniany podest (dylinę) przy Źródełku Miłości oraz wykonano 2 zapory 

przeciwrumoszowe na szlaku Koninki – Konina Potasznia. Koszt realizacji działania wyniósł 23 329,17 zł  

13. Ochrona przyrody oraz bezpieczeństwo odwiedzających poprzez konserwację i naprawę szlaku 

spacerowego, rowerowego i konnego na Jaworzynę Kamienicką 

W ramach prac wymieniono przepust wraz z ego kamienną obudową oraz wykonano nową zaporę 

przeciwrumoszową. Koszt realizacji działania wyniósł 56 834,39 zł  

14. Konserwacja, naprawy i ulepszanie pozainwestycyjne małej, infrastruktury szlaków i ścieżek 

edukacyjnych GPN (niepłatnych)  

Z roku na rok, na skutek działania czynników pogodowych oraz wandalizmu, drogowskazy, słupki 
przystankowe oraz tablice ulegają zniszczeniu i są sukcesywnie wymieniane. Wymieniane są również 
zdezaktualizowane treści na tablicach, a w miarę potrzeb uzupełniane są elementy małej infrastruktury 
drewnianej. W ramach działania wykonano:  
- wymiana 7 ławostołów, 8 słupków przystankowych S8, 6 drogowskazów D5, 1 drogowskaz D6 i 1 tablica z 

informacją turystyczna (T2).  

Koszt realizacji działania wyniósł 23 349,18 zł  

 

 

Drogowskaz typu D6 - żółty szlak Ławostół na Turbaczyku



15. Konserwacja, naprawy i ulepszanie pozainwestycyjne małej, infrastruktury szlaków i ścieżek 

edukacyjnych GPN (płatnych)  

W ramach zadania wymieniona zostały  ławostół i ławka, a także wykonane zostały nowe tablice (blachy) 
informacyjne. Koszt realizacji działania wyniósł 3 164,65 zł  
 
Ogółem na działania związane z udostępnianiem GPN dla turystyki wydatkowano kwotę 873 840,84 zł ze 

środków funduszu leśnego. 

II. Organizacja obsługi ruchu turystycznego 

1. Obsługa punktu sprzedaży biletów w Koninkach. 

W 2020 roku sprzedano 30 823 biletów wstępu do Gorczańskiego Parku Narodowego. Z ulgi przysługującej 

posiadaczom Karty Dużej Rodziny skorzystało 3838 osób. Od lipca wprowadzono możliwość zakupu biletu 

przez aplikację mobilną mPay, równocześnie sprzedaż biletów możliwa jest przez system eparki.pl 

Wartość sprzedanych biletów wstępu do parku wyniosła 125 451,42 zł netto. 

Na działalność Grupy Podhalańskiej GOPR w 2019 roku przekazano 18 817,72 zł.   

 
 

Obsługa parkingu i miejsca biwakowego na polanie Trusiówka w Lubomierzu- Rzekach oraz miejsca 

biwakowego na polanie Oberówka. 

Przychody z działalności obu miejsc biwakowych i parkingu w 2020 r. wyniosły 43 172,08 zł netto.  

Udostępnienie niektórych obiektów i obszarów GPN do celów organizacji imprez rekreacyjnych.  

W 2020 r. na terenie GPN odbyły się dwa biegi Turbacz Summer Trail i Gorce Ultra Trail. Przychody z tego 

tytułu wyniosły 813,01 zł netto.  

Dochód z tytułu sprzedaży biletów wstępów na niektóre obszary GPN, prowadzenie miejsc biwakowych oraz 

udostępnianie obszaru GPN do celów organizacji imprez rekreacyjnych wyniósł 48 175,41 zł. 

III. Wolontariat 

IV. Szkolenie dla przewodników beskidzkich 

V. Pikniki turystyczne „Niedziela w Gorczańskim Parku Narodowym”  

Zadania III – IV – V  nie były realizowane ze względu na obostrzenia sanitarne związane z epidemią COVID-

19 
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Sprzedaż biletów wstępu do GPN w 2020r.



VI. Darowizna od Cummins LTD przekazana za pośrednictwem Global Giving  

Darowizna w kwocie 41803,15 zł została przekazana na rozwój oferty edukacyjnej GPN. W 2020 roku 
wykorzystano 20205,68 zł na następujące cele:  

- Wymiana małej infrastruktury ścieżki edukacyjnej „Z Łopusznej na Jankówki”  

- Wprowadzenie questów GPN do ogólnodostępnej aplikacji mobilnej 

- Wydruk widokówek – zaproszeń na wystawę GPN 

- Realizację zwiastuna filmu „Gorczański Park Narodowy” 

- Projekt graficzny oraz skład książki „Kwiaty parku dworskiego hr. Wodzickich. Poznaj 50 gatunków roślin”  

Pozostała część darowizny zostanie zrealizowana w I połowie 2021 roku. 

 
 

 

 

Małgorzata Józefiak  

Poręba Wielka, 26.01.2021r.   

Wymiana małej infrastruktury drewnianiej -
nowa tablica w O.O. Dwór. 

Wymiana małej infrastruktury drewnianiej -
nowy drogowskaz w O.O. Jaworzyna. 

Wymiana małej infrastruktury drewnianiej -
nowy drogowskaz w O.O. Turbacz. 

Wymiana małej infrastruktury drewnianiej -
nowy drogowskaz w O.O. Turbacz. 


