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Załącznik nr 2 
do Zarządzenia nr  46/2020 Dyrektora 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego  
z siedzibą w Bodzentynie 

z dnia 29.12.2020 r. 
 

Cennik opłat związanych z udostępnieniem terenu ŚPN 
 

1. Opłata za wstęp na niektóre obszary Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

 Opłata za wstęp na niektóre obszary Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest pobierana 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie 

parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty  

(Dz.U. z 2013 r.  poz. 400): 

 na odcinku szlaku czerwonego Święta Katarzyna – Huta Szklana,  

 na odcinku szlaku czerwonego Święty Krzyż – Trzcianka,  

 na odcinku szlaku niebieskiego Nowa Słupia – Święty Krzyż. 

 Opłata za wstęp do Świętokrzyskiego Parku Narodowego lub na niektóre jego obszary 

wynosi: 

 8,00 zł brutto za normalny bilet wstępu ważny 1 dzień; 

 4,00 zł brutto za ulgowy bilet wstępu ważny 1 dzień; 

 osoby wymienione w art. 12 pkt. 7 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 

2004 r. (Dz.U. 2020 poz. 55 z późn. zm.) otrzymają potwierdzenie bezpłatnego wejścia 

na teren ŚPN po pozytywnej weryfikacji uprawnienia do zwolnień z opłat takich osób. 

Udowodnienie uprawnień do ulgi lub zwolnienia (poprzez okazanie właściwych 

dokumentów) spoczywa na kupującym bilet. 

 40,00 zł brutto za wielokrotny bilet wstępu ważny do końca roku kalendarzowego;  

 Jednodniowe bilety wstępu, zakupione poprzez: 

-  sprzedaż online (za pomocą systemu sprzedaży umieszonego w sieci internet);  

- sprzedaż offline (za pomocą systemu sprzedaży w punktach poboru opłat, w kasie    

   Muzeum, kasie dyrekcji ŚPN); 

- sprzedaż mobilną (za pomocą systemu sprzedaży na płatnych odcinkach szlaków); 

 upoważniają w tym samym dniu, do jednorazowego wstępu na wszystkie płatne odcinki 

szlaków pieszych, na ścieżki edukacyjne oraz do zakupu biletu ulgowego lub specjalnego 

na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze. 

 Wielokrotne bilety wstępu upoważniają do wielokrotnego wstępu na wszystkie płatne 

odcinki szlaków pieszych, na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze oraz 

przyrodnicze ścieżki edukacyjne w Parku, a także do Muzeum Przyrodniczego  

na Świętym Krzyżu. Bilet ważny jest od daty zakupu do końca danego roku 

kalendarzowego. Bilet ten jest biletem imiennym (ze zdjęciem). Do jego zakupu 

uprawnione są osoby, które przeszły stosowne szkolenie organizowane przez 

Świętokrzyski Park Narodowy. Bilet ten można nabyć wyłącznie w Dyrekcji 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie po odbyciu szkolenia.  

 Opłaty za wstęp na niektóre obszary Świętokrzyskiego Parku Narodowego są pobierane 

przez cały rok przy czym: 

- sprzedaż online w sieci Internet odbywa się przez cały rok w sposób ciągły przez 24   

    godziny na dobę  

– sprzedaż offline odbywa się minimum od 1 kwietnia do 31 października 

 w następujących punktach poboru opłat:  
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 przy wejściu do ŚPN na szlak niebieski w Nowej Słupi  

 przy wejściu do ŚPN na szlak czerwony w Świętej Katarzynie,  

 przy galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze, 

 w kasie Muzeum ŚPN na Łysej Górze (w dniach i godzinach pracy Muzeum) 

 w kasie w budynku dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przez cały rok (w dniach i godzinach 

pracy dyrekcji), 

- sprzedaż mobilna może odbywać się przez cały rok na wszystkich płatnych odcinkach 

szlaków z częstotliwością uzależnioną od warunków pogodowych oraz ruchu 

turystycznego na wszystkich płatnych szlakach i odcinkach szlaków,  

 Opłaty będą pobierane przez pracowników Parku lub inne osoby prowadzące 

administracyjną obsługę ruchu turystycznego posiadające imienny identyfikator z logo 

ŚPN. 

