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SPRAWOZDANIE ZA 2021 ROK W ZAKRESIE 
UDOSTĘPNIANIA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO DLA TURYSTYKI 

 
I. W roku 2021 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 2021 roku” finansowany ze środków funduszu leśnego w ramach 
umowy Nr EZ.0290.1.7.2021 z dnia 04.08.2021r. 

W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 

1. Bieżące utrzymanie miejsc biwakowych w sezonie 2021 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 3 637,70 zł  
 
2. Prace konserwacyjne miejsc biwakowych.  

Po kilku latach ekspozycji na ciężkie warunki pogodowe (duża wilgotność, krótkie nasłonecznienie) elementy 
infrastruktury technicznej uległy zbutwieniu i złamaniu. W ramach działania zdemontowano zniszczone 
mostki, a w ich miejscu odtworzono przejścia nad przepustami. Zdemontowano również zbutwiałe schody 
prowadzące w wyżej położone części miejsca biwakowego. 

Koszt realizacji działania wyniósł 12 262,14 zł  

 

Fot. 1 i 2  Wymiana infrastruktury technicznej miejsca biwakowego Trusiówka. 

3. Utrzymanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych w sezonie 2021 (niepłatnych). 

Pod tym hasłem realizowano działania: 

- oczyszczanie 98,27 km szlaków i ścieżek edukacyjnych ze śmieci pozostawionych przez turystów; 

- bieżące monitorowanie i wykonanie drobnych prac konserwacyjnych na 98,27 km szlaków i ścieżek 

edukacyjnych. Koszt realizacji działania wyniósł 17 275,00 zł 
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4. 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 98,27 
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 79 780,46 zł  

5. Ochrona przyrody oraz bezpieczeństwo odwiedzających poprzez bieżące utrzymanie w drożności szlaku 
niebieskiego od składu Staszek po 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. Prace polegały na odtworzeniu kamiennej obudowy 
przepustu „nad Staszkiem”, odtworzeniu kamiennej obudowy trzech mniejszych przepustów oraz 
odtworzeniu drewnianej obudowy wlotów i wylotów studni wlotowych dziesięciu przepustów. 
Koszt realizacji działania wyniósł 96 385,07 zł  

 

6. Utrzymanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych w sezonie 2021 (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 4 965,00 zł  

7. Bieżące utrzymanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych w sezonie 2021  

- 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, 

- zakup środków dezynfekujących oraz maseczek ochronnych, które zostały przekazane prowadzącym 

zajęcia na szlakach i ścieżkach edukacyjnych. 

Koszt realizacji działania wyniósł 13 266,98 zł  

8. Zapewnienie właściwej obsługi i usprawnienie przebiegu ruchu turystycznego: utrzymanie i konserwacja 

rządzeń do monitoringu ruchu turystycznego.  

W ramach działania zakupiono czujnik do monitoringu ruchu turystycznego w dolinie Kamienicy.  

Koszt realizacji działania wyniósł 3 813,00 zł. 

Ogółem na działania związane z udostępnianiem GPN dla turystyki ze środków funduszu leśnego 

wydatkowano kwotę 231 385,35 zł.  
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II. Organizacja obsługi ruchu turystycznego 

1. Obsługa punktu sprzedaży biletów w Koninkach. 

W 2021 roku sprzedano 29 106 biletów wstępu do Gorczańskiego Parku Narodowego. Z ulgi przysługującej 

posiadaczom Karty Dużej Rodziny skorzystało 3398 osób.  

Wartość sprzedanych biletów wstępu do parku wyniosła 143 592,91 zł netto. 

Na działalność Grupy Podhalańskiej GOPR przekazano 21 538,94 zł.   

 

 

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

miejsca biwakowego na polanie Oberówka. 

Przychody z działalności obu miejsc biwakowych i miejsca parkingowego w 2021 r. wyniosły 53 742,48 zł 

netto.  

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

W 2021 r. na terenie GPN odbyły się cztery biegi: Promuje trasy Ultra Trail Małopolska, Turbacz Summer Trail, 

Gorce Ultra Trail oraz Bieg o koronę Gorców. Przychody z tego tytułu wyniosły 1455,28 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 50 828,07 zł. 

