
Podsumowanie 
Wśród czynników, które doprowadziły do rozwoju Karpat jako regionu turystycznego 

można wyróżnić takie, które sprzyjały rozwojowi turystyki górskiej w całych Karpatach, inne z 
kolei odpowiadały za zróżnicowanie stopnia rozwoju bazy turystycznej w poszczególnych 
pasmach. Te, które funkcję turystyczną rozwinęły jako pierwsze (Tatry, Beskid Śląski, Żywiecki), 
przeważnie utrzymały dominującą pozycję, także w późniejszych okresach. Ponadto cechą 
charakterystyczną zagospodarowania turystycznego Karpat Polskich jest nierównomierne 
rozmieszczenie poziome i pionowe górskich schronisk turystycznych PTTK. Wśród wniosków 
należy wymienić następujące: 

- Obserwuje się wyraźną koncentrację schronisk górskich w kilku zaledwie regionach. Są 
to Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Tatry, Pieniny Beskid Sądecki i Bieszczady 
Wysokie, 

- Słabo pod tym względem zagospodarowane turystycznie są: Beskid Wyspowy, Beskid 
Średni, Beskid Mały. Szczególnie wyraźnie zaznacza się niewielka liczba schronisk w 
największym mezoregionie Polskich Karpat – Beskidzie Niskim. Jest on pod tym 
względem zdecydowanie niedoinwestowany, 

- Górskie schroniska turystyczne PTTK nie występują obecnie w ogóle na Pogórzu 
Karpackim. Obiekty, które dawniej spełniały taką rolę (bacówki na Brzance i na 
Jamnej), przeszły – podobnie jak wiele innych schronisk w Karpatach Polskich – w 
posiadaniu prywatnych podmiotów, 

- 1/3 schronisk znajduje się w przedziale wysokości 1000-1200 m n.p.m., najmniej tego 
typu obiektów wybudowano powyżej 1400 m n.p.m. i poniżej 600 m n.p.m., 

 
Trzeba ponadto zwrócić uwagę na to, że schroniska górskie w Karpatach Polskich są 

bardzo ważnym elementem bazy noclegowej tego regionu, gdyż: 
- zapewniają bezpieczny nocleg o każdej porze roku, 
- zainteresowani znajdą w nich nocleg w warunkach turystycznych przy 

niewygórowanych cenach, 
- są elementem systemu bezpieczeństwa w górach, na co wpływa doświadczenie i 

wyposażenie gospodarzy oraz placówki GOPR, 
- stworzone przy nich Ośrodki Kultury Turystyki Górskiej PTTK1 umożliwiają 

przybliżenie wiedzy na tematy geograficzno-krajoznawcze; w różnych częściach Karpat 
Polskich. 

Schroniska górskie są tradycyjnym elementem zagospodarowania turystycznego Karpat 
Polskich. Już od XIX w. służą wielu pokoleniom turystów. Doświadczenie pokazuje, że obiekty 
te są niezbędne dla bezpiecznego uprawiania górskiej turystyki pieszej i poznawania piękna 
Karpat Polskich. 
 

                                                           
1 Na Markowych Szczawinach, na Jaworzynie Krynickiej, na Turbaczu, w Ustrzykach 

Górnych, pod Baranią Górą, w Szczawnicy (ponadto poza schroniskami górskimi: w Zawoji oraz 
w Krakowie – tzw. „Gabinet Kazimierza Sosnowskiego”. 