 W przypadku braku obsługi w punkcie pobierania opłat, zwiedzający ma obowiązek uiścić 

opłatę wstępu online (płatność kanałem elektronicznym) bądź offline na płatnym odcinku 

szlaku lub ścieżki edukacyjnej w najbliższym czynnym punkcie sprzedaży np. przy zejściu 

ze szlaku, bądź mobilnie u osoby upoważnionej do pobierania opłat (kasjer mobilny). 

 Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet w wersji papierowej, będący jednocześnie 

paragonem fiskalnym od kasjera/kasjera mobilnego (sprzedaż offline) lub bilet w wersji 

elektronicznej na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym – (sprzedaż 

online). Bilety oraz ewentualne dowody uiszczenia opłaty należy zachować do kontroli.  

 Zgodnie z art. 12 pkt. 7 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

(Dz.U. 2020 poz. 55 z późń. zm.) z opłat za wstęp do Parku zwolnione są następujące 

osoby:  

 dzieci w wieku do 7 lat;  

 osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie 

badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;  

 uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym  

w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego;  

 mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących  

z parkiem narodowym; tj. osób mających ważny dokument poświadczający stałe 

zamieszkanie na terenie gminy Bieliny, miasta i gminy Bodzentyn, gminy Łączna, gminy 

Górno, gminy Masłów, miasta i gminy Nowa Słupia, gminy Pawłów  

 osoby udające się do miejsc kultu religijnego, 

 członkowie rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.  

o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 z późn. zm.) posiadających ważną 

Kartę Dużej Rodziny. 

 Zgodnie z art. 12 pkt. 8 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

(Dz.U. 2020 poz. 55 z późń. zm.) do zakupu biletu ulgowego uprawnione są następujące 

osoby:  

 uczniowie szkół i studenci, 

 dzieci  i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia, w okresie  pobierania 

nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów 

nauczanych w języku polskim w: 

a) szkołach  prowadzonych  przez  organizacje społeczne  za  granicą 

zarejestrowanych  w bazie  prowadzonej  przez  upoważnioną  jednostkę podległą 

ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, 
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b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, 

c) sekcjach   polskich   funkcjonujących   w szkołach   działających w systemach 

oświaty innych państw, 

d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie  Szkół  

Europejskich, sporządzonej  w Luksemburgu  dnia  21 czerwca 1994 r. (Dz.U.  

z 2005 r. poz. 10) 

 emeryci i renciści,  

 osoby niepełnosprawne,  

 żołnierze służby czynnej. 

 Teren ŚPN jest udostępniony do zwiedzania zgodnie z Regulaminem zwiedzania  

i korzystania z wartości przyrodniczo-kulturowych (załącznik nr 3 do Zarządzenia) 

 

 

 

2. Opłaty za wstęp do Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Świętym Krzyżu 

 Opłata za wstęp na Ekspozycję Przyrodniczą wynosi: 

 10,00 zł brutto za normalny bilet wstępu; 

 6,00 zł brutto za ulgowy bilet wstępu; 

 3,00 zł brutto za specjalny bilet wstępu;  

 Opłata za wstęp na Ekspozycję Więzienną wynosi: 

 4,00 zł brutto za normalny bilet wstępu; 

 3,00 zł brutto za ulgowy bilet wstępu; 

 Bilety ulgowe przysługują: 

 młodzieży szkolnej i studentom; 

 emerytom i rencistom; 

 inwalidom po okazaniu legitymacji inwalidzkiej; 

 nauczycielom - opiekunom podczas wycieczki szkolnej (1 osoba na 10 uczniów);  

 osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, w wieku powyżej 18 roku życia, 

którym nie przysługują bilety specjalne, 

 Bilety specjalne przysługują: 

 osobom posiadającym zgodę Dyrektora Parku,  

 dzieciom od czterech do siedmiu lat, 

 osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, w wieku do ukończenia 18 roku 

życia, w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się  

w szkole lub szkole wyższej; bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci 

legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności.  

  pracownikom innych Parków Narodowych oraz pracownikom PGL Lasy Państwowe,  

 Bilety specjalne na Ekspozycję Przyrodniczą upoważniają do wstępu 

 na Ekspozycję Więzienną. 

 Z opłat za wstęp zwolnione są osoby posiadające zgodę Dyrektora ŚPN oraz dzieci do lat 

trzech. Udowodnienie uprawnień do ulgi lub zwolnienia (poprzez okazanie właściwych 

dokumentów) spoczywa na kupującym bilet. 

