ZARZĄDZENIE nr 9/2022
Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego
z dnia 25.05 2022 r.
w sprawie cennika opłat za wstęp i korzystanie z urządzeń,
obiektów oraz wartości przyrodniczych Białowieskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 8e w zw. z art. 12 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody(t.j. Dz. U. 2022, poz. 916), § 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
18 marca 2013 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za
wstęp pobiera się opłaty (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1030) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1744) zarządzam co
następuje:
§1
Wprowadzam „Cennik opłat za wstęp i korzystanie z urządzeń, obiektów oraz wartości
przyrodniczych Białowieskiego Parku Narodowego”, stanowiący załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§2
Traci moc Zarządzenie nr 22/2021 Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego z dnia
28 czerwca 2021 r. w sprawie cennika opłat za wstęp i korzystanie z urządzeń, obiektów
oraz wartości przyrodniczych Białowieskiego Parku Narodowego.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.05.2022 r.
§4
Polecam wykonanie niniejszego zarządzenia kierownikom wszystkich komórek
organizacyjnych i pracownikom na samodzielnych stanowiskach pracy w Białowieskim
Parku Narodowym.

Michał
Konrad
Krzysiak
Białowieża, 25 maja 2022 r.

Elektronicznie
podpisany przez
Michał Konrad
Krzysiak
Data: 2022.05.25
16:16:31 +02'00'

Dyrektor Białowieskiego
Parku Narodowego
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Załącznik do Zarządzenia nr 9/2022 Dyrektora BPN z dnia 25.05. 2022 r.
w sprawie cennika opłat za wstęp i korzystanie z urządzeń, obiektów oraz wartości przyrodniczych BPN

CENNIK OPŁAT ZA WSTĘP I KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ, OBIEKTÓW
ORAZ WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO
(BPN)
§1
Opłaty za wstępy i przedłużenie trasy
(w tym 8% podatku VAT)
1.

Opłata za wstęp na trasę turystyczną „Do Dębu Jagiełły” w Obwodzie Ochronnym
Sierganowo, w Obrębie Ochronnym Rezerwat wynosi:
a)
bilet normalny:
8,00 zł od osoby,
b)
bilet ulgowy:
4,00 zł od osoby.

2.

Opłata za przedłużenie trasy turystycznej w Obrębie Ochronnym Rezerwat o trasy
specjalistyczne wynosi 40,00 zł od osoby. Oprócz powyższej opłaty obowiązuje
wykupienie biletu wstępu.

3.

Opłata za wstęp do Rezerwatu Pokazowego Żubrów wynosi:
a)
bilet normalny:
16,00 zł od osoby,
b)
bilet ulgowy:
10,00 zł od osoby.

4.

Opłaty za wstęp do Muzeum Przyrodniczo-Leśnego:
Wszystkie wystawy (wystawa stała, wystawa czasowa z wieżą widokową)

Lp.

a.

Zwiedzanie przez turystów
indywidualnych
z pobranym podcastem

a.1.

Bilet
(stawka VAT 8%)

a.2.

Kod do pobrania podcastu
(stawka VAT 23%)

b.

Zwiedzanie przez turystów
indywidualnych
z audioprzewodnikiem

WSTĘP
NORMALNY

WSTĘP
ULGOWY

razem: 16 zł

razem: 12 zł

14 zł

10 zł

2 zł

2 zł

razem: 18 zł

razem: 14 zł

b.1.

Bilet
(stawka VAT 8%)

14 zł

10 zł

b.2.

Koszt udostępnienia audioprzewodnika
(stawka VAT 23%)

4 zł

4 zł

c.

d.

Zwiedzanie przez turystów
indywidualnych
z przewodnikiem BPN
Zwiedzanie przez grupy
zorganizowane powyżej 6 osób
z przewodnikiem BPN
(warunkiem wcześniejsza rezerwacja)

18 zł

15 zł

OPŁATA
ZA
PRZEWODNIKA
BPN

14 zł

11 zł

15 zł /
1 osoba
80 zł
(j. polski) /
1 grupa;
100 zł
(j. angielski) /
1 grupa
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e.

f.

g.

