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Zarząrlzenie nr 23 l202l
z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego

w sprawie wprowadzenia opłat za udostępnianie Gorczańskiego Parku Narodowego
do edukacji i dydaktyki.

Podstawa prawna: art.8e ust. l, art. l2 ust. 3 i I Llslawy o oc'hronie przyrody z dnia 16.
kwietnia 2001 r. jednolity tekst (Dz.U. 2020 poz. 55 z p(lźn. zmianami)'

Z dniem l9 sierpnia 202l roku wprowadza się opłaty za udostępnianie GPN do

edukacji i dydakfyki za następujące usługi:

1. Zajęcia edukacyjne i dydaktyczne w obiektach i na terenie GPN:

a) dla przedszkolaków - terenowe i stacjonarne prowadzone przez pracowników GPN,

b) dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych: terenowe i stacjonarne

warsztatowe prowadzo ne pr Zez pracowników GPN,

c) zapcia dydaktyczne dla studentów: terenowe i stacjonarne warsztatowe prowadzone przez

pracowników GPN'

d) zapcia edukacyjne on-line,

e) wykłady, prelekcje.

2. Zajęcia edukacyjne poza obiektami i terenem GPN - wykłady' prelekcje.

3. Warsztaty ujęte w,.Szczegółowym planie działalności edukacyjnej Zespołu d/s Edukacji i

Udostępniania Parku'' prowadzon ę ptZęZ'.

a) pracowników GPN,

b) specjalistów nie będących pracownikami GPN.

4. Warsztaty naŻyczenie nie ujęte w ..Szczegółowym planie działalności edukacyjnej

Zespołu d/s Edukacji i Udostępniania Parku''.

5. Udostępnianie ekspozycji w Gajówce Mikołaja w ł.opusznej.

6. Udostępnianie ekspozycji pizyrodniczej w ośrodku Edukacyjnym GPN w Porębie Wielkiej

Szczegółowe zasar]y zwiedzania ekspozycji przyrodniczej w o,środku Edukacyjnym GPI,ł zawiera

Załqcznik nr 2 clo ninie.jszego Zarzqdzenia.

7. Wstęp na projekcję filmu pt. ,.Gorczański Park Narodowy" w oE GPN.

8' Wynajęcie sali konfbrencyjnej lub edukacyjnej w budynku Dyrekcji GPN lub w ośrodku

Edukacyjnym GPN w Porębie Wielkiej wraz z udostępnieniem sprzętu av.



9. Wynajęcie sali edukacyjnej w Gajowce Mikołaja w Łopusznej wraz z udostępnlenlem

sprzętu av.

10. Wynajęcie sali edukacyjnej w Chacie GPN na Hali Długiej.

II. Zorganizowanie na terenie GPN, w okresie od maja do pażdziernika, ogniska w miejscu

do tego przęZnaczonym - Gajówka Mikołaja w Łopusznej, udostępnienie miejsca i opału,

12. Kopiowanie materiałów z biblioteki,

l3. Konsultacje merytoryczne przy nagrywaniu edukacyjnych programów telewizyjnych,

ręalizowaniu filmów przyrodniczych, fotografowaniu w Gorczańskim Parku Narodowym,

l4. Usługi grawerskie, wykonane w Gorczańskim Parku Narodowym na maszynie

grawerskiej marki Gravograph model IS8000 IQ, będącej własnością GPN.

l. opłata zakorzystanie z toalety w oE GPN w Porębie Wielkiej i Gajówce Mikołaja w

Łopusznej przezosoby nie będące uczestnikami zajęc, imprez edukacyjnych organizowanych

przez GPN.

Tracą moc:
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Zarządzenie Dyrektora GPN nr"45 /2019 zdnia3{-*Ł2oł9r.
Zarządzente Dyrektora GPN nr-ł ?l28Żo z"M*&#6-?€Es-ł.
Zarzadzęnie Dvrektora GPN nr l0l202| z dnia 17 .05.Ż02I r.

Załączniknr 1 do Zarządzenianr 2312021 Cennik opłatzaudostępnianie
dydaktyki.

