
Trasa Kielce – Łopuszna Zarębek Niżni 215 km 

Trasa Łopuszna Zarębek Niżni -  Kielce 215 km 

Łącznie 430 km. 

Opat parkingowych być nie powinno, wstęp do GPN jest od 2022 r. płatny. 

 

 
Od 1 stycznia 2022r. wprowadzone zostaną opłaty za wstęp na cały obszar Gorczańskiego Parku Narodowego.  
Do tej pory bilety wstępu obowiązywały tylko na niektóre szlaki w północno-zachodniej części Parku. Zmiana wynika z Rozpo-
rządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 września 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie parków narodowych 
lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty. Bilety obowiązują przez cały rok, a obowiązkiem każdego wcho-
dzącego na teren Parku jest jego nabycie. 
 

 

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,   

g) 140,00 zł – bilet normalny 3 miesięczny – ważny 90 dni od daty zakupu – imienny, 

h) 70,00 zł – bilet ulgowy 3 miesięczny – ważny 90 dni od daty zakupu – imienny. 

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

3. Opłaty trzydniowe, siedmiodniowe 3-miesięczne upoważniają do wstępu na teren Parku w następujących 
po sobie kolejnych trzech, siedmiu dniach lub 90 dniach. 

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

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 po-
bierania opłat, 
w tzw. mobilnym punkcie sprzedaży biletów. 

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: 
- opłat nie pobiera się: 1 stycznia – dzień utworzenia GPN oraz w drugą niedzielę sierpnia – Święto Ludzi Gór, 
- 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 częstotliwo-
ścią uzależnioną od warunków pogodowych oraz ruchu turystycznego. 

  

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001735/O/D20211735.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001735/O/D20211735.pdf