 Opłaty za wstęp do Muzeum Przyrodniczego  na Świętym Krzyżu  są pobierane poprzez: 

- sprzedaż online w sieci Internet, sprzedaż odbywa się przez cały rok w sposób ciągły 

przez 24 godziny na dobę  
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 - sprzedaż offline w kasie Muzeum ŚPN (w dniach i godzinach pracy Muzeum) oraz  

w Kasie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przez okres całego roku (w dniach i godzinach pracy 

Dyrekcji). Opłaty pobierane są przez pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

lub inne osoby prowadzące administracyjną obsługę ruchu turystycznego posiadające 

imienny identyfikator z logo ŚPN. 

 Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet w wersji papierowej, będący jednocześnie 

paragonem fiskalnym od kasjera (sprzedaż offline) lub bilet w wersji elektronicznej na 

telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne – (sprzedaż online). Bilety oraz 

ewentualne dowody uiszczenia opłaty należy zachować do kontroli.  

 Muzeum ŚPN na Świętym Krzyżu jest udostępniane wg Regulaminu (załącznik nr 4  

do Zarządzenia). 

 

3. Opłaty za wstęp na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze 

 Opłata za wstęp na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze wynosi: 

 10,00 zł brutto za normalny bilet wstępu; 

 6,00 zł brutto za ulgowy bilet wstępu; 

 3,00 zł brutto za specjalny bilet wstępu 

 osoby zwolnione z opłat otrzymają potwierdzenie wejścia na galerię widokową po 

pozytywnej weryfikacji uprawnienia do zwolnień z opłat takich osób. Udowodnienie 

uprawnień do ulgi lub zwolnienia (poprzez okazanie właściwych dokumentów) 

spoczywa na kupującym bilet. 

Bilety ulgowe przysługują: 

 osobom posiadającym ważny normalny bilet wstępu do Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego;  

 młodzieży szkolnej i studentom; 

 emerytom i rencistom; 

 inwalidom po okazaniu legitymacji inwalidzkiej; 

 osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, w wieku powyżej 18 roku życia, 

którym nie przysługują bilety specjalne, 

 nauczycielom - opiekunom podczas wycieczki szkolnej (1 osoba na 10 uczniów) 

Bilety specjalne przysługują: 

 osobom posiadającym ważny ulgowy bilet wstępu do Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego  

 osobom posiadającym zgodę Dyrektora Parku, 

 dzieciom od czterech do siedmiu lat, 

 osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, w wieku do ukończenia 18 roku 

życia, w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się  

w szkole lub szkole wyższej; bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci 

legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności.  

  pracownikom innych Parków Narodowych oraz pracownikom PGL Lasy Państwowe,  

 Z opłat zwolnieni są mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin 

graniczących z parkiem narodowym; tj. osób mających ważny dokument poświadczający 

stałe zamieszkanie na terenie gminy Bieliny, miasta i gminy Bodzentyn, gminy Łączna, 
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gminy Górno, gminy Masłów, miasta i gminy Nowa Słupia, gminy Pawłów, a także osoby 

posiadające zgodę Dyrektora Parku, oraz dzieci do lat trzech. 

 Opłaty za wstęp na galerię widokową na Łysej Górze są pobierane przez cały rok przy 

czym: 

- sprzedaż online w sieci Internet odbywa się przez cały rok w sposób ciągły przez 24 

godziny na dobę  

– sprzedaż offline odbywa się minimum od 1 kwietnia do 31 października, 

bilety można nabyć  w następujących punktach poboru opłat:  

 przy wejściu do ŚPN na szlak niebieski w Nowej Słupi  

 przy wejściu do ŚPN na szlak czerwony w Świętej Katarzynie,  

 przy galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze, 

 w kasie Muzeum ŚPN na Łysej Górze (w dniach i godzinach pracy Muzeum) 

 w kasie w budynku dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przez cały rok (w dniach i godzinach 

pracy dyrekcji), 

 Opłaty będą pobierane przez pracowników Parku lub inne osoby prowadzące 

administracyjną obsługę ruchu turystycznego posiadające imienny identyfikator z logo 

ŚPN. 

 Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet w wersji papierowej, będący jednocześnie 

paragonem fiskalnym od kasjera lub bilet w wersji elektronicznej na telefon komórkowy 

lub inne urządzenie mobilne – (sprzedaż online). Bilety oraz ewentualne dowody 

uiszczenia opłaty należy zachować do kontroli.  

 

4. Opłaty za wstęp na przyrodnicze lub przyrodniczo kulturowe ścieżki edukacyjne 

Opłata za wstęp na ścieżki edukacyjne wynosi:  

 8,00 zł brutto za normalny bilet wstępu; 

 4,00 zł brutto za ulgowy bilet wstępu; 

 osoby uprawnione do zwolnień z opłat otrzymają potwierdzenie wejścia na ścieżki 

edukacyjne po pozytywnej weryfikacji uprawnienia do zwolnień takich osób. 

Udowodnienie uprawnień do ulgi lub zwolnienia (poprzez okazanie właściwych 

dokumentów) spoczywa na kupującym bilet. 

Bilety ulgowe na ścieżkę przysługują: 

 młodzieży szkolnej i studentom; 

 emerytom i rencistom; 

 inwalidom po okazaniu legitymacji inwalidzkiej; 

 Z opłat za wstęp na ścieżkę zwolnieni są: osoby posiadające ważny bilet wstępu do 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego, posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny, dzieci  

w wieku do 7 lat; mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin 

graniczących z parkiem narodowym; tj. osób mających ważny dokument poświadczający 

stałe zamieszkanie na terenie gminy Bieliny, miasta i gminy Bodzentyn, gminy Łączna, 

gminy Górno, gminy Masłów, miasta i gminy Nowa Słupia, gminy Pawłów.  

 Opłaty za wstęp na ścieżki edukacyjne są pobierane przez cały rok przy czym: 

– sprzedaż offline odbywa się minimum od 1 kwietnia do 31 października 

 w następujących punktach poboru opłat:  

 przy wejściu do ŚPN na szlak niebieski w Nowej Słupi  

 przy wejściu do ŚPN na szlak czerwony w Świętej Katarzynie,  
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 przy galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze, 

 w kasie Muzeum ŚPN na Łysej Górze (w dniach i godzinach pracy Muzeum) 

 w kasie w budynku dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przez cały rok (w dniach i godzinach 

pracy dyrekcji), 

- sprzedaż mobilna może odbywać się przez cały rok z częstotliwością uzależnioną od 

warunków pogodowych oraz ruchu turystycznego na wszystkich ścieżkach edukacyjnych 

 Opłaty będą pobierane przez pracowników Parku lub inne osoby prowadzące 

administracyjną obsługę ruchu turystycznego posiadające imienny identyfikator z logo 

ŚPN. 

 Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet w wersji papierowej, będący jednocześnie 

paragonem fiskalnym od kasjera lub bilet w wersji elektronicznej na telefon komórkowy 

lub inne urządzenie mobilne – (sprzedaż online). Bilety oraz ewentualne dowody 

uiszczenia opłaty należy zachować do kontroli.  

 W przypadku braku obsługi w punkcie pobierania opłat, zwiedzający ma obowiązek uiścić 

opłatę wstępu online (płatność kanałem elektronicznym) bądź na płatnym odcinku szlaku 

lub ścieżki edukacyjnej w najbliższym czynnym punkcie sprzedaży np. przy zejściu ze 

szlaku lub ścieżki edukacyjnej, bądź mobilnie u osoby upoważnionej do pobierania opłat 

(kasjer mobilny). 

 

 

 

5. Opłaty za przeprowadzenie zajęć edukacyjnych lub wykonanie usługi 

przewodnickiej. 

            Odpłatność za prowadzenie zajęć edukacyjnych lub wykonanie usługi przewodnickiej dla 

szkół i innych jednostek spoza otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego prowadzonych 

przez pracowników ŚPN oraz prowadzonych ze szkołami lokalnymi poza stałym programem 

edukacyjnym wynosi odpowiednio:  

 

 

 

 

Tytuł zajęć 

O
ri

e
n

ta
cy

jn
y

 C
za

s 

Opłata (brutto) 
Co obejmuje 

cena 

Dodatkowe 

warianty 

Zajęcia 

edukacyjne/usługa 

przewodnicka na 

szczycie Łysej Góry 

2 h 

20 zł /od osoby 

upoważnionej do 

zakupu biletu 

ulgowego 

25 zł/ od osoby 

dorosłej bez zniżek  

Cena obejmuje 

zajęcia/usługę 

przewodnicką, wstęp 

na galerię widokową 

oraz do Muzeum ŚPN 

Możliwość zejścia do 

Trzcianki, Nowej Słupi 

lub Huty Szklanej 

szlakiem lub ścieżką 

edukacyjną 5 zł/os. 

czas trwania ok. 1 h. 

