
1 
 

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 38/2021 
                                                                                                   Dyrektora GPN z dnia 21.12.2021r. 

 
 

CENNIK OPŁAT ZA WSTĘP DO GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO  

ORAZ UDOSTĘPNIANIA OBSZARU PARKU 

 
A. Cennik opłat za wstęp do Gorczańskiego Parku Narodowego 

 
 

§ 1 
1. Opłata za wstęp do Gorczańskiego Parku Narodowego jest pobierana na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 września 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz.U. z 2021r. poz. 

1735). Obowiązkiem wchodzącego na teren Parku jest zakup biletu.  

 

2. Opłaty nie są pobierane za wstęp do parku dworskiego hr. Wodzickich w Porębie Wielkiej (Obwód 

Ochronny Dwór). Z opłat wyłączone są również odcinki szlaków biegnące wzdłuż granic GPN: 

- szlak żółty: Poręba Górna - Stare Wierchy, 

- szlak zielony: Stare Wierchy -  Obidowiec 

- szlak czerwony: Bardo – Stare Wierchy – Rozdziele - Turbacz,  

- szlak zielony: Przysłop - Gorc, 

- szlak niebieski: Gorc - Lubomierz-Rzeki.  

 

§ 2 

1. Opłata za wstęp do Gorczańskiego Parku Narodowego wynosi:  

a) 7,00 zł – bilet normalny ważny 1 dzień,  

b) 3,50 zł – bilet ulgowy ważny 1 dzień,  

c) 14,00 zł - bilet normalny ważny 3 dni, 

d) 7,00 zł - bilet ulgowy ważny 3 dni, 

e) 35,00 zł - bilet normalny ważny 7 dni,  

f) 17,50 zł - bilet ulgowy ważny 7 dni.   

2. Okres ważności biletu jest liczony w stosunku do dni kalendarzowych, a nie do czasu trwania doby.  

3. Opłaty trzydniowe i siedmiodniowe upoważniają do wstępu na teren Parku w następujących po sobie 

kolejnych trzech lub siedmiu dniach.  

4. Niewykorzystanie biletu we wskazanym terminie nie wiąże się ze zwrotem kosztów jego zakupu. 

 
 
 

§ 3 
1. Sposoby sprzedaży biletów wstępu: 

- sprzedaż stacjonarna  (w punktach poboru opłat w Porębie Wielkiej - Koninkach i Lubomierzu – 

Rzekach oraz w Ośrodku Edukacyjnym GPN w Porębie Wielkiej 4 (w godzinach otwarcia tych obiektów) 

oraz w tzw. mobilnych punktach sprzedaży biletów, 

- sprzedaż online (za pomocą internetowego systemu sprzedaży – www.eparki.pl oraz w aplikacji 

mobilnej). 

2. Opłaty są pobierane przez pracowników Parku lub inne osoby prowadzące obsługę ruchu 

turystycznego posiadające imienny identyfikator z logo GPN. 

3. W przypadku braku obsługi w punktach pobierania opłat, odwiedzający ma obowiązek uiścić opłatę 

wstępu online (płatność kanałem elektronicznym lub w aplikacji mobilnej), bądź u osoby upoważnionej 

do pobierania opłat, w tzw. mobilnym punkcie sprzedaży biletów. 
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4. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest:  

- bilet w wersji papierowej ważny z paragonem fiskalnym wydanym przez kasjera, 

- bilet w wersji elektronicznej na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym (sprzedaż online). 

Bilety oraz ewentualne dowody uiszczenia opłaty należy zachować do kontroli. 

5. Opłaty za wstęp do Gorczańskiego Parku Narodowego są pobierane przez cały rok przy czym: 

- sprzedaż online w sieci Internet i aplikacjach mobilnych odbywa się przez cały rok przez całą dobę, 

- sprzedaż stacjonarna odbywa się od 1 stycznia do 31 grudnia w punktach obsługi ruchu turystycznego 

w Porębie Wielkiej - Koninkach i Lubomierzu – Rzekach (w dniach i godzinach pracy tych obiektów), 

- w kasie Ośrodka Edukacyjnego i Wystawy Przyrodniczej GPN (w dniach i godzinach pracy tych 

obiektów), 

- sprzedaż mobilna odbywa się przez cały rok na wszystkich szlakach i ścieżkach edukacyjnych  

z częstotliwością uzależnioną od warunków pogodowych oraz ruchu turystycznego. 

 

§ 3 
Opłat za wstęp nie pobiera się od: 

1. dzieci w wieku do 7 lat; 
2. osób, które posiadają zezwolenie dyrektora parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie 

ochrony przyrody; 
3. uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie 

uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego; 
4. mieszkańców gmin położonych w granicach  parku  narodowego i gmin graniczących z parkiem tj. gmin 

Niedźwiedź, Mszana Dolna, Kamienica, Ochotnica Dolna, Nowy Targ, Rabka-Zdrój;  
5. członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 

(Dz.U. 2014 poz. 1863) posiadającej ważną Kartę Dużej Rodziny; 
6. ratowników górskich oraz ratowników górskich z psem ratowniczym Grupy Podhalańskiej GOPR 

posiadających ważną legitymację służbową, wykonujących działania ratownicze (w myśl Ustawy 

o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 

sierpnia 2011r.). 

 
§ 4 

D zakupu biletu ulgowego upoważnieni są:   
a) uczniowie szkół i studenci; 
b) emeryci i renciści; 
c) osoby niepełnosprawne; 
d) żołnierze służby czynnej. 
 
