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Uwarunkowania i kierunki zmian ruchu turystycznego 
w Gorczańskim Parku Narodowym

Conditions and tourist traffi  c trends in the Gorce National Park 
(S Poland, Carpathians)

Marcin Semczuk1, Karol Majewski2, Agnieszka Gil3

Abstract: Results of a tourist traffi  c monitoring conducted in the Gorce National Park (GPN) in 2014, are presented and 
compared with previous studies carried out between 1999 and 2011. Th e study involved fi eld surveys of 9711 tourists 
and allowed to determine the intensity, spatial distribution and trends of tourist traffi  c in the GPN. On this basis the 
most frequently visited and most exposed to human pressure as well as unpopular sections of hiking trails within the 
park boundaries were designated. Furthermore, questionnaire survey allowed to distinguish the types of visitors of the 
GPN and their expectations. In the light of our research the most popular sections of hiking trails include: the part of 
red trail joining two mountain huts – at the Stare Wierchy Mt. and Turbacz Mt. as well as the part of several trails joining 
Hala Turbacz glade and the mountain hut at Turbacz Mt.
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WSTĘP

Dla współczesnego społeczeństwa turysty-
ka, zwłaszcza na obszarach o  szczególnych walo-
rach przyrodniczych, staje się ważnym elementem 
w ucieczce od codzienności. Przejawia się to rosną-
cym zainteresowaniem tej formy aktywności na ob-
szarach chronionych, przede wszystkim w parkach 
narodowych. Najbardziej narażone na antropopre-
sję są szlaki turystyczne i  ścieżki edukacyjne. Dla-
tego też ważnym narzędziem pomagającym w po-
dejmowaniu decyzji w  zakresie zagospodarowania 
i  obsługi ruchu turystycznego w  obrębie parków 

narodowych jest cykliczny monitoring ruchu tury-
stycznego. Tego typu badania odbyły się na terenie 
Gorczańskiego Parku Narodowego w ramach ogra-
niczenia niekorzystnych zmian w przyrodzie, będą-
cych konsekwencją masowej turystyki.

Wyniki dotychczasowych badań nad rozwojem 
ruchu turystycznego w  Gorczańskim Parku Naro-
dowym, prowadzonych w  trakcie kolejnych okresów 
kontrolnych, zostały opublikowane w  formie kilku 
artykułów, zawierających m.in. informacje o natężeniu 
ruchu turystycznego i  profi lu socjologicznym tury-
stów odwiedzających Park (Popko-Tomasiewicz 2002; 
Semczuk 2012). W latach 2008–2010 przeprowadzo-
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no także badania ankietowe wśród turystów m.in. na 
temat ich preferencji jako użytkowników infrastruk-
tury turystycznej i  opinii wynikającej z  funkcjono-
wania Parku (Prószyńska-Bordas, Markiewicz 2011). 
Przedmiot dotychczasowych badań na obszarze GPN 
stanowił również wpływ ruchu turystycznego na stan 
szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych (Tom-
czyk, Ewertowski 2011; Tomczyk i in. 2012).

Badania w Gorczańskim Parku Narodowym wpi-
sują się w powszechny w ostatnich latach w Polsce 
nurt naukowego zainteresowania ruchem turystycz-
nym na obszarach chronionych. Wynikiem są liczne 
publikacje dotyczące np. wielkości ruchu turystycz-
nego i jego struktury w poszczególnych parkach na-
rodowych (Czochański 2002; Janowski 2005; Pręd-
ki 2006, 2012; Jastrzębski 2009; Wieniawska-Raj 
2010), m.in. w Pienińskim Parku Narodowym poło-
żonym w najbliższym sąsiedztwie GPN (Kiszka i in. 
2009; Warcholik i in. 2010a; Warcholik i in. 2010b; 
Warcholik, Semczuk 2011; Duda, Goraj 2012). Co-
raz powszechniejsze są również studia porównaw-

cze dotyczące większej liczby parków narodowych 
pod względem nie tylko wielkości ruchu turystycz-
nego, ale i opinii odwiedzających (Czarnecki 2009; 
Gałązka 2009; Buchwał, Fidelus 2010; Partyka 2010; 
Hibner 2013; Prószyńska-Bordas 2013).

Celem prowadzonych w  GPN badań było: (1) 
określenie rozmieszczenia i kierunków zmian natę-
żenia ruchu turystycznego, (2) poznanie profi lu tu-
rysty i jego oczekiwań, (3) wyróżnienie najbardziej 
narażonych na antropopresję odcinków szlaków 
turystycznych i  ścieżek edukacyjnych oraz (4) po-
równanie wyników z  podobnymi badaniami, któ-
re były prowadzone w wybranych latach w okresie 
1999–2011 (5 pomiarów).

MATERIAŁY I METODY

Monitoring ruchu turystycznego na szlakach 
granicznych i na terenie Gorczańskiego Parku Na-
rodowego odbywał się od maja do września 2014 

Ryc. 1. Przebieg szlaków turystycznych i rozmieszczenie punktów pomiarowych na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego podczas badań w 2014 
roku. Objaśnienia: A – pomiar częściowy; B – pomiar pełny; C – pomiar częściowy oraz pełny; D – szlaki PTTK; E – pozostałe szlaki; F – 
granica Gorczańskiego Parku Narodowego. Źródło: Semczuk 2012, zmienione

Fig. 1. A course of tourist trails and distribution of survey points for tourist traffi  c monitoring within the area of the Gorce National Park over the 
research time in 2014. Explanations: A – partial survey; B – full survey; C – partial survey and full survey; D – PTTK hiking trails; E – other 
tourist trails; F – Gorce National Park border. Source: Semczuk 2012, changed
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roku. Objął łącznie 22 dni pomiarowe, z  czego po 
4 dni w miesiącach: maj, czerwiec i wrzesień oraz 
10 dni w lipcu i sierpniu. W okresie wakacji (lipiec 
i sierpień) monitoring prowadzony był na 13 punk-
tach, a w pozostałych miesiącach odbywał się tylko 
na 4 punktach pomiarowych, tj.: przy schronisku 
pod Turbaczem, na Starych Wierchach, na Polanie 
Hucisko oraz Polanie Trusiówka (Ryc. 1). Wyniki 
uzyskane w tym okresie miały charakter uzupełnia-
jący dla badań prowadzonych w miesiącach waka-
cyjnych i w dalszej części opracowania nazywane są 
badaniami częściowymi. 