Zajęcia/usługa 

przewodnicka na ścieżce 

edukacyjnej  Trzcianka – 

Łysa Góra – „Szlakiem 

mamucich jodeł” lub w 

kierunku odwrotnym 

2,5 – 

3 h 

25 zł /od osoby 

upoważnionej do 

zakupu biletu 

ulgowego 

30 zł/ od osoby 

dorosłej bez zniżek  

Cena obejmuje 

zajęcia/usługę 

przewodnicką, wstęp 

do ŚPN, na galerię 

widokową oraz do 

Muzeum ŚPN 

Możliwość zejścia do 

Nowej Słupi lub Huty 

Szklanej szlakiem lub 

ścieżką edukacyjną 5 

zł/os. czas trwania ok. 

1 h. 
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Zajęcia/usługa 

przewodnicka na 

ścieżce edukacyjnej 

Huta Szklana – Łysa 

Góra – „Pośród szumu 

świętokrzyskich jodeł 

i buków” lub w 

kierunku odwrotnym 

2,5 – 

3 h 

25 zł /od osoby 

upoważnionej do 

zakupu biletu 

ulgowego 

30 zł/ od osoby 

dorosłej bez zniżek  

Cena obejmuje 

zajęcia/usługę 

przewodnicką, wstęp 

do ŚPN, na galerię 

widokową oraz do 

Muzeum ŚPN 

Możliwość zejścia do 

Nowej Słupi lub 

Trzcianki szlakiem lub 

ścieżką edukacyjną 5 

zł/os. czas trwania ok. 

1 h. 

Zajęcia/usługa 

przewodnicka na 

ścieżce edukacyjnej 

Nowa Słupia – Łysa 

Góra – „Śladem 

czarownic, pogańskich 

kultów i 

powstańczych 

kryjówek” lub w 

kierunku odwrotnym 

2,5 – 

3 h 

25 zł /od osoby 

upoważnionej do 

zakupu biletu 

ulgowego 

30 zł/ od osoby 

dorosłej bez zniżek 

Cena obejmuje 

zajęcia/usługę 

przewodnicką, 

wstęp do ŚPN,  

na galerię 

widokową oraz do 

Muzeum ŚPN 

Możliwość zejścia do 

Huty Szklanej lub 

Trzcianki szlakiem lub 

ścieżką edukacyjną 5 

zł/os. czas trwania ok. 

1 h. 

Zajęcia/usługa 

przewodnicka na 

ścieżce Święta 

Katarzyna -  Łysica 

„Jeden ze szczytów 

korony Gór Polski” lub 

w kierunku odwrotnym 

2h 

20 zł /od osoby 

upoważnionej do 

zakupu biletu 

ulgowego 

25 zł/ od osoby 

dorosłej bez zniżek  

 

Cena obejmuje 

zajęcia/usługę 

przewodnicką, 

wstęp do ŚPN  

Możliwość zejścia do 

Kakonina lub Świętej 

Katarzyny szlakiem 5 

zł/os. czas trwania ok. 

1 h. 

Zajęcia/usługa 

przewodnicka na 

ścieżce Nowa Słupia - 

Święta Katarzyna 

„Szlakiem kolejki 

wąskotorowej” lub w 

kierunku odwrotnym 

5h 

35 zł /od osoby 

upoważnionej do 

zakupu biletu 

ulgowego 

40 zł/ od osoby 

dorosłej bez zniżek  

 

Cena obejmuje 

zajęcia/usługę 

przewodnicką, 

wstęp do ŚPN  

Możliwość zajęć w 

Dyrekcji ŚPN oraz 

ogniska w pobliżu 

Dyrekcji (opłata wg 

cennika) 

