
                                                                         

   

 

SPRAWOZDANIE ZA 2019 ROK W ZAKRESIE 
UDOSTĘPNIANIA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO DLA TURYSTYKI 

 
 

I. W roku 2019 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 2019 roku oraz badania naukowe” finansowany ze środków funduszu 

leśnego w ramach umowa Nr EZ.0290.1.6.2019 z dnia 01.07.2019r.  

W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 

1. Prace konserwacyjne miejsc biwakowych na polanach Oberówka i Trusiówka: 

Po kilku latach ekspozycji na ciężkie warunki pogodowe (duża wilgotność, krótkie nasłonecznienie) elementy 
małej infrastruktury turystycznej (m.in. ławki, ławostoły) uległy zbutwieniu, a niektóre części ogrodzenia 
zostały złamane. W ramach działania wykonano: 
- naprawę ogrodzenia miejsca biwakowego Oberówka, 
- wymianę ławek i ławostołów na miejscu biwakowym Oberówka (5 szt. ławek i 3 szt. ławostoły) i na miejscu 
biwakowym Trusiówka (12 szt. ławek i 5 szt. ławostołów).  
Koszt realizacji działania wyniósł 31 200,00 zł  

 

2. Bieżące utrzymanie miejsc biwakowych w sezonie 2019.  

W każdym sezonie turystycznym miejsca biwakowego wymagają regularnego koszenia  (6-krotnie koszono 
miejsce biwakowe Trusiówka, 3 – krotnie 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 2 520,86 zł 

Wymiana małej infrastruktury drewnianiej miejsc 
biwakowych - nowe ławki. 

Wymiana małej infrastruktury drewnianiej miejsc 
biwakowych - nowe ławostoły. 



 
3. Ochrona przyrody oraz bezpieczeństwo odwiedzających poprzez konserwację i bieżącą naprawę 
infrastruktury nawierzchni szlaków i ścieżek edukacyjnych GPN (niepłatnych). Pod tym hasłem 
realizowano  działania: 
- usuwanie drzew powalonych, uszkodzonych i martwych drzew zagrażającym bezpieczeństwu turystom na 
98,60 km szlaków i ścieżek edukacyjnych, nartostrady (1,45 km), trasy wyciągu (1 km) oraz ich otoczenia, 
- prace konserwacyjne urządzeń technicznych na 42,54 km szlaków i ścieżek edukacyjnych GPN, 
- zapobieganie erozji ścieżki edukacyjnej „Dolina potoku Jaszcze” poprzez naprawę. W ramach wykonanych 
prac wymieniono progi i sączki, które zapobiegają erozji szlaków oraz tworzeniu się miejsc zabagnionych.  
W ramach remontu zlikwidowano również 7 kładek, a w ich miejsce wykonano przejścia kamienne, sączki  
i brody.  
 
Koszt realizacji działania wyniósł 140 857,42 zł 
 

 

4. Ochrona przyrody oraz bezpieczeństwo 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. 
 
Koszt realizacji działania wyniósł 9 215,51 zł 
 
5. 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 1 tablicy wraz z informacją, wymiana 3 słupków przystankowych i 8 drogowskazów, 
- uzupełnienie małej infrastruktury turystycznej – wykonanie i montaż 2 stołów i 4 ławek w okolicy schronu 
na polanie Przysłop Górny, 
- wydruk regulaminów i map turystycznych na tablice informacyjne i bramy wejściowe GPN ( 10 szt.). 
 
Koszt realizacji działania wyniósł 14 114,00 zł 

Trasa ścieżki edukacyjnej Dolina potoku Jaszcze 
po wykonaniu prac.

Trasa ścieżki edukacyjnej Dolina potoku Jaszcze 
po wykonaniu prac.



 

 

 

 

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. 

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

Wymiana małej infrastruktury drewnianiej -
nowy słupek przystankowy w O.O. Jaworzyna. 



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

edukacyjnych GPN (płatnych) 

Z roku na rok, na skutek działania czynników pogodowych oraz wandalizmu, drogowskazy, słupki 

przystankowe oraz tablice ulegają zniszczeniu i są sukcesywnie wymieniane. W ramach działania wykonano:  

- wymiana 1 tablicy wraz z informacją, wymiana 3 słupków przystankowych i 5 drogowskazów. 