Podobnie jak we wcześniejszych latach dane 
zbierano metodą bezpośrednich wywiadów PAPI 
(Paper And Pencil Interview) za pomocą kwe-
stionariuszy wywiadu w  wersji podstawowej oraz 
rozszerzonej. Badanie obejmowało w  wersji pod-
stawowej wszystkich turystów wchodzących lub 
wychodzących z  obszaru Parku w  godzinach od 
10.00 do 16.00, natomiast wywiad rozszerzony był 
przeprowadzany z  co dziesiątym odwiedzającym 
(o  ile nie był po raz pierwszy w  GPN) oraz z  co 
dziesiątym uczestnikiem grupy zorganizowanej. 
Za takie uznawano grupy będące na wyjeździe zor-
ganizowanym przez szkołę, parafi ę, PTTK, fi rmę, 
itp. W trakcie 22 dni pomiarowych, w ciągu 8 było 
słonecznie (3 dni z  zachmurzeniem umiarkowa-
nym i 5 dni bezchmurnych), podczas 7 pomiarów 
odnotowano przelotne opady deszczu, a w 5 przy-
padkach występowały burze w  trakcie lub po za-
kończeniu dobowego monitoringu (4 dni w  lipcu 
i 1 dzień w sierpniu).

Przestrzenne zróżnicowanie natężenia ruchu 
turystycznego na szlakach w  obrębie Parku ana-
lizowano osobno dla okresu wakacyjnego i  poza-
wakacyjnego. Oddzielną analizę tego parametru 
przeprowadzono również dla turystyki pieszej i ro-
werowej.

WYNIKI

ZRÓŻNICOWANIE NATĘŻENIA 
RUCHU TURYSTYCZNEGO

Od roku 1999 do 2014 przeprowadzono na tere-
nie GPN monitoring ruchu turystycznego w zróż-
nicowanych warunkach pogodowych, w trakcie 79 
dni pomiarowych. Wyniki z 2014 roku nawiązują do 
zaobserwowanych wcześniej prawidłowości doty-
czących zróżnicowanej frekwencji turystów odwie-

dzających Park w zależności od warunków atmos-
ferycznych, dni tygodnia oraz okresu monitoringu 
(miesięce wakacyjne lub pozawakacyjne) (Ryc. 2). 
Ogółem monitorowano 9711 osób. 80% z nich przy-
było do GPN indywidualnie, natomiast 20% stano-
wili turyści przybyli w  grupach zorganizowanych. 
Pieszo zwiedzało Park 94,3% ogółu turystów, nato-
miast 5,6% uprawiało turystykę rowerową. Pomimo 
wyznaczonych szlaków konnych, tylko kilku tury-
stów wybrało taką formę rekreacji (wszyscy w dniu 
10.08 – Święto Gór).

Dzienna liczba turystów na ogół była więk-
sza w  dni weekendowe w  maju i  czerwcu, w  po-
równaniu z  wynikami z  lipca i  sierpnia. Średnia 
dzienna liczba odwiedzających w  maju, czerwcu 
i  wrześniu wynosiła odpowiednio 355, 296 i  324. 
W  lipcu i  sierpniu było to kolejno 444 oraz 705 
osób na dzień. Tak wysoka średnia odnotowana 
w  sierpniu jest spowodowana bardzo dużą liczbą 
osób zewidencjonowanych w dniu 10.08 (niedzie-
la), w którym odbywała się tradycyjna msza świę-
ta na Turbaczu. 517 turystów, tj. 33% wszystkich 
monitorowanych turystów tego dnia, deklarowało 
udział w  tym wydarzeniu. Średnia dzienna liczba 
odwiedzających w sierpniu liczona bez dnia 10.08 
wyniosła 491 osób/dzień. 

W maju, w trakcie 4 dni prowadzonego monito-
ringu odnotowano 1422 turystów. Największy ruch 
przypadł na pierwszy dzień monitoringu (pomi-
mo przelotnych opadów), tj. na Święto Narodowe 
Konstytucji Trzeciego Maja (500 turystów) oraz 
na ostatni majowy pomiar 25.05 (505 turystów). 
W tych dniach turystyka zorganizowana stanowiła 

Ryc. 2. Średnia liczba turystów w poszczególnych miesiącach w latach 
prowadzenia monitoringu na terenie GPN.

Fig. 2. Th e average number of visitors per month for years when the 
tourist traffi  c monitoring was carried out on the territory of 
the GNP.
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niemal 18%, a udział turystów poruszających się na 
rowerze wyniósł odpowiednio 6% oraz 12,7% (naj-
większy odsetek z  wszystkich dni pomiarowych). 
Tak wysoki udział turystyki rowerowej związany 
jest z  większą wrażliwością tej formy aktywności 
na pogodę, a  w  tym dniu panowały bardzo dobre 
warunki atmosferyczne. Rowerzyści również czę-
ściej odwiedzają GPN w niedzielę. Najniższą liczbę 
turystów odnotowano 23.05 (piątek). W  tym dniu 
występowały przelotne opady deszczu. 

W  dniach objętych monitoringiem w  czerwcu 
zewidencjonowano łącznie 1183 turystów; naj-
więcej, 471 osób odwiedziło GPN 14.06 (sobota), 
a najmniej 13.06 (piątek). Dominowała w tym mie-
siącu turystyka zorganizowana. 12.06 i 14.06 liczba 
odwiedzających Park w tej formie, wyniosła odpo-
wiednio 85% oraz 44% wszystkich turystów. W efek-

cie, wyniki czerwcowe cechował największy średni 
udział turystyki zorganizowanej (44,4%), w porów-
naniu do pozostałych miesięcy (maj – 37,3%, lipiec 
– 17,8%, sierpień – 7,2%, wrzesień – 29,2%). 

W  lipcu odnotowano 2222 turystów; najwięcej 
w  słonecznym dniu 13.07 (niedziela). Pozostałe po-
miary lipcowe cechowała podobna liczba odwiedza-
jących zarówno indywidualnych, jak i w grupach zor-
ganizowanych od 371 osób w dniu 15.07 (wtorek) do 
331 w dniu 17.07 (czwartek). W tych dniach panowały 
także podobne warunki atmosferyczne. Po pogodnym 
i bardzo pogodnym przedpołudniu miały miejsce in-
tensywne burze, na ogół po pomiarze (Ryc. 3).

W  sierpniu odnotowano 3527 osób, najwyższą 
liczbę turystów podczas trwania monitoringu ruchu 
turystycznego w 2014 roku. Niewątpliwie wpłynęło 
na ten wynik odbywające się 10.08 Święto Gór, któ-

Ryc. 3. Zróżnicowanie natężenia ruchu turystycznego w dniach objętych monitoringiem w 2014 r.
Fig. 3. Th e intensity of tourist traffi  c on the area of the Gorce National Park over the research time in 2014.
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re przyciągnęło do GPN wielu turystów oraz oko-
licznych mieszkańców. W  tym dniu odnotowano 
najwyższą liczbę odwiedzających Park – 1563 osób. 
Udział turystów zorganizowanych wyniósł przy 
tym tylko 2%, a udział rowerzystów 6,5% – niewiele 
ponad średnią dla całego badania. Najniższa liczba 
turystów wystąpiła 13.08 (środa). W tym dniu nie 
napotkano żadnej grupy zorganizowanej i  był to 
jedyny przypadek bez tej formy turystyki w całym 
okresie badań w 2014 roku.