Załącznlknr 2 do Zarządzenianr 2312021 Regulamin dla zwiedzających
przyrodniczą w ośrodku Edukacyjnym GPN w Porębie Wielkiej.
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Zalącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 23 l202l

Cennik opłat za udostępnianie Gorczańskiego Parku Narodowego do edukacji

i dydaktyki.

l. Zajęcia edukacyjne w obiektach i na terenie GPN:

a) zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków (w wieku od lat 5) dla grupy max 10 osób:

- terenowe: 0,5 godz. zajęć (30 min.) - 40,00 zł brutto, w tym 23 oń podatku VAT,

- stacjonarne: 0,5 godz. zajęc (30 min.) - 40,00 zł brutto, w tym 23 oń podatku VAT,

b) zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

klasy I- III dla grupy max 15 os.

klasy IV- VIII orazuczniowie szkół ponadpodstawowych dla grupy max 20 os.

- terenowe: 1 godz. zajęĆ (60 min.) - 80,00 zł brutto, w tym 23 Yo podatku VAT,

- stacjonarne warsztatowe:

1 godz. zajęć (60 min.) - 80,00 zł brutto. w tym 23 Yo podatku VAT,

0,5 godz. zajęć (30 min.) - 40,00 zł brutto, w tym 23 oń podatku VAT,

c) zajęcia dydaktyczne dla studentów dla grupy max 20 os.:

- terenowę: l godz. zajęć (60 min.) - 80,00 zł brutto, w tym 23 Yo podatku VAT,

- stacj onarne warsztatowe :

lgodz. zajęć (60 min.) - 80,00 zł brutto, w tym 23 oń podatku VAT,

0,5 godz. zajęć (30 min.) - 40,00 zł brutto, w tym 23 oń podatku VAT.

d) zajęcia edukacyjne on-line:

l godz. zajęÓ (60 min.) - 60,00 zł brutto. w tym 23 Yo podatku VAT,

e) wykłady, prelekcje w Ośrodku Edukacyjnym GPN w Porębie Wielkiej dla grup max.

50 osób:

45 min. - l00,00 złbrutto, w tym 23 ońpodatku VAT.

2. Zajęcia edukacyjne poza obiektami i terenem GPN:

- wykłady, prelekcje - 45 min. (l godz.lekcyjna) - 100,00 zł brutto, w tym 23%o pod,atku

VAT (sumaryczna cena za wykład, prelekcję obejmuje przygotowanle oraz wygłoszenie)

3. Warsztaty dla nauczycieli ujęte w ,,Szczegółowym planie działalności edukacyjnej

Zespołu d/s Edukacji i Udostępniania Parku'':

a) prowadzone przez pracowników GPN

- kaŻdy uczestnik warsztatów - 10,00 zł brutto, w tym 23 Yo podatku VAT,



b) prowadzonę przez specjalistów nie będących pracownikami GPN

- każdy uczestnik warsztatów - 20,00 zł brutto, w tym 23 oń podatku VAT.

4. WarsztaĘ na życzenie nie ujęte w ,,Szczegółowym planie działalności edukacyjnej

Z d/s EiUP'' dla grupy max 30 osób:

- zajęcia terenowe i stacjonarne (5 godzin) - 800.00 zł brutto, w tym 23 oń podatku VAT.

5. Udostępnianie ekspozycji w Gajówce Mikołaja w Łopusznej:

a) bilet normalny - 5,00 zł brutto, w tym 23 oń podatku VAT,

b) bilet ulgowy - 2,50 zł brutto, w tym Ż3 oń podatku VAT.

Do biletu ulgowego upruu'nieni sq: uc:niowie szkrjł i studenci, emeryci i renciści, żołnierze służby

czynnej, osoby niepełnosprawne, członkov,ie rodziny łrielodzietnej w rozumieniu uslav,y z dnia

5.12.2011r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.LJ. z 201] r. poz. ]863), posiadajqcyważnq Kartę Duże.j

Rodziny.

Opłat zawstęp nie pobiera się od dzieci ponizej 5 roktł zycia, pracownikjw Gorcząńskiego Parku

|larodowego, a także prctcowników innych polskich parków narodowvch.