Zajęcia/usługa 

przewodnicka na 

szlaku niebieskim 

Święta Katarzyna – 

Bodzentyn lub w 

kierunku odwrotnym  

2,5 – 

3 h 

15 zł /od osoby 

upoważnionej do 

zakupu biletu 

ulgowego 

20 zł/ od osoby 

dorosłej bez zniżek 

Cena obejmuje 

zajęcia/usługę 

przewodnicką, 

wstęp do ŚPN 

Możliwość zajęć w 

Dyrekcji ŚPN oraz 

ogniska w pobliżu 

Dyrekcji (opłata wg 

cennika) 

Zajęcia/usługa 

przewodnicka na 

szlaku zielonym na 

Bukowej Górze  

2h 

15 zł /od osoby 

upoważnionej do 

zakupu biletu 

ulgowego 

20 zł/ od osoby 

dorosłej bez zniżek 

Cena obejmuje 

zajęcia/usługę 

przewodnicką 

Możliwość zajęć w 

Dyrekcji ŚPN oraz 

ogniska w pobliżu 

Dyrekcji (opłata wg 

cennika) 

Zajęcia/usługa 

przewodnicka na 

szlaku czarnym na 

Chełmowej Górze 

2h 

15 zł /od osoby 

upoważnionej do 

zakupu biletu 

ulgowego 

20 zł/ od osoby 

dorosłej bez zniżek 

Cena obejmuje 

zajęcia/usługę 

przewodnicką  

Możliwość zajęć w 

Dyrekcji ŚPN oraz 

ogniska w pobliżu 

Dyrekcji (opłata wg 

cennika) 
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Zajęcia/usługa 

przewodnicka w 

budynku Dyrekcji ŚPN 

– prezentacja, 

projekcja filmu, zajęcia 

z makietą 

1h 

7 zł /od osoby 

upoważnionej do 

zakupu biletu 

ulgowego 

10 zł/ od osoby 

dorosłej bez zniżek 

Cena obejmuje 

zajęcia/usługę 

przewodnicką, 

wynajem sali 

edukacyjnej, 

wykorzystanie 

pomocy 

dydaktycznych 

Możliwość połączenia 

zajęć z innymi zajęciami 

w terenie. Możliwość 

ogniska w pobliżu 

Dyrekcji ŚPN (opłata 

wg cennika) 

Zajęcia/usługa 

przewodnicka w 

ogrodzie edukacyjnym 

„Podzamcze 

Bodzentyńskie” 

1 h 

7 zł /od osoby 

upoważnionej do 

zakupu biletu 

ulgowego 

10 zł/ od osoby 

dorosłej bez zniżek 

bez zniżek 

 

Cena obejmuje 

zajęcia/usługę 

przewodnicką 

Możliwość połączenia 

zajęć z innymi zajęciami 

w terenie. Możliwość 

ogniska w pobliżu 

Dyrekcji ŚPN (opłata 

wg cennika) 

Zajęcia/usługa 

przewodnicka nie 

ujęte cennikiem – 

specjalistyczne,  

z wykorzystaniem 

specjalistycznego 

sprzętu, o nietypowej 

porze, w dni wolne od 

pracy (sobota, 

niedziela) 

1 h 

10 zł /od osoby 

upoważnionej do 

zakupu biletu 

ulgowego 

15 zł/ od osoby 

dorosłej bez zniżek 

(Opłata za każdą 

rozpoczętą godzinę) 

Cena obejmuje 

zajęcia/usługę 

przewodnicką, 

wykorzystanie 

specjalistycznego 

sprzętu, wynajem 

pomieszczeń 

edukacyjnych w dni 

wolne od pracy 

Możliwość połączenia 

zajęć z innymi zajęciami 

w terenie. Możliwość 

ogniska w pobliżu 

Dyrekcji ŚPN (opłata 

wg cennika) 

 

 Ceny podane w tabeli są cenami brutto. Istnieje możliwość ułożenia innych wariantów 

zajęć. Cena uzależniona będzie od długości i formy zajęć. Powyższy cennik ustalony jest 

dla grup do około 35 osób (opłaty za grupy mniejsze niż 25 osób będą wyceniane 

indywidualnie). Grupy większe niż 35 osób będą dzielone tak, aby jeden pracownik 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego nie miał pod opieką więcej niż około 35 osób. 

 Nauczyciele – opiekunowie grupy (1 osoba na 10 uczniów) są uprawnieni do zakupu 

usługi wg stawki ulgowej.  