We wrześniu monitoring dotyczył 1299 osób 
odwiedzających Park. Największa liczba turystów 
wystąpiła 17.09 (środa) i  wynikała z  ponad 60% 
udziału turystyki zorganizowanej (wycieczki szkol-
ne) w tym dniu. Miesiąc ten cechował się także naj-
mniejszym udziałem rowerzystów przybyłych na 
teren GPN w dni powszednie, 2,3% i 2,1%.

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE 
RUCHU TURYSTYCZNEGO 

Natężenie ruchu turystycznego na obszarze 
Gorczańskiego Parku Narodowego w  roku 2014 
charakteryzowało się znacznym zróżnicowaniem 
przestrzennym. Przeprowadzone badania pozwo-
liły na wyróżnienie odcinków szlaków cechujących 
się zarówno dużą popularnością wśród turystów, 
jak i takich, które wybierane były niezwykle rzad-
ko. Największe średnie dzienne natężenie pieszego 
ruchu turystycznego w roku 2014 odnotowano na 
odcinku głównego szlaku beskidzkiego łączącego 
Stare Wierchy z  Turbaczem (czerwony szlak), na 
odcinku szlaku niebieskiego pomiędzy Halą Tur-
bacz a  schroniskiem pod Turbaczem oraz na od-
cinku szlaku zielonego od Tobołczyka do Kopanej 
Drogi, prowadzącej w  kierunku Starych Wier-
chów. Tymi odcinkami szlaków przemieszczało się 
średnio 90,6 turystów na dzień w okresie pozawa-
kacyjnym i  86,6 turystów dziennie w  miesiącach 
wakacyjnych. Traktem najbardziej obciążonym, 
który w okresie wakacji średnio w ciągu dnia po-
konywało 364 turystów, był odcinek szlaku nie-
bieskiego pomiędzy Halą Turbacz a schroniskiem 
pod Turbaczem. Duża liczba odwiedzających na 
tych właśnie odcinkach szlaków jest konsekwencją 
ich połączenia lub bliskiego sąsiedztwa zarówno 
z najbardziej popularnymi punktami wejściowymi 
do Parku (Koninki, Stare Wierchy) jak i  główny-
mi punktami docelowymi (schroniska pod Turba-
czem i na Starych Wierchach). Na pewnych odcin-
kach szlaków w  trakcie trwania monitoringu nie 

odnotowano przejścia żadnego turysty. Takimi od-
cinkami szlaków w okresie pozawakacyjnym były 
m.in. niektóre ścieżki edukacyjne. Należy jednak 
pamiętać, że w okresie pozawakacyjnym nie pro-
wadzono pełnego monitoringu ruchu turystyczne-
go, liczba punktów pomiarowych była ograniczona 
stąd pewne przejścia turystów mogły nie zostać 
odnotowane. W okresie wakacyjnym pieszego ru-
chu turystycznego nie odnotowano tylko na krót-
kim fragmencie szlaku czarnego prowadzącego 
z Łopusznej na polanę Zielenica.

Największą średnią liczbę rowerzystów w ciągu 
dnia odnotowano na szlaku czerwonym pomię-
dzy Starymi Wierchami i Halą Turbacz, na szlaku 
niebieskim od Hali Turbacz do schroniska pod 
Turbaczem oraz na odcinku szlaku niebieskiego 
w Dolinie Kamienicy pomiędzy Polaną Trusiówka 
a  Papieżówką. Wartości te są jednak zdecydowa-
nie niższe od tych charakteryzujących ruch pieszy 
na najbardziej popularnych odcinkach szlaków. 
Odnotowano średnio 7,1 rowerzystów dziennie 
w okresie pozawakacyjnym i 8,3 w miesiącach wa-
kacyjnych. Nieco mniejszy ruch rowerowy (5–6 
rowerzystów na dzień w trakcie częściowego i 5–7 
w czasie pełnego monitoringu) odnotowano m.in. 
na odcinku głównego szlaku beskidzkiego pomię-
dzy schroniskiem pod Turbaczem a  rozgałęzie-
niem szlaków na Kiczorę i Jaworzynę Kamienicką. 
Podobne natężenie turystyki rowerowej cechowało 
ciąg szlaków w Dolinie Kamienicy, łączący Papie-
żówkę z Halą Turbacz przez przełęcz Borek, przy 
czym odcinek pomiędzy Borkiem a Halą Turbacz 
nie jest dopuszczony ofi cjalnie dla uprawiania tej 
formy turystyki w Parku. Mimo to turyści na ro-
werach, którzy w punkcie wejściowym do Parku na 
Polanie Trusiówka stanowili aż 12,1% ogółu ankie-
towanych, chcąc dotrzeć do schroniska pod Turba-
czem i nie mogąc skorzystać z zamkniętego w roku 
2014 szlaku rowerowego z Papieżówki przez pola-
nę Jaworzyna Kamienicka, decydowali się najczę-
ściej właśnie na dotarcie do celu wycieczki przez 
przełęcz Borek.

FORMA TURYSTYKI 
I SPOSÓB PORUSZANIA TURYSTÓW

Turystyka indywidualna, w  świetle dotychcza-
sowych badań, staje się coraz bardziej popularna 
wśród turystów odwiedzających GPN (Ryc. 4).
Analizując strukturę form turystyki w  latach 
1999–2014, należy stwierdzić, że pomiary w latach 
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1999 i 2000 ze względu na ich krótki czas trwania 
(5 dni) mogą być niewystarczającą próbą do anali-
zy tego problemu. Prawdopodobnie jest to właśnie 
przyczyna tak dużych dysproporcji w  wynikach 
pomiarów z  różnych okresów. Natomiast badania 
z kolejnych lat wskazują na utrzymujący się trend, 
coraz rzadszego uprawiania turystyki zorganizo-
wanej. W  2001 r. turyści indywidualni stanowili 
65%, a w roku 2014 prawie 80%, zatem ich udział 
zwiększył się w  badanym okresie o  15%. Spadek 
udziału zorganizowanej formy pobytu wiąże się 
m.in. z wycofywaniem się fi rm z dofi nansowywa-
nia tego rodzaju działalności socjalnej. Organizuje 
się także coraz mniej wycieczek szkolnych, a  po-
nadto wzrost zamożności Polaków podnosi ich 
zdolności do mobilności indywidualnej. Odwie-
dzający coraz częściej i liczniej wybierają wyjazdy 
organizowane przez siebie, co daje większą swobo-
dę w planowaniu pobytu.