6. Udostępnianie ekspozycji przyrodniczej w Ośrodku Edukacyjnym GPN w Porębie

Wielkiej:

a) bilet normalny - 8,00 zł brutto, w tym 23oń podatku VAT

b) bilet ulgowy - 4,00 zł brutto, w tym 23oń podatku VAT
Do biletu ulgowego upruu'nieni 'sq" uczniowie szkół i sluc]enci, emer1,ci i renciści, żołnierze służby

cry,nnej, osob'r- niepeInosprcrwne, członkowie rodziny łrielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia

5.l2.2011r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.LI z 2011r. poz. 1863), posiada.jqcywaŻnq Kartę Dużej

Rodziny.

Opłat za wstęp nie pobiera się od dzieci poniżej 5 roku życia, pracowników Gorczańskiego Parku

Narodowego, a także pracowników innych, polskich purków nctrodowych.

7. Wstęp na projekcję filmu pt. ,,Gorczański Park Narodowyo'w Ośrodku Edukacyjnym

GPN w Porębie Wielkiej:

bilet wstępu - 3,00 zł, w tym 23 oń podatku VAT.

8. Wynajęcie sali konferencyjnej lub edukacyjnej w budynku Dyrekcji GPN lub

ośrodku Edukacyjnym GPN w Porębie Wielkiej wrazz udostępnieniem sprzętu av:

I godz. (60 min.) - 100,00 zł brutto, w tym 23 oń podatku VAT.



9. Wynajęcie sali edukacyjnej w Gajówce Mikołaja w Łopusznejwrazz udostępnieniem

sprzętu av:

1 godz. (60 min.) - l50,00 złbrutto, w tym 23 oń podatku VAT.

l0. Wynajęcie sali edukacyjnej w Chacie GPN na Hali Długiej:

l godz. (60 min.) - 100,00 zł brutto, w tym 23 oń podatku VAT .

1I. Zorganizowanie na terenie GPN, w okresie od maja do października, ogniska w

miejscu do tego przeznaczonym - Gajówka Mikołaja w Łopusznej, udostępnienie

miejsca i opału:

2 godziny - 50,00 zł brutto, w tym 23 oń podatku VAT.

Opłaty za zorganizowanie ogniska w miejscach biwakowych Trusiówka i Oberówka regulujq odręhne

przepi,sy.

12. Kopiowanie materiałów z biblioteki GPN:

a) strona A4 - 0,20 zł brutto, w tym 23 oń podatku VAT,

b) strona ,Ą3 - 0,40 zł brutto, w tym 23 oń podatku VAT.

13. Konsultacje merytoryczne przy nagrywaniu edukacyjnych programów

telewizyjnych, realizowaniu filmów przyrodniczych, fotografowaniu w Gorczańskim

Parku Narodowym.

1 godz. konsultacji merytorycznych - l50,00 zł, w tym 23oń podatku VAT.

14. Usługi grawerskie

l roboczog odzina pracy przy usługach grawerskich * 132.00 zł, w tym 23%o podatku VAT.

Usługi wykon1łvane Sq maszynie grau-erskiej mttrki Gravograph model IS8000 IQ będqcej własnościq

GP1{, przez pracowników GPN: specjalista ds. udostępnictnia Parku, konserwator. opłata obejmu.je

koszty prclcy, anlortyzacji naszyny grcnvarskiej i mąteriałów niezbędnych do wykonania

grawerowania.

15. opłata zakorzystaniez toaleĘ w oE GPN w Porębie Wielkiej i Gajówce Mikołaja w

Łopusznej przez osoby nie będące uczestnikami zajęć, imprez edukacyjnych

organizowanych przez GPN{ - 2,00 zł /os., w tym23oń podatku VAT.



opłaĘ należy uiszczać gotówką w kasie GPN (Dyrekcja GPN w Porębie Wielkiej'

oŚrodek Edukacyjny GPN w Porębie Wielkiej, Gajówka Mikołaja w Łopusznej)

lub na podstawie wystawionej faktury przelewem na konto GPN.

Anna Kurzej a - 19 .08.2021r .



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 23 l202l

Regulamin dla zwiedzających ekspozycję przyrodni czą w ośrodku Edukacyjnym

Gorczańskiego Parku Narodowego w Porębie Wielkiej.

