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Udostępnianie

Tatrzańskiego Parku Narodowego 
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• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

• Zarządzenia Dyrektora TPN:

– nr 6/2012 z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie uprawiania taternictwa jaskiniowego na terenie Tatrzańskiego 
Parku Narodowego 

– nr 15/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązku zapewnienia opieki przewodnika górskiego 
tatrzańskiego na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego

– nr 3/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ruchu pieszego, rowerowego oraz uprawiania narciarstwa na 
terenie TPN

– nr 1/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie uprawiania taternictwa i narciarstwa ekstremalnego na terenie 
TPN

– nr 5/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie warunków udostępnienia obszaru TPN w celach szkoleniowych

Akty prawne - regulacje
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• Turystyka piesza 

• Turystyka rowerowa

• Turystyka narciarska i narciarstwo

• Taternictwo powierzchniowe i jaskiniowe

Formy aktywności na terenie TPN
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• Nie schodź ze szlaków

• Nie wspinaj się w terenach, jaskiniach nie udostępnionych

• Nie wędruj po nocy, nie biwakuj

• Nic nie zabieraj (rośliny, skały, owoce runa)

• Nic nie zostawiaj (śmieci, resztki jedzenia) 

• Nie niszcz i nie uszkadzaj obiektów przyrodniczych, tworów i składników przyrody

• Nie dokarmiaj zwierząt

• Nie płosz, nie niepokój, nie chwytaj, nie zabijaj zwierząt 

• Nie wprowadzaj psów

• Nie hałasuj

• Nie pal ognisk i wyrobów tytoniowych, nie używaj otwartego źródła światła

(na podstawie art. 15, ust 1 ustawy o ochronie przyrody)

Ogólne zasady
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• przebywanie na obszarach udostępnionych do ruchu turystycznego, rowerowego oraz narciarskiego może być 
niebezpieczne dla zdrowia i życia,

• decyzje dotyczące wyjścia w Tatry turysta podejmuje samodzielnie w oparciu o własne doświadczenie i wskazówki 
zawarte w komunikatach Tatrzańskiego Parku Narodowego i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego,

• uprawianie turystyki pieszej oraz narciarskiej w Tatrzańskim Parku Narodowym wymaga przygotowania 
kondycyjnego, posiadania doświadczenia, odpowiedniej wiedzy i wyposażenia lub zapewnienia opieki 
uprawnionego przewodnika, 

Ogólne zasady
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• Na szlakach turystycznych obowiązuje ruch prawostronny. 
Dotyczy to szczególnie szlaków prowadzących dolinami, 
gdzie występuje bardzo duży ruch turystyczny. 

• Grupy szkolne mogą być prowadzone tylko przez 
przewodników posiadających uprawnienia tatrzańskie.

• W okresie od 1 marca do 30 listopada wszystkie szlaki 
turystyczne podlegają zamknięciu od zmierzchu do świtu 
(nie dotyczy kursów taternickich oraz akcji jaskiniowych nie 
możliwych do realizacji jednego dnia). 

• W okresie od 1 grudnia do 15 maja zamyka się dla ruchu 
turystycznego ze względu na ochronę przyrody następujące 
odcinki szlaków  turystycznych:

– Przełęcz w Grzybowcu – Wyżnia Kondracka Przełęcz
– Dolina Tomanowa – Chuda Przełączka
– Dolina Pięciu Stawów Polskich – Świstówka Roztocka

- Morskie Oko

• Jaskinia Mroźna pozostaje zamknięta w okresie od 31
października do 25 kwietnia

Turystyka - zasady
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• Na szlakach turystycznych, na których uprawiana jest turystyka zimą, obowiązują znaki letnie. Szlaki turystyczne nie
są dodatkowo oznakowane również szlaki powyżej górnej granicy lasu a więc korzystanie z nich wymaga dokładnej
znajomości ich przebiegu.