Zwiedzanie przez grupy
zorganizowane powyżej 6 osób
z przewodnikiem zewnętrznym
(warunkiem wcześniejsza rezerwacja)

nie dotyczy
15 zł

Zwiedzanie przez grupy
zorganizowane nie większe niż 6 osób
z przewodnikiem BPN

11zł

70 zł
(opłata zryczałtowana)

Zwiedzanie przez grupy
zorganizowane nie większe niż 6 osób
z przewodnikiem zewnętrznym

70 zł
(opłata zryczałtowana)

80 zł
(j. polski) / 1
grupa;
100 zł
(j. angielski) /
1 grupa
nie dotyczy

Wystawy czasowe z wieżą widokową (bez wystawy stałej)
h.

BILET
NORMALNY

BILET
ULGOWY

8 zł

4 zł

-

5. Opłata za wstęp na projekcje multimedialne w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej:
a)
bilet normalny:
4,00 zł od osoby,
b)
bilet ulgowy:
2,00 zł od osoby.
6. Opłaty za usługi przewodnickie BPN reguluje § 4, pkt. 4 niniejszego Zarządzenia.
§2
Opłaty za szkolenia
(w tym 23% podatku VAT)
1. Opłata szkoleniowa przewodnicka wynosi 200,00 zł.
2. Opłata szkoleniowa wozacka wynosi 50,00 zł.
3. Opłata za szkolenie przygotowawcze do egzaminu przewodnickiego wynosi 500,00 zł.
4. Opłata za egzamin przewodnicki wynosi 200,00 zł.
§3
Wynajem sal i pomieszczeń
(w tym 23% podatku VAT)
1. Opłata za wynajęcie sali konferencyjnej w budynku Muzeum (176 miejsc)
z wyposażeniem i asystą technika wynosi:
a) za 1 godzinę korzystania z sali:
250,00 zł,
b) zryczałtowana opłata za 1 dzień (do 8 godz.) korzystania z sali:
1500,00 zł,
c) za każdą rozpoczętą kolejną godzinę korzystania z sali ponad 8 godzin:
200,00 zł.
2. Koszt wynajęcia systemu tłumaczeń symultanicznych wynosi:
a) za 1 dzień (do 8 godzin):
b) za każdą rozpoczętą kolejną godzinę:

500,00 zł,
100,00 zł.

3. Opłata za wynajęcie sali konferencyjnej obejmuje również udostępnienie części
korytarza na piętrze.
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4. Decyzję o opłacie za wynajęcie sal muzealnych podejmuje każdorazowo Dyrektor BPN
lub osoba przez niego upoważniona na piśmie.
5. Koszt wynajęcia sal w budynku biura Parku wynosi 80,00 zł za 1 godzinę za salę.
6. Opłata za wynajęcie sal w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej:
a) za 1 godzinę korzystania z sali:
b) za 1 dzień (do 8 godzin) korzystania z sali:
c) za każdą rozpoczętą kolejną godzinę korzystania z sali ponad 8 godzin:

80,00 zł,
600,00 zł,
50,00 zł.

