
Załącznik nr 3 

Do zarządzenia nr 1/2019 Dyrektora Bieszczadzkiego Parku 

Narodowego z siedzibą w Ustrzykach Górnych, z dnia 2 stycznia  

2019 roku, w sprawie udostępniania obszaru Bieszczadzkiego 

Parku Narodowego w celach naukowych, edukacyjnych 

i turystycznych 

 

 

CENNIK OPŁAT ZA WSTĘP DO  

 BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO  
 

Wysokość opłat za jednodniowy wstęp na poszczególne szlaki turystyczne oraz za udostępnienie 

obszaru ścieżek przyrodniczych do zwiedzania, pobieranych w punktach informacyjno-kasowych:  

 
LOKALIZACJA PUNKTÓW INFORMACYJNO-KASOWYCH 

 
Ceny biletów  

N U 

1. Wołosate – szlak niebieski na Tarnicę oraz ścieżka przyrodnicza „Wołosate- Tarnica”  

2. Wołosate – szlak czerwony na Przełęcz Bukowską oraz ścieżka przyrodnicza 

„Rozsypaniec-Krzemień” 

3. Przełęcz Wyżna – szlak żółty na Połoninę Wetlińską oraz ścieżka przyrodnicza 

„Połonina Wetlińska”  
 

 

 

7 zł 

 

 

3.50 zł 

Odcinki szlaku czerwonego:  

4. Ustrzyki Górne – Szeroki Wierch oraz ścieżka przyrodnicza „Ustrzyki Górne-Szeroki 

Wierch” 

5. Ustrzyki Górne – Połonina Caryńska oraz ścieżka przyrodnicza „Połonina Caryńska”  

6. Brzegi Górne – Połonina Wetlińska i Połonina Caryńska oraz ścieżki przyrodnicze 

„Połonina Wetlińska” i „Połonina Caryńska”  

7. Smerek – Smerek oraz ścieżki przyrodniczej „Suche Rzeki-Smerek” 

Odcinki szlaku niebieskiego:   

8. Pszczeliny – Bukowe Berdo oraz ścieżka przyrodnicza „Bukowe Berdo” 

9. Ustrzyki  Górne – Wielka Rawka oraz ścieżka przyrodnicza „Wielka Rawka” 

Odcinki szlaku żółtego:  

10. Wetlina – Stare Sioło – Przełęcz Orłowicza oraz  ścieżki przyrodnicze „Połonina 

Wetlińska” i „Suche Rzeki-Smerek”  

11. Bereżki – Przysłup Caryński oraz ścieżka przyrodnicza „Połonina Caryńska” 

12. Suche Rzeki – Przełęcz Orłowicza oraz ścieżka przyrodnicza „Suche Rzeki-Smerek”  

13. Mała Rawka – Wielka Rawka oraz ścieżka przyrodnicza „Wielka Rawka” 

14. Muczne – Bukowe Berdo oraz ścieżka przyrodnicza „Bukowe Berdo” 

Odcinki szlaku zielonego: 

15. Przełęcz Wyżniańska – Mała Rawka i Połonina Caryńska oraz ścieżki przyrodnicze 

„Wielka Rawka” i „Połonina Caryńska”  

16. Wetlina – Dział oraz ścieżka przyrodnicza „Wielka Rawka” – odcinek po grzbiecie 

Działu 

17. Wetlina – Rabia Skała  

Odcinki szlaku czarnego:  

18. Górna Wetlinka – Połonina Wetlińska oraz ścieżka przyrodnicza „Połonina 

Wetlińska”    

Pozostałe odcinki ścieżek:  

19. Tarnawa Niżna – ścieżka spacerowa na Dźwiniacz Górny oraz ścieżka przyrodnicza 

na torfowiskach w Tarnawie 

20. Bukowiec – ścieżka przyrodniczo-historyczna „W dolinie górnego Sanu” oraz 

ścieżka spacerowa na cmentarz w Bukowcu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 zł  

 

Ulgi i zwolnienia z opłat za wstęp do Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
 

Do opłat ulgowych (50%) za wstęp do Parku, za okazaniem ważnej legitymacji uprawnieni są:  

 uczniowie szkół i studenci,  

 dzieci i młodzieży, 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, 

 



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.  

  

Z opłat zwolnione są:  

 dzieci w wieku do 7 lat, 

 osoby posiadające zezwolenie dyrektora parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody, 

 ratownicy górscy oraz ratownik górski z psem ratowniczym, 

 uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w Parku w zakresie uzgodnionym z dyrektorem 

parku,  

 mieszkańcy gmin położonych częściowo w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego (gminy: Cisna, 

Czarna i Lutowiska) na podstawie dowodu osobistego lub zaświadczenia  potwierdzającego miejsce 

zameldowania, 

  wolontariusze na podstawie ważnego identyfikatora wydanego przez Park; 

  członkowie rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. 

Dz. U z 2016 r., poz.785 z późn. zm.) posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny (o zasięgu ogólnokrajowym- 

kolor błękitny). Karta Dużej Rodziny w wersji tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na 

urządzeniach mobilnych – wyłącznie po prawidłowym wyświetleniu). jest ważna łącznie z dokumentem 

potwierdzającym tożsamość. Ze względu na brak zasięgu sieci i komórkowego połączenia transmisji danych 

w niektórych punktach informacyjno – kasowych zalecamy posiadanie karty w wersji tradycyjnej. 

 

 

 

 