W  ostatnich dwóch pomiarach, prowadzonych 
w  latach 2011 i  2014 na terenie GPN, odnotowa-
no wzrost zainteresowania turystyką rowerową 
w stosunku do lat 2000–2006. W latach 2011 i 2014 
średni udział rowerzystów w ogólnej puli turystów 
wyniósł 5,8%, podczas gdy w  okresie 2000–2006 
zaledwie 2,7%. Nastąpił zatem ponad dwukrot-
ny wzrost liczby cyklistów. Turyści wybierający 
ten sposób poruszania się najczęściej wjeżdżali do 
głównego kompleksu Parku przez punkt pomiarowy 
zlokalizowany na Polanie Trusiówka (10,4% ogółu 
turystów na rowerach). Licznie odwiedzany w  ten 
sposób był także Park Dworski w Porębie Wielkiej 
(12,6% ogółu rowerzystów). Nie wszystkie trasy ro-
werowe zaznaczone na mapach są obecnie udostęp-

Ryc. 4. Struktura turystów odwiedzających GPN według formy pobytu 
w latach objętych monitoringiem.

Fig. 4. Th e structure of tourists visiting the Gorce National Park over the 
years covered by the research by a form of their stay.
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Ryc. 5. Struktura turystów odwiedzających GPN w latach objętych mo-
nitoringiem według sposobu poruszania.

Fig. 5. Th e structure of tourists visiting the Gorce National Park over the 
years covered by the research by a way of their moving.

nione dla turystów w GPN z przyczyn związanych 
z bezpieczeństwem odwiedzających. W wielu przy-
padkach także „niedoskonały” stan infrastruktury 
turystycznej tras rowerowych zniechęca turystów 
do podejmowania tego typu aktywności (Ryc. 5). 

POPULARNOŚĆ  PUNKTÓW  WEJŚCIOWYCH
Spośród najczęściej wybieranych przez turystów 

punktów wejściowych do GPN największe zmiany 
w stosunku do roku 1999 zaobserwowano na punk-
tach Tobołów oraz Turbacz (Tab. 1). Liczba tury-
stów wchodzących do Parku zielonym szlakiem od 
strony Koninek, jak i wjeżdżających kolejką linową 
na Tobołczyk, zmniejszyła się z  32,7% do 19,9%. 
Jednocześnie udział turystów wchodzących do GPN 
od Polany Hucisko w  Koninkach wzrósł z  17,8% 
w  1999 do 21,4% w  2014 roku, a  w  2006 wynosił 
nawet 24,1%.

Zaznaczył się wyraźny wzrost liczby turystów, od-
notowanych w punkcie Turbacz, wchodzących na teren 
GPN od strony Nowego Targu (szlak żółty i zielony), 
jak i z Łopusznej (szlak niebieski). Podczas pomiarów 
w latach 1999, 2000, 2001, 2006 średnio tymi szlakami 
wchodziło ok. 7% turystów. W roku 2011 było to 15,2% 
turystów, natomiast w  2014 roku ich udział wyniósł 
10,6%, co w  porównaniu z  1999 r. stanowi wzrost 
o 4,8%. Wejścia do GPN, w których także odnotowano 
wzrost liczby odwiedzających, to: Stare Wierchy, gdzie 
w  badanym okresie nastąpił wzrost o  4,2% z  13,2% 
w roku 1999 do 17,4% w roku 2014 oraz wejście od 
strony Przełęczy Knurowskiej; wzrost z 3,9% w 1999 
roku do 5,6% w roku 2014. W stosunku do roku 1999 
ruch turystyczny monitorowany na szlakach GPN od 
strony wschodniej, na polanie Trusiówka prawie się 
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nie zmienił (+0,5%), w punkcie Lubomierz-Przysłop 
spadł o 2,6%, a w punkcie Gorc Kamienicki zmniejszył 
się o 1,1%. W tym samym okresie na wejściu do GPN 
od strony południowej w punkcie Ochotnica Górna-
-Jaszcze nastąpił nieznaczny wzrost liczby odwiedza-
jących o 1,3%.

PROFIL TURYSTY ODWIEDZAJĄCEGO 
GPN 

STRUKTURA WIEKU I PŁCI TURYSTÓW
W  analizowanych latach struktura wieku tury-

stów badanych na terenie GPN znacząco się różniła. 
W  latach 1999–2001 dominowała grupa w  prze-
dziale wiekowym 21–30 lat z wartościami wynoszą-
cymi w kolejnych latach: 28,3%, 33,4% oraz 35,5% 
ogółu turystów. W  roku 2006 najliczniejszą grupę 
stanowili turyści w  wieku 31–40 lat (29,2%) przy 
wciąż stosunkowo dużym udziale osób w wieku 21–
30 lat (24,8%) oraz istotnie powiększonym udziale 
odwiedzających GPN do lat 20 (23,7%). Grupa ta 
w porównaniu z poprzednim pomiarem odnotowa-
ła wzrost o 9,3%. W 2011 r. najliczniejszą grupę sta-

nowili już turyści poniżej 20 roku życia. Udział tej 
grupy wiekowej w stosunku do 2006 zwiększył się 
w 2011 r. nieznacznie o 0,6% do frekwencji 24,3%. 
Monitoring ruchu turystycznego w  sezonie letnim 
2014 wskazuje na trwalsze utrzymanie się tego tren-
du; nastąpił progres o 9% do poziomu 33,3% ogółu 
odwiedzających (Ryc. 6). 

Tabela 1. Popularność punktów wejściowych do GPN w latach objętych monitoringiem; b.d. – brak danych.
Table 1. Popularity of entrance points to the Gorce National Park over the years covered by the research; b.d. – no data.

Nazwa punktu wejściowego /
Entrance point name

Udział turystów odwiedzających GPN w kolejnych latach badań [%] / 
Share of tourists visiting the GPN over the study years [%]

1999 2000 2001 2006 2011 2014
Gajówka Mikołaja b.d. b.d. b.d. b.d. 1,4 0,1
Gorc Kamienicki 4,3 4,9 4,6 1,6 2,6 3,2
Polana Bieniowe 2,1 1,5 1,7 1,0 1,4 2,0
Konina b.d. b.d. b.d. b.d. 1,7 0,8
Ochotnica Górna – Jaszcze 0,7 3,6 3,5 3,4 1,5 2,0
Łopuszna – Zielenica 1,1 2,9 4,0 2,2 0,9 1,4
Lubomierz – Jastrzębie 0,8 0,3 1,0 0,0 0,2 0,5
Hale Gorcowe 1,8 2,2 0,2 0,1 1,0 0,7
Ochotnica – Suche 1,3 0,0 1,5 0,2 3,2 1,1
Niedźwiedź – zielony b.d. b.d. b.d. b.d. 0,4 0,7
Przełęcz Knurowska 3,9 4,0 3,8 5,0 5,1 5,6
Hucisko 17,8 18,7 19,9 24,1 21,3 21,4
Poręba Górna 0,5 1,3 3,0 4,1 0,1 0,1
Potasznia 1,8 1,4 2,4 1,1 3,1 2,5
Lubomierz – Przysłop 3,6 1,6 1,2 1,9 1,8 1,0
Stare Wierchy 13,2 10,8 16,7 16,2 13,2 17,4
Trusiówka 8,6 12,9 10,9 8,0 8,8 9,1
Turbacz 5,8 8,6 6,2 6,8 15,2 10,6
Tobołów (Koninki) 32,7 25,1 19,2 24,3 17,5 19,9

Ryc. 6. Struktura wieku turystów odwiedzających GPN w latach obję-
tych monitoringiem.