• W zależności od warunków, dodatkowemu oznakowaniu mogą podlegać następujące szlaki turystyczne:
– Zimowy wariant dojścia do schroniska PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich z Doliny Roztoki (szlak czarny);
– Szlak turystyczny przez Królową Rówień (szlak niebieski);

• Szlaki, nie są utrzymywane, ani też zabezpieczane przed niebezpieczeństwami. Poruszanie się po nich wymaga 
uwzględniania zaleceń wynikających z komunikatu o stopniu zagrożenia lawinowego oraz komunikatu turystycznego 
Tatrzańskiego Parku Narodowego, umiejętności oceny zagrożenia lawinowego w terenie, a także posiadania 
odpowiedniej wiedzy, używania sprzętu i wyposażenia umożliwiającego poruszanie się w Tatrzańskim Parku 
Narodowym w warunkach zimowych lub zapewnienia opieki uprawnionego przewodnika.

• Uprawianie turystyki zimowej na szlakach położonych powyżej górnej granicy lasu może odbywać się z ewentualnym 
odstępstwem od ich przebiegu w najbliższej odległości, zapewniającej bezpieczeństwo poruszania się.

Turystyka - zasady
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Turystyka piesza

• Ok. 275 km szlaków turystycznych o różnych 
wymaganiach

• Szlaki dwukierunkowe z wyjątkiem odcinków:

– Zawrat – Kozi Wierch

– Kopuła szczytowa Giewontu

– Jaskinie: Mroźna, Mylna, Smocza Jama od 
dna Wąwozu Kraków

• Jaskinie

– Mroźna – jedyna jaskinia oświetlona, 
czynna sezonowo

– „Jaskinie Pawlikowskiego” – Mylna, 
Obłazkowa, Raptawicka

– Smocza Jama

– Dziura

• Sztuczne ułatwienia

– Rysy

– Przełęcz Mięguszowiecka pod Chłopkiem

– Orla Perć + niektóre szlaki dojściowe

– Giewont

– Kobylarzowy Żleb

– Jaskinie w Dolinie Kościeliskiej
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• Szlaki udostępnione dla turystyki rowerowej (łącznie ok 38 km):

– „Droga pod Reglami”

– Dolina Chochołowska do schroniska 

– Kuźnice - Polana Kalatówki

– Dolina Suchej Wody do schroniska  „Murowaniec” 

– Małe Ciche – Zazadnia – Wierch Poroniec – Zgorzelisko –Tarasówka

– Małe Ciche – Lichajówki – Murzasichle

• Obowiązuje pierwszeństwo ruchu pieszego. 

Turystyka rowerowa
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• Trasy i szlaki udostępnione dla narciarstwa i turystyki narciarskiej:

– trasy narciarskie i pólka ćwiczebne

– Kasprowy Wierch (kocioł Gąsienicowy i Goryczkowy)

– Nosal

– Kalatówki (Suchy Żleb)

– Hala Gąsienicowa (pólko obok Betlejemki)

– Nartostrada – ok 3 km

– szlaki narciarskie – ok 22 km

– trasy biegowe 9Kiry, COS)

– szlaki turystyczne

Narciarstwo
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• Turystykę narciarską i narciarstwo można uprawiać pod warunkiem występowania pokrywy śnieżnej, zabezpieczającej 
roślinność i glebę przed uszkodzeniem.

• Na trasach i pólkach można używać wyłącznie sprzętu narciarskiego (w tym specjalistycznego dla osób 
niepełnosprawnych) i snowboardu 

• Na terenach udostępnionych dla narciarstwa i turystyki narciarskiej zabrania się poruszania pieszych w tym pieszego 
poruszania się narciarzy

• Podczas uprawiania turystyki narciarskiej obowiązuje pierwszeństwo ruchu pieszego oraz ruchu podejściowego

• Po szlakach narciarskich można poruszać się tylko zgodnie z określonym kierunkiem ruchu

• Szlaki turystyczne Myślenickie Turnie – Kasprowy Wierch oraz Dolina Gąsienicowa (Dolina Sucha Stawiańska) – Liliowe 
udostępnia się wyłącznie do podejścia

• W okresie funkcjonowania kolei krzesełkowej w Dolinie Goryczkowej dla ruchu pieszego oraz turystyki narciarskiej 
udostępnia się dojście do dolnej stacji kolei, na odcinku Gonciska - Wyżnia Goryczkowa Rówień. 