§4
Zajęcia edukacyjne i przewodnictwo
(w tym 23% podatku VAT)
1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych przez pracownika BPN (maksymalna liczba osób
zgodnie z opisem zajęć):
a) w grupie zorganizowanej wynosi 110,00 zł za 1 godzinę za grupę;
b) w grupie rodzinnej lub grupie osób indywidualnych wynosi 20,00 zł za osobę
dorosłą; 10,00 zł za dziecko w wieku od lat 5 do lat 18, za zajęcia;
2. Wyżej wymieniona opłata nie zwalnia z obowiązku wykupienia biletu wstępu do
obiektu Parku.
3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych on-line przez pracownika BPN wynosi 110,00 zł za
1 godzinę od grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych.
4. Opłata przewodnicka za oprowadzanie przez pracownika BPN lub przewodnika
wynajętego przez BPN:
a) po ekspozycji stałej w Muzeum za 1 godzinę od 1 grupy zorganizowanej (do 25
osób) – w języku polskim wynosi 80,00 zł,
b) po ekspozycji stałej w Muzeum za 1 godzinę od 1 grupy zorganizowanej (do 25
osób) – w języku obcym wynosi 100,00 zł,
c) po ekspozycji stałej w Muzeum, w języku polskim wynosi 15,00 zł za 1 godzinę od
1 osoby w grupie indywidualnej (do 25 osób),
d) po Rezerwacie Pokazowym Żubrów i po terenie Parku w języku polskim wynosi
80,00 zł za 1 godzinę od grupy zorganizowanej lub 40,00 zł od osoby w przypadku
turystów indywidualnych w grupach organizowanych przez BPN,
e) po Rezerwacie Pokazowym Żubrów i po terenie Parku w języku obcym wynosi
100,00 zł za godzinę od grupy zorganizowanej.
§5
Opłaty za wjazd pojazdem konnym lub rowerem
(w tym 8% podatku VAT)
1. Opłata za wjazd rowerem na teren Rezerwatu Pokazowego Żubrów wynosi 5,00 zł.
2. Opłata za wjazd rowerem na teren Obrębu Ochronnego Rezerwat (dotyczy dawnego
Rezerwatu Ścisłego) wynosi 15,00 zł.
3. Opłata za zezwolenie na wjazd pojazdem konnym (bryczka lub sanie) na teren Obrębu
Ochronnego Rezerwat objęty ochroną ścisłą:
a) trasa „Do Dębu Jagiełły”:
20,00 zł od pojazdu,
b) trasa „Do Borów” do oddziału 284:
30,00 zł od pojazdu.
4. Opłata musi zostać wniesiona do BPN przed wjazdem pojazdu konnego na teren Parku.
Za wniesienie opłaty odpowiada podmiot zlecający usługę.
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§6
Udostępnianie terenu Parku do fotografowania i filmowania komercyjnego
(w tym 23% podatku VAT)
1. Opłata za fotografowanie i filmowanie żubrów i innych zwierząt w Rezerwacie
Pokazowym Żubrów (opłata za dzień zdjęciowy do 8 godzin; w cenę wliczona jest
pomoc pracownika BPN) wynosi 500,00 zł.
2. Opłata za filmowanie ekspozycji stałej w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym (w godzinach
pracy Muzeum; po uzgodnieniu terminu z kustoszem Muzeum):
a) do dwóch dioram:
100,00 zł,
b) powyżej dwóch dioram:
400,00 zł.
3. Opłata za filmowanie z wieży widokowej w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym
(w godzinach pracy Muzeum) wynosi 100,00 zł.
4. Wysokość opłaty za udostępnienie do fotografowania i filmowania komercyjnego
pozostałych miejsc i obiektów BPN ustalana jest każdorazowo z Dyrektorem Parku lub
osobą przez niego upoważnioną.
§7
Opłaty Różne
1. Opłata za wędkowanie z brzegu stawów i na rzece Narewka w Parku Pałacowym dla
osób niebędących członkami koła wędkarskiego „Tarpan” przy BPN (w tym 23%
podatku VAT):
a) opłata za 1 dzień wędkowania: 20,00 zł,
b) opłata za 3 dni wędkowania: 40,00 zł,
c) opłata za 7 dni wędkowania: 80,00 zł.
2. Opłata za wynajem miejsca ogniskowego przy leśniczówce Zamosze do 3 godzin
(w cenę wliczone drewno) (w tym 23% podatku VAT): 200,00 zł.
Przekroczenie zamówionego czasu: 50,00 zł za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę.
3. Opłata za noclegi w Bazie Wolontariatu w Starym Masiewie nr 57: opłata za nocleg
stażystów, praktykantów, osób prowadzących badania naukowe – 20,00 zł za osobę
za dobę. BPN w ramach opłaty zapewnia łóżko oraz dostęp do kuchni i łazienki, nie
zapewnia pościeli.
4. Opłata za noclegi w Domu Myśliwskim wynosi 40,00 zł za osobę za dobę. W
przypadku pobytów dłuższych niż jedna doba, opłata za nocleg wynosi 35,00 zł za
osobę za dobę.
5. Ulgi i opłaty za wynajmowanie obiektów i świadczenie usług niewymienionych
w niniejszym cenniku są ustalane z zainteresowanymi i zatwierdzane przez Dyrektora
BPN lub upoważnioną przez niego osobę, na podstawie indywidualnych negocjacji.
6. Decyzję o innych sposobach udostępniania Parku i opłatach za nie podejmuje
każdorazowo Dyrektor Parku.
Dyrektor
Białowieski Park Narodowy
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