 Opłaty za prowadzenie zajęć edukacyjnych lub wykonanie usługi przewodnickiej 

dokonywane są na podstawie faktury przelewowej wystawianej i przekazywanej danej 

grupie po wykonaniu usługi; opłaty są pobierane przez okres całego roku.  

 Rezerwacje na zajęcia edukacyjne/usługę przewodnicką po terenie Parku dokonywane są 

na podstawie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego: 

https://www.swietokrzyskipn.org.pl/edukacja/nowa-oferta-edukacyjna/zgloszenie-na-

zajecia-edukacyjne/ 

 

 

 

https://www.swietokrzyskipn.org.pl/edukacja/nowa-oferta-edukacyjna/zgloszenie-na-zajecia-edukacyjne/
https://www.swietokrzyskipn.org.pl/edukacja/nowa-oferta-edukacyjna/zgloszenie-na-zajecia-edukacyjne/
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6. Opłata za udostepnienie terenu Parku do zarobkowego (komercyjnego) filmowania 

i fotografowania na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego Opłata za realizację 

zdjęć filmowych: 

 Zdjęcia ze szlaku turystycznego lub miejsca udostępnionego w celach edukacyjnych, 

turystycznych, rekreacyjnych i sportowych  – od 200 do 500,00 zł brutto za jeden 

dzień zdjęciowy 

 Zdjęcia poza szlakiem turystycznym lub miejscem udostępnionym w celach 

edukacyjnych, turystycznych rekreacyjnych lub sportowych, pod opieką pracownika 

ŚPN i za pisemną zgodą Dyrektora Parku – od 500 do 1000,00 zł brutto w zależności 

od czasu trwania za jeden dzień zdjęciowy (maksymalny czas trwania do 8 godzin). 

 

 Opłata za fotografowanie: 

 Zdjęcia ze szlaku turystycznego lub miejsca udostępnionego w celach edukacyjnych, 

turystycznych, rekreacyjnych i sportowych – od 100 do 300,00 zł brutto za jeden 

dzień zdjęciowy 

 Zdjęcia poza szlakiem turystycznym lub miejscem udostępnionym w celach 

edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, pod opieką pracownika ŚPN 

i za pisemną zgodą Dyrektora Parku – od 300 do 500,00 zł brutto za jeden dzień 

zdjęciowy (maksymalny czas trwania do 8 godzin). 

 Dokładna stawka za fotografowanie i filmowanie na terenie Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego będzie wyliczana z uwzględnieniem czasu i miejsca trwania zdjęć, ich 

długości i zapotrzebowania logistycznego. 

 Powyższe zapisy nie odnoszą się do fotografowania i filmowania przy użyciu 

bezzałogowego statku powietrznego, niezależnie od charakteru wykonywanych zdjęć.  

 Opłata za udostępnienie terenu Parku na realizację zdjęć filmowych lub zdjęć 

fotograficznych z użyciem bezzałogowego statku powietrznego. (Lot w przestrzeni 

powietrznej znajdującej się bezpośrednio nad obszarem ŚPN)  

 Start ze szlaku turystycznego lub miejsca udostępnionego w celach edukacyjnych, 

turystycznych, rekreacyjnych i sportowych lub poza granicami ŚPN od 300 do 600,00 

zł brutto w zależności od miejsca oraz planowanego czasu trwania lotu. 

 Start z miejsca poza szlakiem turystycznym lub miejsca udostępnionego w celach 

edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w granicach ŚPN, pod 

opieką pracownika ŚPN i za zgodą Dyrektora Parku – od 600 do 1000,00 zł brutto w 

zależności od miejsca oraz planowanego czasu trwania lotu. 

 Wykonanie lotu z użyciem bezzałogowego statku powietrznego wymaga 

każdorazowej zgody Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

i może być wyceniane indywidualnie. Podstawą do uzyskania zgody jest złożenie 

wniosku (w formie pisemnej lub elektronicznej) na wykonanie lotu, złożony co najmniej 

7 dni przed planowanym terminem lotu. Wniosek jest dostępny w Dyrekcji ŚPN  

w Bodzentynie oraz na stronie internetowej Parku: 

https://www.swietokrzyskipn.org.pl/wnioski/  

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Dyrektor ŚPN wydaję zgodę na 

warunkach określonych w Regulaminie  (załącznik nr 7 do Zarządzenia). 