Fig. 6. Th e age structure of tourists visiting the Gorce National Park over 
the years covered by the research.
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We wszystkich przeprowadzonych dotąd bada-
niach natężenia ruchu turystycznego w GPN prze-
ważali mężczyźni. Ich średni udział w  badanym 
okresie wśród odwiedzających wyniósł 56,9%. 
Spadł jednak wyraźnie z  poziomu 61% w  roku 
2000 do 53,2% w roku 2014. Tradycyjnie większą 
reprezentację płci męskiej w stosunku do żeńskiej, 
w  formach turystyki jaka występuje w  parkach 
narodowych o  charakterze górskim, tłumaczy 
się większą skłonnością do podejmowania ryzy-
ka i szukania doznań przez mężczyzn niż kobiety 
(Ryc. 7).

MIEJSCE ZAMIESZKANIA TURYSTÓW
Prawie 64% ogółu turystów poruszających 

się pieszo po Gorczańskim Parku Narodowym 
w  2014 roku pochodziło z  województwa mało-
polskiego. Tak duży udział odwiedzających z Ma-
łopolski świadczy o  regionalnym zasięgu trak-
towania tego obszaru chronionego jako atrakcji 
turystycznej, w  odróżnieniu od Tatrzańskiego 
czy Pienińskiego Parku Narodowego, przyciąga-
jących turystów z całego kraju i zagranicy. Kolej-
nymi regionami, z  których przyjeżdżają turyści 
do Parku są województwa śląskie i mazowieckie, 
odpowiednio 9,3% i 7,3% udziału wśród turystów 
pieszych. Dominują na szlakach mieszkańcy Kra-
kowa, którzy stanowią ponad 26% wszystkich od-
wiedzających. O takiej frekwencji decyduje wiel-
kość ośrodka regionalnego oraz dobry dojazd do 
GPN z Krakowa. W drugiej kolejności najczęściej 
do Parku przybywają turyści z najbliższej okolicy, 
przy znacząco większym udziale odwiedzających 
z  miejscowości położonych na północ od granic 

GPN (powiat limanowski 13,9%) niż zamieszku-
jących południowe stoki Gorców (powiat nowo-
tarski 7,2%). Związane jest to ze znacznie lepszą 
dostępnością do Parku społeczności z  gminy 
Niedźwiedź, której udział wśród ogółu turystów 
osiąga prawie 7%. Turyści z  pozostałych części 
kraju to mieszkańcy większych miast, na ogół 
miast wojewódzkich. 

Spośród grupy turystów poruszających się po 
GPN na rowerach, ponad 73% deklarowało za-
mieszkanie w województwie małopolskim. Udział 
rowerzystów z  Krakowa jest bliski udziałowi tu-
rystów pieszych z  tego miasta i  wynosi 26,3%. 
Większy niż wśród pieszych jest natomiast udział 
rowerzystów z miejscowości sąsiadujących z GPN; 
osiąga on odpowiednio poziom 18,3% i 15,2% ogó-
łu odwiedzających dla powiatów limanowskiego 
i nowotarskiego. Łącznie turyści z tych wymienio-
nych trzech powiatów (m. Kraków, limanowskie-
go, nowotarskiego) stanowią prawie 60% wszyst-
kich rowerzystów zewidencjonowanych w  trakcie 
badania. 

Wszystkie kontrole prowadzone w  latach 
1999–2014 w  ramach monitoringu ruchu tu-
rystycznego na terenie GPN potwierdzają do-
minację turystów z  województwa małopolskie-
go, w  którym zlokalizowany jest Park (ok. 60% 
udział). Nie inaczej było w roku 2014, w którym 
nastąpił nawet niewielki (o  ponad 4%) wzrost 
liczby turystów z Małopolski w stosunku do roku 
2011. Największy spadek udziału odwiedzających 
w tym okresie dotyczył mieszkańców wojewódz-
twa wielkopolskiego z  3,7% do 1,7%. Pozostałe 
zmiany w  stosunku do poprzedniego badania są 
niewielkie (Tab. 2). 

CZĘSTOTLIWOŚĆ I DŁUGOŚĆ POBYTU
Niemal połowa turystów (49,0%), która odwie-

dziła GPN w  trakcie trwania monitoringu ruchu 
turystycznego w sezonie letnim 2014, decydowała 
się w tym okresie na jednodniowe wizyty w Parku. 
Na dłuższy okres (powyżej 3 dni) w Gorce przyby-
wało w tym czasie 28,4% ankietowanych turystów. 
Należy odnotować, że w miesiącach wakacyjnych 
(lipiec, sierpień) udział turystów przybywających 
do GPN tylko na jeden dzień był niższy o  26,6% 
od tego, odnotowanego w  okresie pozawakacyj-
nym (maj, czerwiec, wrzesień). Okres wakacyjny 
roku 2014 zdecydowanie sprzyjał wydłużeniu cza-
su trwania pobytu turystów w Gorcach. W miesią-

Ryc. 7. Struktura płci turystów odwiedzających GPN w latach objętych 
monitoringiem

Fig. 7. Th e sex structure of tourists visiting the Gorce National Park over 
the years covered by the research.
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cach wakacyjnych turyści decydujący się na przy-
jazd w Gorce na okres dłuższy niż 3 dni stanowili 
39,1% ogółu turystów przy zaledwie 9,5% w okre-
sie pozawakacyjnym.

Na długość pobytu turystów w Gorcach w czasie 
trwania monitoringu wpływała również odległość 
miejsca ich zamieszkania od GPN. Turyści z  wo-
jewództwa małopolskiego decydowali się w  więk-
szości (60,1%) na jednodniowe odwiedziny Parku. 
W przypadku turystów spoza Małopolski, na jedno-
dniowe wędrówki po szlakach turystycznych GPN 
wybierało się tylko 26,3% ankietowanych. Miesz-
kańcy województwa małopolskiego rzadziej rów-
nież decydowali się na przebywanie w Gorcach dłu-
żej niż 3 dni. Ta grupa turystów była o 24,5% mniej 
liczna od tej, reprezentującej turystów spędzających 
ten sam okres czasu w  Gorcach, a  pochodzących 
spoza województwa małopolskiego.