Koszt realizacji działania wyniósł 4 556,80 zł 

 

7. Utrzymania szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych w sezonie 2019 (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 17 073,00 zł 
 
8. Utrzymania szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych w sezonie 2019 (płatnych) Pod tym hasłem 
realizowano działania: 
- oczyszczanie 26,06 km szlaków i ścieżek edukacyjnych ze śmieci pozostawionych przez turystów; 
- bieżące monitorowanie i wykonanie drobnych prac konserwacyjnych na 26,06 km szlaków i ścieżek 
edukacyjnych. 
Koszt realizacji działania wyniósł 4 847,00 zł 
 
9. Bieżące utrzymanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych: 
- zakup worków i rękawic do bieżącego oczyszczania szlaków ze śmieci 
- koszty utylizacji zebranych śmieci 
- zakup środków, materiałów i drobnych narzędzi do bieżącej naprawy małej infrastruktury turystycznej 
szlaków i ścieżek edukacyjnych. 
Koszt realizacji działania wyniósł 7 190,82 zł 
 

Ogółem na działania związane z udostępnianiem GPN dla turystyki wydatkowano kwotę 231 575,40 zł ze 

środków funduszu leśnego.  

 

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

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



II. Pozostałe działania realizowano w ramach wypracowanych środków własnych.  

1. Obsługa punktu sprzedaży biletów w Koninkach. 

W sezonie 2019 sprzedano 20 697 biletów wstępu do Gorczańskiego Parku Narodowego. Z ulgi 

przysługującej posiadaczom Karty Dużej Rodziny skorzystało 2278 osób. Od czerwca wprowadzono 

możliwość zakupu biletu przez system eparki.pl, strona umożliwia zakup biletu przez Internet  

i płatność przelewem. W związku z brakiem możliwości technicznych wprowadzenia nowych opłat za 

wstęp, GPN zrezygnował z usługi wykupu biletu wstępu przez SMS.    

 

 
 

Sprzedaż realizowano od 17 kwietnia do 11 listopada – wydłużenie sezonu związane jest z wynikiem 

postępowania przetargowego. Wprowadzono również zmianę ceny biletów wstępu: 5 zł – bilet 

jednodniowy normalny, 2,50 zł – bilet jednodniowy ulgowy, 10 zł – bilet 3-dniowy normalny, 5 zł – 

bilet 3-dniowy ulgowy, 25 zł – bilet 7-dniowy normalny oraz 12,50 zł – bilet 7-dniowy ulgowy.  

Wartość sprzedanych biletów wstępu do parku wyniosła 87 023,09 zł netto. 

 

Środki uzyskane z opłat za wstęp na niektóre obszary Parku przeznaczone zostały  na utrzymanie 

infrastruktury turystycznej Parku, obsługę ruchu turystycznego, utrzymanie czystości na szlakach 

turystycznych oraz na dofinansowanie działalności ratowniczej Grupy Podhalańskiej Górskiego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.  

Na działalność Grupy Podhalańskiej GOPR w 2019 roku przekazano 13 053,46 zł.   

 

 

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

miejsca biwakowego na polanie Oberówka. 

 

W roku 2019 kontynuowano obsługę dwóch miejsc biwakowych na Trusiówce i Oberówce. Zakres 

usług oferowanych na biwakach obejmował: ustawienie namiotu, grillowanie, wypożyczenie sprzętu 

grillowego, rozpalenie ogniska wraz z zakupem wiązek opałowych, korzystanie z toalet korzystanie  

z miejsc ogniskowych przez grupy zorganizowane. Przy polanie Trusiówka dodatkowo funkcjonuje 

parking. Przychody z działalności obu miejsc biwakowych i parkingu w 2019r. wyniosły 22 382,50 zł 

netto. Środki uzyskane z obsługi  miejsc biwakowych oraz parkingu przeznaczane są na obsługę tych 

miejsc oraz na utrzymanie infrastruktury turystycznej Parku. W sezonie letnim ajent obsługujący 

miejsca biwakowe i parking zapewnia czystość i nadzór nad obiektami oraz dba o sprawną obsługę 

ruchu turystycznego.  
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Sprzedaż biletów wstępu do GPN w 2019r.



 

3. Organizacja pikników turystycznych „Niedziela w Gorczańskim Parku Narodowy”  

 

W 2019 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 Edukacyjnego GPN. Piknik na polanie Trusiówka  

w Lubomierzu-Rzekach piknik odbył się 16 czerwca, natomiast 18 sierpnia zorganizowano piknik na 

terenie Parku Dworskiego w Porębie Wielkiej.  

 

 

 

 

 

 

Piknik na polanie Trusiówka 
w Lubomierzu-Rzekach  - 16.06.2019r. 

Piknik na polanie Trusiówka 
w Lubomierzu-Rzekach  - 16.06.2019r. 