• W okresie funkcjonowania kolei krzesełkowej w Dolinie Gąsienicowej udostępnia się dla ruchu pieszego oraz turystyki 
narciarskiej wariant zimowy szlaku turystycznego, na odcinku dolna stacja kolei krzesełkowej w Dolinie Suchej 
Stawiańskiej (Kocioł Gąsienicowy) - Sucha Przełęcz.

• w okresie udostępniania narciarskiej trasy zjazdowej w Dolinie Goryczkowej zostaje oznakowany szlak narciarski 
z Niżniej Goryczkowej Równi na szczyt Kasprowego Wierchu. 

• W okresie nieudostępniania narciarskiej trasy zjazdowej w Dolinie Goryczkowej dla narciarstwa zjazdowego, turystykę 
narciarską można uprawiać w obrębie narciarskiej trasy zjazdowej w Dolinie Goryczkowej pod warunkiem występowania 
pokrywy śnieżnej zabezpieczającej roślinność i glebę przed oddziaływaniem narciarstwa, przy czym korzystanie z tego 
obszaru wymaga dokładnej znajomości jego granic, gdyż obszar ten nie jest oznakowany.

Narciarstwo - zasady
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• Rejony udostępnione dla uprawiania taternictwa powierzchniowego:

– Tatry Wysokie: 
• w rejonie Morskiego Oka – w obrębie grani i leżących poniżej ścian na 

obszarze od Przełęczy Białczańskiej poprzez Rysy, Mięguszowieckie 
Szczyty i Cubrynę do Wrót Chałubińskiego, wraz z boczną granią 
Mnicha

• w rejonie Doliny Pięciu Stawów Polskich wraz z Dolinką Buczynową –
od szczytu Świnicy do Przełęczy Zawrat pomiędzy granią a czerwono 
znakowanym szlakiem turystycznym oraz w obrębie grani i leżących 
niżej ścian od Przełęczy Zawrat po Małą Buczynową Przełączkę

• w rejonie Hali Gąsienicowej – w obrębie grani i leżących poniżej ścian 
od Żółtej Przełęczy przez Granaty, Kozi Wierch, Zawratową Turnię, 
Świnicę do Świnickiej Przełęczy, wraz z boczną granią Kościelców po 
Karb

– Tatry Zachodnie: 

• skałki w żlebie Jaroniec i w Dolinie Lejowej, w planach: Ściana nad 
Dziurą

• Udostępniane drogi wspinaczkowe znajdują się na obszarach obejmujących 
ściany, od podnóża po grań lub wierzchołek szczytu lub formacji skalnej. 

• W okresie występowania zagrożenia lawinowego 2 stopnia lub wyższego oraz 
pod warunkiem występowania pokrywy śnieżnej, zabezpieczającej roślinność i 
glebę przed oddziaływaniem taternictwa, do celów szkoleniowych udostępniona 
jest dodatkowo skałka Wapiennik.

Taternictwo powierzchniowe
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W zarządzeniu Dyrektora TPN przyjęto, że: 

• taternictwo to przechodzenie trudno dostępnych partii Tatr przy zastosowaniu specjalnych umiejętności i 
odpowiedniego sprzętu,

• narciarstwo ekstremalne (w tym snowboarding) to zjazdy w terenie eksponowanym, wymagające odpowiedniej 
techniki zjazdu, czasem również użycia sprzętu wspinaczkowego oraz wykorzystania technik wspinaczkowych

ponadto

• uprawianie taternictwa i narciarstwa ekstremalnego wymaga posiadania specjalistycznego sprzętu i przygotowania 
oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tych dyscyplinach 

• obszary dopuszczone do uprawiania taternictwa zostają udostępnione wyłącznie w tym celu oraz na wybranych 
drogach wspinaczkowych i liniach również dla narciarstwa ekstremalnego, a drogi dojścia w celu komunikacyjnym 
jako połączenie szlaku turystycznego i drogi wspinaczkowej, 

