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Projekt ma na celu rozwój oferty dla turystyki aktywnej w sąsiadujących pasmach górskich Be-
skidy-Gorce-Pieniny, jako elementu kompleksowego sieciowego markowego produktu tury-
stycznego w zakresie turystyki aktywnej w górach Małopolski, atrakcyjnego w skali międzynaro-
dowej. 
Istotą pomysłu jest rozwinięcie unikalnego, „społecznościowego” wizerunku schronisk jako wę-
złów zrównoważonej turystyki aktywnej, łączącej motywy przyrodnicze, krajoznawcze, kulturo-
we i ekologiczne. 
Wyróżnikiem będzie m.in. własny standard nieodpłatnej oferty pod logiem „Zielone Schroni-
ska”, silne powiązanie produktu z dziedzictwem historycznym i kulturowym, przy jednoczesnym 
szerokim zastosowaniu i dostępie do nowoczesnych technologii IT. W efekcie produkt przycią-
gnie nowe grupy turystów, w tym zagranicznych, a także pomoże utrzymać zainteresowanie 
osób dotychczas uprawiających turystykę pieszą w górach. 

Zakres rzeczowy projektu ZIELONE SCHRONISKA w Pasmie Beskidów-Gorców-Pienin złożony 
jest z pięciu komponentów realizowanych w 11 obiektach należących do sieci schronisk gór-
skich PTTK: na Hali Łabowskiej, Jaworzynie, Przehybie, Nad Wierchomlą, na Maciejowej, 
Starych Wierchach, Turbaczu, Luboniu Wielkim, Markowych Szczawinach, Leskowcu i 
Hali Krupowej, których skoordynowana realizacja w efekcie ma przynieść rozwój komplekso-
wego produktu turystycznego:

• Wystandaryzowanie i podniesienie jakości ogólnodostępnej nieodpłatnej oferty jedena-
stu schronisk: planuje się szczegółowe opracowanie i wprowadzenie jednolitego stan-
dardu tej oferty, tak, aby każdy turysta z góry wiedział czego i gdzie może oczekiwać, i 
aby była to oferta wysokiej jakości. 

• Wprowadzenie w schroniskach nowych atrakcji, które staną się dodatkową zachętą do 
podejmowania wędrówek na szlakach górskich:

• Wytyczenie tras zimowych w rejonach schronisk, co wzbogaci ofertę zimową dla wytraw-
nych turystów oraz amatorów sportów zimowych i przyczyni się do zmniejszenia sezono-
wości ruchu turystycznego w górach:

• Modernizacja i rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w obiektach, które wyma-
gają jej uzupełnienia – tak, aby mogły obsługiwać ruch turystyczny zgodnie z wymogami 
ochrony  środowiska i możliwie najmniejszym negatywnym oddziaływaniu na otoczenie:

• Doposażenie schronisk w środki pierwszej pomocy, w tym szczególnie ratujące życie – 
defibrylatory (wszystkie). 