III. Wolontariat 

W 2021 do programu wolontariatu w Gorczańskim Parku Narodowym przystąpiły jedna grupa 
zorganizowana - pracownicy firmy  Banku Gospodarstwa Krajowego.  
 
Wolontariusze sprzątali szlak niebieski w dolinie Kamienicy, szlak zielony z doliny Kamienicy na Gorc Troszacki 

i ścieżkę edukacyjną „Dolina Gorcowego Potoku i szlak żółty na odcinku Podskały – Gorc Troszacki.  

Do programu wolontariatu indywidualnego przystąpiła jedna osoba, która dwukrotnie pomagała  

w organizowanych przez GPN piknikach turystycznych.  
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IV. Szkolenie dla przewodników beskidzkich 

Przeprowadzone zostały dwa szkolenia dla przewodników beskidzkich. W czerwcu odbyło się szkolenie online 
pt. „Udostępnianie terenu GPN dla turystyki i rekreacji oraz ruch turystyczny w czasach pandemii”, 25 
września szkolenie stacjonarne dotyczące „Kornika drukarza w górnoreglowych borach świerkowych. Rola 
martwego drewna w ekosystemie” przeprowadził dr inż. Jan Loch z Pracowni Naukowo-Edukacyjnej GPN.  
W obu szkoleniach wzięło udział 40 osób.  
 

 

 

V. Pikniki turystyczne „Niedziela w Gorczańskim Parku Narodowym”  

W 2021 roku Gorczański Park Narodowy we współpracy z Nadleśnictwem Limanowa, Powiatem 

Limanowskim, Komendą Wojewódzką Policji, Grupą Podhalańską GOPR, Gminą Mszana Dolna, Gminą 

Niedźwiedź oraz lokalnymi artystami, rękodzielnikami i właścicielami gospodarstw agroturystycznych 

zorganizował dwa pikniki turystyczne „Niedziela w Gorczańskim Parku Narodowym” popularyzujące nasz 

region, turystykę przyrodniczą i kulturową oraz propagujące bezpieczne wędrowanie. Pikniki miały również 

na celu promocję miejsc biwakowych na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego oraz Ośrodka 

Pracownicy Banku Gospodarstwa Krajowego w 
czasie akcji sprzątania szlaków

Stoisko GPN w czasie Pikniku "Niedziela w GPN"

Szkolenie przewodników beskidzkich -
25.09.2021

Szkolenie przewodników beskidzkich -
25.09.2021
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Edukacyjnego GPN. Piknik na terenie Parku Dworskiego w Porębie Wielkiej odbył się 27 czerwca, natomiast 

15 sierpnia zorganizowano piknik na polanie Trusiówka w Lubomierzu-Rzekach.  

 

 

VI. Darowizna od Cummins LTD przekazana za pośrednictwem Global Giving  

W 2021 kontynuowano realizację zadań finansowanych w ramach darowizny i wykorzystano 22 882,56 zł na 

następujące cele:  

- zakup materiałów do wolontariatu, renowacja (czyszczenie i malowanie) obiektów małej infrastruktury 

turystycznej (stoły, ławki itp.), 

- pudełka na ulotki i questy, 

- wydruk książki „Kwiaty parku dworskiego hr. Wodzickich. Poznaj 50 gatunków roślin”, 

- zakup lornetek.  

Darowizna została rozliczona w lipcu 2021 roku, z przekazanej przez Cummins kwoty 41 803,15 zł 
zrealizowano zadania na łączną wartość 41 807,13 zł. Różnica 3,89 zł została pokryta ze środków własnych.  
 

 

 

Piknik "Niedziela w GPN" - 27.06.2021 Piknik "Niedziela w GPN" - 27.06.2021 

Piknik "Niedziela w GPN" - 15.08.2021 Piknik "Niedziela w GPN" - 15.08.2021 
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Małgorzata Józefiak  

Poręba Wielka, 20.01.2022r.   

Książka "Kwiaty parku dworskiego w Porębie 
Wielkiej" 

Ksiażka "Kwiaty parku dworskiego w Porębie 
Wielkiej" 

Skrzynki na ulotki  z questem zamontowane 
w terenie

Zajecia z rozpoznawania ptaków 