• przebywanie na obszarach udostępnionych do uprawiania taternictwa i narciarstwa ekstremalnego może być 
niebezpieczne dla zdrowia i życia, 

• decyzje dotyczące wyjścia taternik / narciarz podejmuje samodzielnie w oparciu o własne doświadczenie i 
wskazówki zawarte w komunikatach Tatrzańskiego Parku Narodowego i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego,

Taternictwo - zasady
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• Obowiązek zamieszczenia wpisu do Książki Wyjść Taternickich lub na stronie internetowej: wspinanie.tpn.pl

• Obowiązuje zakaz instalowania i wymiany punktów asekuracyjnych bez zezwolenia Dyrekcji TPN.

– Instalowane punkty asekuracyjne muszą być wykonane ze stali nierdzewnej, być zgodne z normą EN959 ,
a ich montaż wykonywany przez osoby posiadające uprawnienia ekiperskie

• Zabrania się naruszania zakazów określonych w art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w 
szczególności podkuwania lub niszczenia skały, doklejania chwytów, niszczenia roślinności w tym porostów 
naskalnych.

• Nie wolno biwakować z wyjątkiem sytuacji awaryjnych w ścianie, zagrażających życiu i zdrowiu. 

• Dojście najkrótszą bezpieczną drogą od szlaku turystycznego, z tym, że należy używać tradycyjnie
wykorzystywanych ciągów komunikacyjnych

• W okresie zalegania pokrywy śniegowej w czasie dojścia oraz powrotu dopuszcza się użycie nart.

• Ze względów przyrodniczych obszary taternickie lub ich fragmenty mogą być czasowo wyłączane z udostępniania.

• Brak obowiązku posiadania Karty Taternika i przynależności klubowej.

Taternictwo - zasady
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• Uprawianie narciarstwa ekstremalnego ogranicza się do dróg wspinaczkowych i linii wymienionych w zarządzeniu.

• Narciarstwo ekstremalne może być uprawiane pod warunkiem występowania ciągłej pokrywy śnieżnej, 
zabezpieczającej roślinność i glebę przed oddziaływaniem narciarstwa. 

• Na drogach wspinaczkowych przeznaczonych równocześnie do uprawiania taternictwa oraz narciarstwa 
ekstremalnego obowiązuje zasada pierwszeństwa ruchu taternickiego

• Ze względów przyrodniczych teren taternicki lub jego fragmenty mogą być czasowo wyłączane z udostępniania dla 
narciarstwa ekstremalnego.

• Osoby uprawiające narciarstwo ekstremalne zobowiązane do rejestracji wyjścia poprzez stronę internetową: 
wspinanie.tpn.pl.

• Obowiązuje zakaz instalowania i wymiany punktów asekuracyjnych bez zezwolenia Dyrekcji TPN.

– Instalowane punkty asekuracyjne muszą być wykonane ze stali nierdzewnej, być zgodne z normą EN959 , a
ich montaż wykonywany przez osoby posiadające uprawnienia ekiperskie

• Zabrania się naruszania zakazów określonych w art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w 
szczególności podkuwania lub niszczenia skały, doklejania chwytów, niszczenia roślinności w tym porostów 
naskalnych.

Narciarstwo ekstremalne - zasady
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Rejon Doliny Rybiego Potoku:

• Zachód Grońskiego – szlak turystyczny na Rysy 

• Mięguszowiecki Szczyt Czarny – wschodnia ściana Kazalnicy – Bańdzioch – Czarny Staw 
pod Rysami – szlak turystyczny na Rysy

• Mięguszowiecki  Szczyt Czarny – Kocioł pod Rysami – szlak turystyczny na Rysy

• Hińczowa Przełęcz – Wielka Galeria Cubryńska – Mały Kocioł Mięguszowiecki – Morskie Oko 

• Przełączka za Turnią Zwornikową – Żleb Szulakiewicza – Mnichowy Żleb – Morskie Oko

Rejon Doliny Gąsienicowej:

• Zmarzła Przełęcz – szlak na Zawrat

• Zmarzła Przełączka Wyżnia – Żleb Honoratka – szlak turystyczny na Zawrat

• Zadni Kościelec – Kominem Drewnowskiego z siodełka, WHP 100 – szlak na Zawrat

• Kościelec – Żleb Zaruskiego – Czarny Staw Gąsienicowy

• Kościelcowa Przełęcz – szlak turystyczny na Karb (Dolina Zielona Gąsienicowa)

• Zadni Kościelec – Załupa H – Zadni Staw Gąsienicowy – szlak turystyczny na Karb (Dolina 
Zielona Gąsienicowa)

• Mylna Przełęcz – Zadni Staw Gąsienicowy – szlak turystyczny na Karb (Dolina Zielona 
Gąsienicowa)

• Zawratowa Turnia – (wprost) Świnicka Kotlinka – szlak turystyczny na Świnicką Przełęcz 

• Niebieska Przełęcz – Świnicka Kotlinka – szlak turystyczny na Świnicką Przełęcz

• Świnica – północno-wschodni żleb – szlak turystyczny na Świnicką Przełęcz

• Siodełko w filarze Świnicy – (drogą Kulczyński-Świerz lub Stanisławski) – szlak na Świnicką 
Przełęcz

Narciarstwo ekstremalne - linie
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• Jaskinie udostępnione dla uprawiania taternictwa:

– 23 pojedyncze obiekty i 2 systemy jaskiniowe

– 57 km co stanowi blisko 45 % długości korytarzy wszystkich jaskiń

– większość obiektów powyżej 100 m, a 6 obiektów powyżej 1000 m długości

• Zasady uprawiania taternictwa jaskiniowego na terenie TPN

– Obowiązek dokonania wpisu wyjścia do jaskini – elektroniczna książka wyjść.

– Wejścia do jaskiń tylko dla osób posiadających Kartę Taternika, licencję TPN lub kursowe
prowadzone przez instruktora taternictwa jaskiniowego.

– Obowiązuje dzienny limit wejść.

– Dojście najkrótszą bezpieczną drogą od szlaku turystycznego.

– Zakaz używania oświetlenia karbidowego.

– Zakaz instalowania i wymiany punktów asekuracyjnych bez zezwolenia Dyrekcji TPN.

Taternictwo jaskiniowe
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Szkolenie – wszelka odpłatna działalność dydaktyczna o charakterze wykładu, 
ćwiczenia, treningu, instruktażu, kursu, pokazu – tak  w wymiarze teoretycznym, jak 
i praktycznym – prowadzona na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego, w 
szczególności w zakresie:

• lawinoznawstwa;

• turystyki;

• taternictwa powierzchniowego;

• taternictwa jaskiniowego;

• wspinaczki skalnej;

• technik linowych;

• narciarstwa zjazdowego lub snowboardingu;

• narciarstwa wysokogórskiego;

• narciarstwa ekstremalnego;

• turystyki narciarskiej;

• pomocy przedmedycznej;

• bezpieczeństwa w górach.

Szkoleniem nie jest działalność przewodnika w zakresie i na potrzeby prowadzonej 
wycieczki w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach 
turystycznych;

Szkolenia
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Szkolenie może być prowadzone przez:

• Instruktora – w zakresie specjalności stwierdzonej dokumentem urzędowym, w szczególności instruktora 
Polskiego Związku Alpinizmu lub instruktora Polskiego Związku Narciarskiego.

• Instruktora ratownictwa – w zakresie specjalności stwierdzonej dokumentem urzędowym.

• Trenera – w zakresie specjalności stwierdzonej dokumentem urzędowym, w szczególności trenera Polskiego 
Związku Alpinizmu lub trenera Polskiego Związku Narciarskiego.

• Osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, kompetencje, wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności, pod 
warunkiem ich oświadczenia przed Dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego. 