 Opłata za udostępnienie terenu Parku do zarobkowego (komercyjnego) filmowania  

i fotografowania na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest pobierana  
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w okresie całorocznym w siedzibie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie lub przelewem na konto 

bankowe. 

 

7. Opłata za udostępnianie Parku w celach edukacyjnych, turystycznych, 

rekreacyjnych i sportowych. 

 Opłata za udostępnienie Parku w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych  

i sportowych wynosi:  

 10 zł brutto od osoby – grupa do 50 osób, 

 12 zł brutto od osoby – grupa od 51 do 100 osób 

 14 zł brutto od osoby – grupa od 101 do 200 osób, 

 16  zł brutto od osoby – grupa od 201 do 300 osób, 

 18 zł brutto od osoby – grupa od 301 do 400 osób, 

 20 zł brutto od osoby – grupa od 401 do 500 osób, 

 Sposób  udostępnienia Parku w celach edukacyjnych, turystycznych rekreacyjnych 

i sportowych określa Regulamin (załącznik nr 5 do Zarządzenia). 

 Wniosek o udostępnienie Parku w celach edukacyjnych, turystycznych rekreacyjnych 

i sportowych znajduje się na stronie internetowej Parku 

https://www.swietokrzyskipn.org.pl/wnioski/ 

 Opłata za udostepnienie Parku w celach edukacyjnych, turystycznych rekreacyjnych 

i sportowych jest pobierana w okresie całorocznym w siedzibie Dyrekcji ŚPN  

w Bodzentynie lub przelewem na konto bankowe. 

 

8. Opłata za udostępnienie terenu Ogrodu edukacyjnego „Podzamcze Bodzentyńskie” 

w Bodzentynie w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych 

wynosi odpowiednio:  

 za udostępnienie trwające do 3 h grupa od 25 do 50 osób – 8 zł brutto od osoby  

 za udostępnienie trwające do 3 h grupa od 51 do 80 osób  - 7 zł brutto od osoby  

 za udostępnienie trwające do 8 h grupa od 25 do 50 osób – 12 zł brutto od osoby  

 za udostępnienie trwające do 8 h grupa od 51 do 80 osób  - 11 zł brutto od osoby 

 grupa mniejsza niż 25 osób opłata wyceniana indywidualnie 

 Opłata obejmuje udostepnienie Ogrodu edukacyjnego wraz z obiektami 

i infrastrukturą znajdującą się na jego terenie (np.; Edukacyjną wiatą z jej wyposażeniem 

tj. metalowym grillem z rusztem, kijkami na ognisko oraz udostępnienie drewna w ilości 

0,3 mp za udostępnienie trwające do 3 h oraz 0,5 mp za udostępnienie trwające do 8 h.) 

 Ogród edukacyjny wraz z położonymi na nim obiektami (np.: Edukacyjną wiatą 

z miejscem grillowo-ogniskowym) jest udostępniony w okresie całorocznym.  

 Termin udostepnienia ogrodu edukacyjnego i korzystanie z obiektów położonych  

na jego terenie należy uzgodnić z Dyrektorem Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

poprzez złożenie wypełnionego wniosku w formie pisemnej w Dyrekcji ŚPN  

w Bodzentynie lub elektronicznej. Wniosek o udostępnienie Ogrodu edukacyjnego 

„Podzamcze Bodzentyńskie” do celów edukacyjnych, turystycznych, sportowych 

i rekreacyjnych znajduje się na stronie internetowej Parku 

https://www.swietokrzyskipn.org.pl/wnioski/ 
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 Sposób korzystania z terenu ogrodu edukacyjnego oraz obiektów na jego terenie 

np.: Edukacyjnej wiaty z miejscem grillowo-ogniskowym określa Regulamin (załącznik nr 

6 do Zarządzenia).  

 

9. Opłaty za udostępnienie obiektów i świadczenie usług niewymienionych w niniejszym 

cenniku są ustalane z zainteresowanymi przez Dyrektora Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego lub upoważnioną przez niego osobę, na podstawie indywidualnych negocjacji. 

 

10. Ulgi, bonifikaty oraz zwolnienia z opłat nie określone w niniejszym cenniku określane będą 

każdorazowo przez Dyrektora ŚPN po rozpatrzeniu indywidualnie każdej sprawy. 