Badania ankietowe wykazały, że okres, na 
jaki turyści przybywają w  Gorce, istotnie zale-
ży również od sposobu ich przemieszczania się 
po szlakach turystycznych. Turyści poruszający 
się pieszo w  29,9% procentach decydowali się 
na pobyt w  Gorcach dłuższy aniżeli 3 dni. Taką 
długość pobytu wybierało z kolei zaledwie 10,2% 
turystów przemierzających gorczańskie szlaki na 

rowerach. Ci zaś zdecydowanie preferowali wy-
jazdy jednodniowe, które deklarowało aż 74,6% 
ankietowanych rowerzystów, podczas gdy tury-
ści pieszy przybywający na jeden dzień do GPN 
stanowili 46,8% osób w tej grupie ankietowanych. 
35,9% turystów poddanych badaniom w sezonie 
letnim 2014 przybyło w  Gorce po raz pierwszy 
w życiu. Niewiele więcej ankietowanych (38,0%) 
ma na swoim koncie 10 lub więcej wizyt na te-
renie GPN. W  roku 2014 większy udział osób 
pierwszy raz odwiedzających GPN miał miejsce 
w  okresie pozawakacyjnym. Ta grupa turystów 
w maju, czerwcu oraz wrześniu stanowiła 43,9% 
ogółu ankietowanych, natomiast w  miesiącach 
wakacyjnych jej udział zmalał do 30,6%. Dla od-
wiedzających GPN po raz 10 i częściej to właśnie 
wakacje były tym okresem, kiedy odnotowano 
największy ich udział w  strukturze ogółu tury-
stów (42,9%). Poza wakacjami spadł on do pozio-
mu 30,3% ankietowanych.

Liczba odwiedzin Parku przez turystów podda-
nych ankietowaniu w  sezonie letnim 2014 istotnie 
zależała również od miejsca ich zamieszkania. Po-
nad połowa (51,0%) turystów zamieszkująca wo-
jewództwo małopolskie deklarowała, iż GPN od-
wiedziła przynajmniej dziesięciokrotnie w  ciągu 

Tabela 2. Struktura turystów odwiedzających GPN w latach objętych monitoringiem w zależności od województwa, w którym zamieszkują.
Table 2. Th e structure of tourists visiting the Gorce National Park over the years covered by the research in the light of their residence (voivodenship)
.

Województwo / 
Voivodeship

Udział turystów odwiedzających GPN w kolejnych latach badań [%] / 
Share of tourists visiting the  GPN over the study years [%]

1999 2000 2001 2006 2011 2014
małopolskie 61,9 41,7 61,1 61,4 59,3 63,6
śląskie 9,8 20,9 13,9 8,5 10,1 9,4
mazowieckie 4,4 13,6 7,5 13,0 7,7 7,3
wielkopolskie 2,6 2,0 0,7 1,2 3,7 1,7
podkarpackie 1,5 0,1 0,9 1,7 3,6 3,9
łódzkie 6,9 3,1 5,3 3,0 2,6 3,2
lubelskie 1,6 1,7 0,7 0,7 2,5 1,4
dolnośląskie 3,4 2,8 1,6 1,6 2,4 2,0
pomorskie 1,1 2,9 1,0 1,0 2,1 2,4
opolskie 1,1 2,5 2,0 1,8 1,4 0,7
świętokrzyskie 1,0 0,2 0,9 3,6 1,4 1,2
kujawsko-pomorskie 1,9 2,9 2,3 0,3 1,4 1,1
zachodnio-pomorskie 1,2 2,3 1,5 1,6 0,7 1,3
podlaskie 0,4 0,6 0,1 0,1 0,5 0,1
warmińsko-mazurskie 0,9 0,6 0,6 0,6 0,4 0,3
lubuskie 0,3 1,9 0,0 0,0 0,2 0,4
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życia. Wśród turystów z  tego województwa tylko 
22,9% stanowiły osoby po raz pierwszy będące 
na terenie Parku w  momencie ich ankietowania. 
W  przypadku turystów pochodzących spoza wo-
jewództwa małopolskiego, grupa ta obejmowała 
już z kolei zdecydowaną większość ankietowanych 
(57,0%) przy niewielkim (16,8%) udziale osób wie-
lokrotnie odwiedzających Park. Na powtarzalność 
pobytu w GPN wyraźnie wpływa także sposób po-
ruszania się turystów po Parku. Można wyraźnie 
zauważyć, że turyści na rowerach odwiedzali GPN 
częściej aniżeli turyści przemierzający gorczańskie 
szlaki pieszo. W  roku 2014 aż 70,2% rowerzystów 
deklarowało dziesiąte lub częstsze odwiedziny Par-
ku. Z kolei dla zaledwie 14,3% rowerzystów wizyta 
w GPN była pierwszą w ich życiu. Wśród turystów 
poruszających się pieszo po terenie Parku obie gru-
py respondentów miały zbliżony udział w  ogóle 
ankietowanych turystów, który wynosił 37,2 dla 
odwiedzających po raz pierwszy i 36,0 % dla wielo-
krotnych bywalców.

Liczba ponownych pobytów na terenie parku 
narodowego ma istotne znaczenie, bowiem określa 
związki osób odwiedzających z tym regionem. Naj-
liczniejszą grupę wśród ogółu turystów stanowiły 
osoby, które w GPN były 10 i więcej razy (38% tury-
stów). Druga grupa odwiedzających (36% turystów) 
odbywała w 2014 roku swoją pierwszą podróż w ten 
region. Ci, którzy odwiedzili Park od 2 do 9 razy sta-
nowili 26% ogółu odwiedzających (Ryc. 8).

Od 2006 roku systematycznie zmniejszała się 
liczba turystów odbywających w  GPN tylko jed-
nodniową wycieczkę. W  2014 roku w  stosunku 
do badania z roku 2011 nieznacznie spadł odsetek 
osób deklarujących pozostanie w Gorcach na 2–3 
dni (spadek o 0,5%), natomiast odnotowano duży 
wzrost liczby osób deklarujących pobyt na 4–7 
dni. Zmianie uległ trend zmniejszania się liczby 
turystów pozostających w  Gorcach na dłużej niż 
tydzień. W  latach 2000–2011 odsetek ten spadł 
z poziomu 6,4% do 3,9%, jednak ostatnie badanie 
z roku 2014 wskazuje na wzrost udziału tej grupy 
osób o 6,7% do poziomu 10,6% (Ryc. 9). Świadczyć 
to może o  rosnącej atrakcyjności Gorców i  Gor-
czańskiego Parku Narodowego oraz o  poprawie 
bazy noclegowej. 