 

§ 5 
Podstawą do zakupu biletu ulgowego lub zwolnienia z opłat jest okazanie odpowiedniego dokumentu 
potwierdzającego spełnienie wymaganych warunków.  
 
 

§ 6 
Środki uzyskane z opłat za wstęp do Parku są przeznaczone na utrzymanie infrastruktury turystycznej Parku, 
utrzymania czystości na szlakach turystycznych oraz na dofinansowanie działalności ratowniczej Grupy 
Podhalańskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, działającej na terenie GPN.   
 
 

§ 7 
Do kontroli biletów upoważnieni są funkcjonariusze Straży Parku, dyrektor, zastępca dyrektora, leśniczowie, 
podleśniczowie i strażnicy obwodów ochronnych. 
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B. Cennik udostępniania miejsc biwakowych na polanie Oberówka i Trusiówka oraz miejsca 

parkingowego Trusiówka 

Cennik udostępniania miejsc biwakowych na polanie Oberówka i Trusiówka  
oraz miejsca parkingowego Trusiówka 
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Opłata jednorazowa, pobierana z góry 

Nocowanie w miejscu 
biwakowym 

Osoby dorosłe 

 

10,00 zł/doba 

Dzieci i młodzież do lat 18 

 

5,00 zł/doba 

Dzieci do lat 7, niepełnosprawni 

 

bezpłatnie 

Rozpalenie ogniska* 

 
5,00 zł 

*maksymalny czas korzystania z miejsca ogniskowego  
po dokonaniu opłaty – 3 godz. 

NIEDOZWOLENE JEST ZBIERANIE DREWNA W LESIE 
Wiązki opałowe można nabyć u obsługi miejsca biwakowego. 

 

Grillowanie* 
3,00 zł 

*tylko w miejscu wyznaczonym przez obsługę 

Wypożyczenie sprzętu 
grillowego 

5,00 zł  

Korzystanie z miejsca 
biwakowego 

5 zł/od osoby dot. osób piknikujących,  
nie korzystających z noclegu 

 2 zł/od osoby w przypadku grup zorganizowanych (uczestnicy 
zgłoszonych imprez,wycieczki,) 

Korzystanie z toalety* 

 
2 zł 

*opłata uiszczana w automacie wrzutowym 
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Opłata pobierana z góry przy wjeździe na parking 
Dowodem wniesienia opłaty za korzystanie z parkingu jest paragon z kasy fiskalnej, który 

należy umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą 

Samochód osobowy 10,00 zł 

Motocykl, motorower 4,00 zł 

Samochód dostawczy  
i bus pow. 7-osobowy 

16,00 zł 
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Parkowanie w porze nocnej 
godz. 20:00 – 7:00* 

10 zł 
* Pozostawienie pojazdu 

na noc możliwe jest 
wyłącznie po uiszczeniu 

opłaty parkingowej 

W przypadku braku 
możliwości uiszczenia 
opłaty na parkingu 
obowiązuje zakup biletu 
poprzez internetową 
platformę sprzedaży 
biletów.  

Środki uzyskane z opłat za udostępnienie miejsc biwakowych, miejsc parkingowych  
oraz toalety przeznaczone są na ich utrzymanie.  

 

C. Cennik udostępniania niektórych obiektów i obszarów Gorczańskiego Parku Narodowego do celów 

organizacji imprez rekreacyjnych  

Cennik udostępniania niektórych obiektów i obszarów Gorczańskiego Parku Narodowego  
do celów organizacji imprez rekreacyjnych 

Uczestnicy imprez rekreacyjnych organizowanych  
w miejscach biwakowych 

Trusiówka i Oberówka 

2 zł/od osoby 

Uczestnicy imprez rekreacyjnych organizowanych 
na szlakach turystycznych, spacerowych  

i ścieżkach edukacyjnych 

 

10 zł/od osoby* 

*W cenę wliczona jest opłata za wstęp na teren 

GPN. W przypadku imprezy niekomercyjnej 

możliwe jest zwolnienie z opłaty, pod warunkiem 

wykupienia biletu wstępu do Parku zgodnie  

z obowiązującym cennikiem. 

Kaucja wniesiona przez organizatora imprezy w celu 
zabezpieczenia kosztów renowacji potencjalnych 

strat w środowisku przyrodniczym lub 
infrastrukturze turystycznej Parku powstałych  

w wyniku organizacji imprezy 

10 zł/za każdego uczestnika 

Środki uzyskane z opłat za udostępnienie obiektów i obszarów Gorczańskiego Parku Narodowego  
przeznaczone są na ich utrzymanie.  
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D. Cennik udostępniania niektórych obiektów i obszarów Gorczańskiego Parku Narodowego do celów 

filmowania i fotografowania komercyjnego.   

Cennik udostępniania niektórych obiektów i obszarów Gorczańskiego Parku Narodowego do celów 
filmowania i fotografowania komercyjnego 

Fotografowanie i filmowanie  

 

   100 zł/za jeden dzień 

 

Powyższe zapisy nie odnoszą się do fotografowania i filmowania przy użyciu bezzałogowego statku 

powietrznego, niezależnie od charakteru wykonywanych zdjęć. 

Wykonanie lotu z użyciem bezzałogowego statku powietrznego nad terenem Parku wymaga każdorazowej 

zgody Dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego 

Środki uzyskane z opłat za udostępnienie obiektów i obszarów Gorczańskiego Parku Narodowego  
przeznaczone są na ich utrzymanie.  

 

 

Dyrektor  

Gorczańskiego Parku Narodowego  

(-) dr inż. Janusz Tomasiewicz 

 