• Przewodnik – osoba posiadająca uprawnieninia do wykonywania zawodu przewodnika górskiego tatrzańskiego;

• Instruktor – instruktor sportu w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2010.127.857; 
tekst jednolity z dnia 31.07.2017r. – Dz.U.2017.1463);

• Instruktor ratownictwa – instruktor ratownictwa górskiego w rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o 
bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U.2011.208.1241);

• Trener – trener sportu w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2010.127.857; tekst 
jednolity z dnia 31.07.2017r. – Dz.U.2017.1463);

Szkolenia
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• Szkolenie odbywa się za zezwoleniem Dyrektora Tatrzańskiego Parku 
Narodowego wydawanym na okres jednego roku kalendarzowego, określonego 
we wniosku.

• Zezwolenie wydaje się za opłatą za udostępnianie Tatrzańskiego Parku 
Narodowego, określoną odrębnym zarządzeniem Dyrektora Tatrzańskiego Parku 
Narodowego – 100 zł / rok.

• Na potwierdzenie zezwolenia Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego wydaje 
imienny identyfikator. 

• Prowadzący szkolenie powinien mieć przy sobie identyfikator przez cały czas 
szkolenia i okazać go na każde wezwanie Służby Tatrzańskiego Parku 
Narodowego.

• Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego wydaje zezwolenie na kolejny rok 
kalendarzowy po przedstawieniu przez osobę prowadzącą szkolenie polisy oraz 
dokonaniu opłaty za udostepnienie.  

• Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego wydając zezwolenie na prowadzenie 
Szkolenia w zakresie dyscypliny nieuregulowanej odrębnym zarządzeniem – w 
szczególności Szkolenia w zakresie lawinoznawstwa – wskaże szczególne 
warunki jego wykonywania.

• Prowadzone Szkolenie nie może utrudniać korzystania z zasobów Tatrzańskiego 
Parku Narodowego przez innych jego użytkowników.

• Prowadzone Szkolenie nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa dla  
innych jego użytkowników Tatrzańskiego Parku Narodowego

Szkolenia – zasady
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• Zezwolenie na prowadzenie Szkolenia wydaje się na wniosek osoby prowadzącej 
Szkolenie. 

• Wniosek składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

• Prowadzący Szkolenie składa wniosek (formularz) oraz: 

– Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i  kontraktowej mogącej 
wyniknąć z prowadzenia Szkolenia objętego wnioskiem;

• umowa ubezpieczenia powinna obowiązywać przez okres roku kalendarzowego 
objętego wnioskiem o prowadzenie Szkolenia;

• polisa powinna wskazywać rodzaj działalności objętej ubezpieczeniem;

• suma ubezpieczenia stwierdzonego polisą nie może być niższa od 100.000 zł;

– Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób 
przebywających w górach – zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 
roku o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach 
narciarskich (Dz.U.2011.208.1241)

– Oświadczenie o świadomości brzmienia art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 
ochronie przyrody (Dz.U.2004.92.880; tekst jednolity z dnia 17.01.2018r. –
Dz.U.2018.142), a także pozostałych źródeł prawa obowiązujących na obszarze 
Tatrzańskiego Parku Narodowego wraz z zobowiązaniem do ich przestrzegania

– Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, kompetencjach, wiedzy, doświadczeniu 
oraz umiejętnościach – dotyczy osób nie posiadających uprawnień na prowadzenie 
danej działalności szkoleniowej

Szkolenia – zasady
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0-100 25,293%

100-200 19,164%

200-300 14,916%

300-400 11,393%

400-500 8,531%

500-600 5,921%

600-700 4,090%

700-800 2,961%

800-900 2,103%

900-1000 1,558%

1000-1100 1,151%

1100-1200 0,835%

1200-1300 0,643%

1300-1400 0,508%

1400-1500 0,361%

1500-1600 0,215%

1600-1700 0,139%

1700-1800 0,083%

1800-1900 0,064%

1900-2000 0,046%

2000-2100 0,024%

2100-2200 0,002%

96 %

1 km

Najdalej odległe miejsce od szlaku turystycznego < 2,2 km

A Tatry takie małeR
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A turystów tak dużoR
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A turystów tak dużoR
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Dziękuję za uwagę!

Przygotowanie: Bogusława Filar
Tatrzański Park Narodowy