MOTYWY PRZYJAZDU 
ORAZ GŁÓWNE ATRAKCJE GPN

Turystom przebywającym na terenie GPN 
w trakcie trwania monitoringu ruchu turystycznego 
w roku 2014 towarzyszyły rozmaite motywy odwie-
dzin Parku. Spośród najczęściej pojawiających się 
odpowiedzi na pytanie: Co skłoniło ich do przy-
jazdu w  Gorce?, należy przede wszystkim wymie-
nić: chęć obcowania z przyrodą (istotna dla 49,0% 
ankietowanych turystów), względy towarzyskie 
(39,9%), chęć poznania (21,8%) oraz możliwość 
szybkiego dojazdu do Parku z  miejsca zamieszka-
nia (20,9%). Wyniki te wskazują na wyraźny spadek 
udziału osób opowiadających się za chęcią obcowa-
nia z przyrodą jako głównym motywem przyjazdu 
w  Gorce w  stosunku wyników z  roku 2000, kiedy 
to stanowili oni 71,4% ankietowanych. W  tym sa-
mym okresie notuje się również stopniowe zmniej-
szenie udziału osób deklarujących, że przybywając 
w Gorce kierują się przede wszystkim chęcią pozna-
nia. Zaznacza się z  kolei wzrost odsetka turystów 
odwiedzających Gorce ze względów towarzyskich 
i z przyzwyczajenia. W tym wypadku odnotowano 
wzrost z 12,2% w roku 2000 do 39,9% w 2014.

Ryc. 8. Ilość pobytów turystów odwiedzających GPN w 2014 r.
Fig. 8. Th e number of visits for tourists visiting the Gorce National Park 

in 2014.

Ryc. 9. Struktura długości pobytu turystów odwiedzających GPN w la-
tach objętych monitoringiem

Fig. 9. Th e structure of the length of stay for tourists visiting the Gorce 
National Park over the years covered by the research.
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Na miano najistotniejszych atrakcji przycią-
gających turystów do Parku zasłużyły przyro-
da oraz krajobraz Gorców. Takich odpowiedzi 
udzieliło bowiem odpowiednio 66,2% i  57,4% 
ankietowanych turystów. W  dalszej kolejności 
za główne atrakcje GPN turyści uznawali dogod-
ne warunki wędrowania (38,0% ankietowanych) 
i dobrą dostępność Parku (26,4%), a także ciszę 
i spokój na jego obszarze (4,3%) oraz małą licz-
bę turystów napotykanych na gorczańskich szla-
kach (1,4%). Od roku 2001 notuje się wśród tu-
rystów indywidualnych spadek, wraz z  każdym 
kolejnym okresem monitoringu, udziału osób, 
których w  Gorce przyciąga krajobraz. W  2001 
roku 83,3% ankietowanych turystów indywi-
dualnych wskazywało na krajobraz jako jed-
ną z  głównych atrakcji GPN, natomiast w  roku 
2014 takiej samej odpowiedzi udzieliło już tylko 
56,5% ankietowanych. Od roku 2006 stopniowo 
zmniejsza się również odsetek osób uważających 
dogodne warunki wędrowania za jedną z głów-
nych atrakcji parku. Do roku 2014 udział osób 
odpowiadających w ten sposób w ogóle ankieto-
wanych turystów indywidualnych zmniejszył się 
o 54,7%. Pomiędzy rokiem 2001 a 2011 obserwo-
wano również zmniejszanie się odsetka turystów 
indywidualnych uważających przyrodę za jedną 
z głównych atrakcji Parku, jednak wyniki ostat-
niego monitoringu wskazują na odwrócenie się 
tego trendu bowiem odnotowano wzrost udziału 
osób doceniających ten walor.

ŹRÓDŁA INFORMACJI O GPN
Turyści, którzy odwiedzili GPN w  sezonie let-

nim 2014 wskazywali na różnorodne źródła swojej 
wiedzy o Parku. W pierwszej kolejności wymienia-
li oni przewodniki książkowe (34,4% ogółu ankie-
towanych), znajomych (32,4%) oraz źródła inter-
netowe – w tym ofi cjalną stronę GPN (31,6%), jak 
i inne witryny internetowe zawierające informacje 
o  Gorcach (30,7%). Główne źródło informacji 
o  Parku wśród turystów indywidualnych w  la-
tach 2000–2011 stanowiły natomiast przewodni-
ki książkowe. W  roku 2011 odnotowano jednak 
wyraźny spadek udziału osób czerpiących wiedzę 
o Parku z  tego źródła, przy czym ciągle plasowa-
ło się ono na pierwszym miejscu. Od 2011 roku 
obserwuje się rosnącą rolę internetu w czerpaniu 
wiedzy o GPN; w stosunku do badania sprzed 3 lat 
nastąpił wzrost o 6%.

OPINIE I SUGESTIE TURYSTÓW
Turyści poproszeni o  podzielenie się swoimi 

sugestiami na temat tego, jakie zmiany wprowadzi-
liby na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego 
w zakresie turystyki wskazywali m.in. na koniecz-
ność zwiększenia liczby drogowskazów i  lepszego 
oznakowania szlaków (31,8% ankietowanych) oraz 
wzbogacenia infrastruktury w  obrębie szlaków 
(20,5%) przede wszystkim w  wiaty, zadaszenia, 
ławki, kosze na śmieci czy toalety. Turyści akcen-
towali również potrzebę zwiększenia liczby tablic 
informacyjnych (17,6%), przeprowadzenia remon-
tów wybranych odcinków szlaków (14,6%), a  tak-
że większej dbałości o  czystość szlaków (12,6%). 
30,0% ankietowanych uważało, że nie jest koniecz-
ne przeprowadzanie jakichkolwiek zmian dotyczą-
cych turystyki na obszarze Parku. W latach 2001–
2011 dominujący udział w  ogóle respondentów 
posiadali turyści opowiadający się za rozwinięciem 
infrastruktury turystycznej (42,6% wśród indywi-
dualnych odwiedzających w  roku 2006). W  roku 
2014 większe znaczenie dla turystów aniżeli posta-
wienie nowych wiat czy ławek miało zwiększenie 
informacji wizualnej o Parku. Turyści tym samym 
dostrzegają i  doceniają inwestycje w  infrastruktu-
rę turystyczną przeprowadzone w  ostatnich kilku 
latach na terenie GPN. Wciąż jednak ich zdaniem 
konieczne są dalsze prace nad lepszym oznakowa-
niem szlaków czy umieszczeniem dodatkowych ta-
blic informacyjnych.

Zdecydowana większość turystów (87,6%) wska-
zywała na turystykę pieszą jako tą formę aktywności, 
która powinna zajmować uprzywilejowaną pozycję 
w formie zwiedzania Parku. Za turystyką rowerową 
opowiedziało się z kolei 39,6% spośród wszystkich 
ankietowanych. Nieco odmiennie przedstawia się 
struktura odpowiedzi na to samo pytanie w zależ-
ności od tego czy osobno ankietowani byli turyści 
piesi czy też rowerzyści. Turyści piesi w 90,9% uwa-
żali, że to właśnie turystyka piesza powinna być pro-
mowana na terenie GPN. Z kolei 36,5% osób z  tej 
grupy ankietowanych wskazało na turystykę rowe-
rową jako jedną z form aktywności godną promo-
wania. Jeśli chodzi o turystów poruszających się po 
GPN na rowerach to w większości (76,6%) wskazy-
wali oni na uprawianą przez nich formę turystyki 
jako tą, która powinna być promowana w GPN.