Piknik na polanie Trusiówka 
w Lubomierzu-Rzekach  - 16.06.2019r. 

Piknik na polanie Trusiówka 
w Lubomierzu-Rzekach  - 16.06.2019r. 



 

 

 

 

 

Piknik w Parku Dworskim w Porębie Wielkiej -
18.06.2019r. 

Piknik w Parku Dworskim w Porębie Wielkiej -
18.06.2019r. 

Piknik w Parku Dworskim w Porębie Wielkiej -
18.06.2019r. 

Piknik w Parku Dworskim w Porębie Wielkiej -
18.06.2019r. 

Piknik w Parku Dworskim w Porębie Wielkiej -
18.06.2019r. 

Piknik w Parku Dworskim w Porębie Wielkiej -
18.06.2019r. 



4. Szkolenia dla przewodników beskidzkich. 

Przeprowadzone zostały dwa jednodniowe szkolenia pt. „Motyle – najpiękniejsze wśród owadów” dla 
przewodników beskidzkich, w których łącznie uczestniczyło 50 osób. W tematykę gorczańskich motyli  
i innych owadów  wprowadzał uczestników dr Łukasz Przybyłowicz, pracownik Instytutu Systematyki  
i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie.   
 

 

Dodatkowo w ramach projektu „Adaptacja zabytkowego obiektu architektonicznego na Ośrodek Edukacyjny 
Gorczańskiego Parku Narodowego wraz z zagospodarowaniem edukacyjnym parku dworskiego w Porębie 
Wielkiej” przeprowadzono jednodniowe warsztaty dla przewodników górskich, w trakcie których 
zaprezentowano ofertę edukacyjną Ośrodka Edukacyjnego GPN oraz ekspozycję przyrodniczą GPN.  
W warsztatach uczestniczyło 14 osób. 
 
W 2019 roku 27 osób uzyskało uprawnienia „Przewodnika po Gorczańskim Parku Narodowym, przedłużono 
uprawnienia 34 przewodnikom. 
 

5. Wolontariat w Gorczańskim Parku Narodowym  

W 2019 do programu wolontariatu w Gorczańskim Parku Narodowym, przystąpiły 4 grupy zorganizowane:  
- pracownicy firmy Sabre Poland – 45 osób, 
- harcerki z 254 WDW Płomienie – Chorągiew Stołeczna – 5 osób, 
- pracownicy firmy Cummins LTD Kraków – 30 osób, 
- pracownicy firmy HSBC Kraków – 120 osób. 
 
Wolontariusze sprzątali szlaki i polany w O.O. Kiczora, O.O.Kudłoń i O.O.Suhora oraz poza obszarem 

Gorczańskiego Parku Narodowego (szlaki prowadzące z Nowego Targu i Klikuszowej). Dokonali również 

drobnych prac remontowych infrastruktury turystycznej w O.O. Dwór. Wolontariuszki z 254 WDW Płomienie 

przygotowały  również materiały pod gry i zabawy, które później zostały wykorzystane w czasie pikniku 

„Niedziela w GPN” 

Do programu przystąpiły także osoby prywatne - 3 wolontariuszki pomagały w organizowanym przez GPN 

pikniku turystycznym. 

Gorczański Park Narodowy wziął również udział w akcji Skutecznie posprzątane organizowanej przez 

Fundację Nasza Ziemia i firmę Tefal. Przekazane przez Fundację worki i chwytaki wykorzystane zostały  

w ramach akcji wolontariackich, dodatkowo wspierały również na co dzień działania pracowników 

Gorczańskiego Parku Narodowego. Worki zostały również przekazane do poszczególnych obwodów 

ochronnych, gdzie używane są jako worki w koszach stojących przy bramach wejściowych do GPN. 

Szkolenie przewodników beskidzkich -
18.05.2019r. 

Szkolenie przewodników beskidzkich -
18.05.2019r. 



 

 

 

 

Małgorzata Józefiak  
Poręba Wielka, 14.01.2020r.   

15.07.2019r. 

Wolontariusze - pracownicy Sabre Polska  
fot. Lidia Kloc

15.07.2019r. 

Wolontariusze - pracownicy Sabre Polska 
fot. Grzegorz Ostrogórski

07.09.2019r.

Wolontariusze - pracownicy CumminsLTD Kraków 

Fot. Archiwum Cummins 

16.07.2019r. 

Harcerska pomoc - 254 WDW Płomienie 

07.09.2019r.

Jedna z grup pracowników Cummins LTD Kraków 

Fot. Archiwum Cummins 

12.10.2019r.

Wolontariusze - pracownicy HSBC

Fot. Archiwum HSBC 