Informacie ogólne

1. Ekspozycjaprzyrodniczaw ośrodku Edukacyjnym Gorczanskiego Parku Narodowego

(zwana dalej ,,ekspozycją") prezentuje walory przyrodniczę Gorców.

2. Ekspozycj a j est czynna dla zwiedzaj ących:

w okresie: maj - paŹdziernik od wtorku do niedzieli z wyjątkiem dni świątecznych

w godzinach: 10.00 - 16.00' ostatnie wejście o godzinie 15.00;

w okresie: listopad - kwiecień od wtorku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych

w godzinach 10.00 - l5.00, ostatnie wejście o godzinie 14.00.

W okresie epiclemii w godzinach od ] 3'00 - l3.30 przerwa tech.łliczna na dezynfekcję łnonitorów

d oty kowy c h, p an e I i e d u kac yj n yc h i p I an s zy tttfl o gr aJi c zn yc h.

3. W poniedziałki ekspozycja jest nieczynna dla zwiedzających.

4. Informacja o godzinach otwarcia ekspozycji d|a zwtędzających dostępna jest na stronie

internetowej Gorczańskiego Parku Narodowego; www.gorcepn.pl, na tablicabh

informacyjnych przy wejściu na ekspozycję oraz pod numerem telefonu: 18 33 17 944.

5. Czas zwiedzanta ekspozycji wynosi około l godziny.

6. Ekspozycję można zwiedzac indywidualnie lub w grupach. Szczegółowe zasady

zwiedzanta indywidualnego i grupowego opisują dalsze punkty regulaminu.

Ruch na wystawie jest jednokierunkowy, zwledzanie rozpoczyna się w sali ,,Górski potok''.

W okre,sie epidemii dopuszcza się złiedzanie tylko indywidualne, z audioprzewodnikien.

7' Po ekspozycji mogą oprowadzac jedynie osoby wyznaczone przez Dyrektora GPN.

8. Liczba osób przebywających jednocześnie na ekspozycji jest ograniczona, maksymalnie 20

osób, W związku z povuryższym zwiedzający muSZą brać pod uwagę konieczność oczekiwania

na wejście.

trT okresie epidemii wprowadza się limit wejśc na ekspozyc.ję - ] 5 osób oglqdajqcych, po 3 w każdej z

sal. Wyjqtkient .jest sytuacja, gdy na ekspozycji jesl rodzina, wtedy jej członkowie mogq ekspozycję

nłiedzać rozem'

Oglqdajqcy nuszq zachować wymaganq odległość, tj. 2 m od innych osób. oczekujqcy na wejście na

ekspozycję przebywajq na zewnqtrz budynku, powinny zachować odległość 2 ln od innych osób.

9. Wejście na ekspozycję jest odpłatne (bilety normalne i bilety ulgowe).



Do biletu ulgowego uprawnieni sc1" uczniowie szkól i sludenci, emeryci i renciści, żołnierze słuzby

czynnej, osoby niepełnosprawne, członkowie rodziny wielodzietnej w* rozumieniu ustawy z dnia

5.l2.20I1r. o Karcie Dużej Rodzin,- (Dz.U. z 2011r. poz. 1863), posiadujqcyważnq Kartę Dużej

Roelziny. Ceny biletów podane sq v, Załqczniktl lVr l do niniejszego Zarzqdzenia.

10. opłat Za wstęp nie pobiera się od dzieci poniżej 5 roku Życia oraz od pracowników

Gorczańskiego Parku Narodowego, a takze pracowników innych. polskich parków

narodowych.

1 1. Grupy zwiedza1ące ekspozycję Z pracownikięm merytorycznym uiszczają opłatę za

zajęcia edukacyjne w wysokości 80 złl1 godzinę zajęć stacjonarnych.

12. Grupa zorganizowanazwiędzająca ekspozycję z audioprzewodnikiem traktowana jest jak

turyŚci indywidualni - zwiędzający są zobowiązani wykupic bilety wstępu.

Informacie dla grup

W okresie epidemii nie doptłszcza się nriedzania z pracownikient merytorycznym GPN.

13' Grupy Zorganlzowane Są zobowiązane do wcześniejszej rezerwacji terminu pisemnie z

wykorzystaniem poczty elektronicznej.