Turyści, którzy przebywali na terenie GPN 
w okresie trwania monitoringu ruchu turystyczne-
go w 2014 r., w większości (65,2%) przybyli w Gorce 
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samochodem osobowym. Z komunikacji zbiorowej 
skorzystało natomiast tylko 15,2% ankietowanych 
turystów.

PODSUMOWANIE

Analiza ruchu turystycznego w  GPN pozwoliła 
na sformułowanie wielu prawidłowości determi-
nujących jego zróżnicowanie czasowe oraz prze-
strzenne. Nawiązują one do tendencji wynikłych 
z  wcześniejszego monitoringu prowadzonego na 
terenie Parku (Semczuk 2011). Największe natęże-
nie ruchu turystycznego ma miejsce w miesiącach 
wakacyjnych, przy czym znacznie wyższe wartości 
średniego natężenia ruchu dobowego obserwowa-
ne są w  sierpniu. Tendencja ta widoczna jest we 
wszystkich badaniach w latach 2000–2014. Spośród 
miesięcy pozawakacyjnych największe natężenie 
obserwowane jest w maju. We wszystkich badanych 
miesiącach turyści wybierają głównie dni weeken-
dowe do odwiedzenia GPN. 

Największą średnią liczbę turystów pieszych od-
notowano na odcinku szlaku niebieskiego pomiędzy 
Halą Turbacz a schroniskiem pod Turbaczem oraz 
na odcinkach szlaku czerwonego Stare Wierchy – 
Turbacz. Utrzymuje się też popularność szlaku nie-
bieskiego na odcinku Hucisko – Turbacz oraz zielo-
nego na odcinku Tobołczyk – Obidowiec. Związane 
jest to z wyborem punktów wejściowych do GPN. 
Najwięcej turystów, niezmiennie we wszystkich ba-
daniach, rozpoczyna wędrówkę od strony Koninek 
(punkt Hucisko oraz Tobołów), a udział tych punk-
tów w  strukturze wejść znacząco rośnie w  dniach 
weekendowych, co spowodowane jest najbardziej 
rozbudowaną infrastrukturą turystyczną w  tym 
miejscu. Poprawa tej infrastruktury zwiększyła 
także zainteresowanie turystów, a  w  szczególności 
rowerzystów, wejściem do Parku od strony wschod-
niej, przez polanę Trusiówka.

W  badaniach prowadzonych w  latach 2000, 
2001, 2006, 2011, 2014 można zaobserwować wie-
le tendencji dotyczących profi lu turysty odwiedza-
jącego GPN. Systematycznie zmniejsza się udział 
mężczyzn, choć w dalszym ciągu ta płeć przeważa 
wśród ogółu turystów. Systematycznie też zwiększa 
się liczba osób młodych przybywających do GPN, 
a przyrost turystów w wieku do 20 lat, przez ostanie 
3 lata znacząco wzrósł. Natomiast nie zmienia się 
istotnie udział turystyki zorganizowanej w stosun-

ku do indywidualnej. Po wieloletnim spadku liczby 
turystów odwiedzających GPN w grupach zorgani-
zowanych, udział tej formy turystyki ustabilizował 
się na poziomie ok 20%. Za pozytywne zjawisko 
należy uznać zwiększającą się liczbę turystów po-
zostających w Gorcach powyżej 7 dni. Jednocześnie 
zmniejszyła się liczba osób odwiedzających Park 
tylko w  trakcie jednodniowych wycieczek. W  dal-
szym ciągu dominującą grupą turystów są osoby 
z  województwa małopolskiego. Pomimo dość sta-
bilnego w badanym okresie udziału turystów z Kra-
kowa (ok. 26%) zwiększył się wśród odwiedzających 
udział społeczności lokalnej, głównie z miejscowo-
ści położonych na północ od parku (gminy Niedź-
wiedź i Mszana Dolna).

Interesującym zagadnieniem jest zmiana źródeł 
informacji o  GPN wśród turystów. Od 2011 roku 
można obserwować rosnącą rolę internetu w czer-
paniu wiedzy o Parku. Wzrost w stosunku do bada-
nia sprzed 3 lat nastąpił o 6%, aż do poziomu 31%, 
przy czym w roku 2014 ze strony internetowej Gor-
czańskiego Parku Narodowego korzystało 31,6% 
odwiedzających. Od roku 1999 maleje natomiast 
udział osób czerpiących wiedzę o Parku z przewod-
ników książkowych (spadek o  24%), prasy, radia 
i telewizji.
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SUMMARY 

Tourist traffi  c monitoring in the Gorce National 
Park, carried out from May to September 2014 was 
the fi ft h consecutive study conducted or commis-
sioned by the park authorities since 1999. Monito-
ring in 2014 was carried out on 13 survey points du-
ring the summer vacation months (July and August) 
and on 4 survey points in May, June and September 
(Fig. 1). Th e results of the research show that since 
the year 2000 August is the month with by far the 
highest number of tourists on hiking trails within 
the park (Fig. 2). In August 2014 the Gorce National 
Park was visited by 3527 tourists with the peak on 
Sunday, 10th when mountain festival in the Gorce 
Mountains was celebrated (Fig. 3). In the light of the 
research an individual form of tourism in the GPN 
has become increasingly popular within the last 14 
years (Fig. 4). In the last two monitoring periods 
(in 2011 and 2014) the increase of the bicycle to-
urism importance was also observed as compared 
to the previous studies (Fig. 5). In 2014 the highest 
daily average numbers of visitors were recorded at 
sections of hiking trails including: mountain tract 
from Stare Wierchy Mt. and Turbacz Mt. as well as 
Turbacz meadow with mountain hut at Turbacz Mt. 
Th e most popular entry points to the park (Hucisko 
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and Tobołów) are located in Koninki settlement and 
this phenomenon is observed since 1999 (Tab. 1). 
Th e share of young people (less than 20 years old) in 
the total number of visitors increased signifi cantly 
over the analyzed 16 years (Fig. 6). Since the second 
offi  cial tourist monitoring in the Gorce National 
Park in 2000 the trend of decreasing value of sex 
ratio among tourists visiting the GPN is clearly no-
ticeable but in 2014 men still outnumbered women 
(Fig. 7). Th e vast majority of visitors came from the 
Małopolska province (Tab. 2), as formerly. More 

than one third (36%) of tourists surveyed in the 
park in 2014 was the fi rst time in the GPN territory 
while a  similar number of tourists (38%) declared 
ten or more visits to the park so far (Fig. 8). In the 
light of the research, the share of visitors, who spend 
more than seven days in the Gorce Mountains, in 
the total number of surveyed tourists, has increased 
markedly, as compared to 2011 (Fig. 9). Th e results 
of recent monitoring showed an increasing share of 
visitors reaching their knowledge about the park by 
internet.

Ochrona Beskidów Zachodnich 5: 47–60, 2014



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