14. Grupy zorganizowane zwiędzają ekspozycję z pracownikiem merytorycznym GPN, który

prowadzi zajęcia edukacyjne na ekspozycji lub zaudioprzewodnikiem (od V klasy szkoły

podstawowej).

15. Zwiedzanie ekspozycji z pracownikiem merytorycznym jest mozliwe w dni otwarcia

ekspozycji z wyjątkiem sobót i niedziel.

16. Grupa wchodząca na ekspozycję nie moze liczyc więcej niŻŻ} osób (łącznie z

opiekunami grupy, pilotem itp.).

- przedszkolaki, uczniowie klas I - III oraz osoby niepełnosprawne zwiedzają ekspozycję w

grupach nie większych niz l5 osób.

- uczniowie klas starszych' dorośli zwiedzają ekspozycję w grupach nie większychniz20

osób.

17. Minimalny wiek zwtedzających ekspozycję w grupach zorganizowanych wynosi 5 lat.

18. Podczas zwiedzania ekspozycji opiekun (nauczyciel. przewodnik. pilot wycieczki, itp.)

zobowiązany jest do przebywaniarazem z podopiecznymi i sprawowania nad nimi opieki.

l9. Grupa oczekująca na wejście na ekspozycję przebywa w sali edukacyjnej na ekspozycji

lub na zewnątrz i pozostaje pod nadzorem opiekuna.

Informacie dla zwiedzaiacvch indvwidualnie

20. osoby indywidualne mogą zwiedzac ekspozycję bez wcześniejszej rezerwacji, w

godzinach otwarcia ekspozycj i



21 . Dzieci poniżej 1 2 roku Życia mogą przebywac na ekspozy cji wyłącznie pod opieką osoby

dorosłej.

22. Rodzice i opiekunowie ponoszą odpowiedzialnośc za szkody wyrządzone przęZ dzieci

pozostające pod ich opieką.

23' osoby zwtedząące ekspozycję indyw'idualnie, bez dodatkowej opłaty. mogą skorzystac z

audio-przewodnika z komentarzem w języku polskim, angielskim lub audiodeskrypcją.

24. Zwłedzających zobowiązuje się do uzytkowaniaurządzenia zgodnie z ptzeznaczeniem.

25. Urządzenie kompletne i czyste naleŻy zwrócić niezwłocznie po zakończeniu zwtedzania

do punktu jego wydania.

Informacie porzadkowe:

26. Przed wejściem na ekspozycję plecaki, torby, walizki, parasole oraz okrycie wierzchnie

należy pozostawić w szatni. Zarzeczy pozostawione w szatni GPN nie odpowiada.

Ż7. Zabrania się wstępu na ekspozycję osobom:

'znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub

innych podobnie działający ch

- zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny naganny sposób, ktory zagraża

bezpteczenstwu eksponatów, zakłocaporządek zwiedzaniainnym zwiedzającym lub naruSza

ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

28. Zabrania się wprowadzania zwierząt na ekspozycję, za wyjątkiem psa przewodnika.

29. Z'wiedzających obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów

elektronicznych oraz wnoszenia i spożywania posiłków oraz napojów.

30. Podczas zwiędzantanaleŻy unikać nadmiernego tłoku w jednym miejscu, obowiązuje

zakaz przepychania się, biegania, głośnego zachowania.

3l. Pracownik obsługujący ekspozycję moze odmówić wstępu na ekspozycję lub przerwac

zutiedzanie ekspozycji jeśli osoby przebywające na ekspozycji naruszają postanowienia

niniej szego regulaminu.

3Ż. Zabrania się opierania, wchodzenia i siadania na dioramach.

33 ' Zabrania się dotykania eksponatów.

34. Zabtania się prowadzęnia rozmów telefonicznych na ekspozycji z uŻyciem vządzeń

mobilnych.

3 5 . Zabr ania się wykorzystywani a urządzeń mul timedialnych j ako przedmiotu zabavq, .

36. W okresie epidemii zwiedzającv przebywa na ekspozycji we własnej maseczce' przed

wejściem obowiązkowo dezynfekuje ręce płynem. który znajduje się w holu-recepcji.

opraoowała Ewa Strauchmann. uzupełn iła 1Ż.05 .202l r. - Anna Kurzeja. 
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