
ZARZADZENIE NR 0100 – 18/2012 

Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego 

z dnia 29.03.2012 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia zasad dotyczących udostępnienia turystycznego Drawieńskiego Parku 

Narodowego wraz z załącznikami. 

 

 

Na podstawie art. 8e ust. 1 oraz art. 12. ust. 1, 3 i 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz.1220 z późn. zm.), z dniem 1 kwietnia 2012 r. 

Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego wprowadza następujące zasady udostępnienia terenu 

DPN do turystyki wraz z załącznikami. 

 

 

Zatwierdził: 

Dyrektor  Drawieńskiego Parku Narodowego 

dr inż. Paweł Bilski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zasady udostępnienia terenu Drawieńskiego Parku Narodowego do turystyki. 

2. Miejsca i trasy udostępnione do wykorzystywania turystycznego na terenie DPN. 

3. Opłaty za wstęp i udostępnienie terenu Drawieńskiego Parku Narodowego. 

4. Potwierdzenie odbioru biletów. 



 

 
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 0100 -18/2012 Dyrektora DPN 

 

ZASADY UDOSTĘPNIENIE TERENU  
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO DO TURYSTYKI 

 

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) w celu ochrony przyrodniczych i kulturowych walorów 

terenu Drawieńskiego Parku Narodowego wprowadza się następujące zasady udostępniania terenu Parku: 

 

§ 1 

Do ruchu pieszego przeznaczone są  przez cały rok, od świtu do zmierzchu  znakowane szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne wymienione w załączniku nr 2 Zarządzenia nr 

0100 -18/2012 Dyrektora DPN. 

Zezwala się także na poruszanie się rowerem lub na nartach biegowych po trasach udostępnionych do ruchu pieszego. 

Do uprawiania turystyki jeździeckiej dostępne są oznakowane szlaki konne oraz drogi publiczne.  

 

§ 2 

1. Do ruchu pojazdów dostępne są wyłącznie drogi wymienione w załączniku nr 2 Zarządzenia nr 0100 -18/2012 Dyrektora DPN. 
 

§ 3 

1.     Do uprawiania turystyki wodnej (kajak, kanu, ponton) dostępny jest szlak wodny rzeki Drawy od 1 lipca do 15 marca, w godzinach 9.00 – 19.00. 

2.     Liczba osób korzystających ze szlaku wodnego rzeki Drawy w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 700 osób.  

3.     Spływ kajakowy Korytnicą od mostu Bogdanka do biwaku Bogdanka dozwolony jest od 1 lipca do 15 marca.  

4.     Uprawianie turystyki kajakowej oraz używanie sprzętu pływającego na innych akwenach nie jest dozwolone.  
5. W przypadku konieczności wynikającej z prowadzonych zabiegów ochronnych lub stwierdzenia zagrożeń dla DPN, wszystkie formy udostępnienia terenu DPN dla 

turystyki mogą być  okresowo zawieszone, a także może ulec zmniejszeniu maksymalna liczba osób mogących jednocześnie  przebywać w miejscach udostępnionych 
dla turystów. 

 
§ 4 

Do biwakowania udostępnione są miejsca wymienione w załączniku nr 2 Zarządzenia nr 0100-18/2012 Dyrektora DPN. 

Osoby przebywające na terenie miejsc biwakowania oraz innych miejsc udostępnionych w DPN zobowiązane są do utrzymania czystości w swoim otoczeniu, widoczne śmieci 

będą traktowane jak jego.   

Zabronione jest używanie wszelkich detergentów. 

Z miejsc postoju na szlaku wodnym rzeki Drawy mogą korzystać turyści odwiedzający DPN. 

Przebywanie w miejscach postoju na szlaku wodnym rzeki Drawy jest bezpłatne, możliwe od świtu do zmierzchu. 

Palenie ognisk dozwolone jest tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach. 

        § 5 

1.    Przewodnik grupy zorganizowanej, realizującej  wspólny program, nie będący pracownikiem DPN jest zobowiązany zgłosić wycieczkę do Dyrekcji Parku  w celu uzyskania 

zgody. Na terenie DPN zabrania się organizowania rajdów samochodowych, motocyklowych, zawodów wędkarskich. Organizowanie innych imprez wymaga zgody dyrektora 

DPN.   

 

§ 6 

 Wody DPN udostępnione są do wędkowania na zasadach określonych w "regulaminie amatorskiego połowu ryb", stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2009 

Dyrektora DPN. 



 

§ 7 

1. Za wstęp i  udostępnienie terenu DPN pobierane są opłaty.  
2. Sprzedaż biletów na rok bieżący za wstęp na teren DPN możliwa jest w terminie od 1 czerwca do 31 grudnia. 
3.      Dokumentem uprawniającym do wpłynięcia na teren DPN oraz korzystania z miejsc biwakowania jest wyłącznie bilet wstępu oraz w przypadku osób korzystających z 

ulg lub zwolnienia od opłat dodatkowo dokument potwierdzający możliwość ich zastosowania. 

4.      Cennik opłat za wstęp i udostępnienie terenu DPN stanowi załącznik nr 3 Zarządzenia 0100-18/2012 Dyrektora DPN. 

5.      Bilety wstępu można nabyć wyłącznie w Punktach Informacji Turystycznej DPN po uiszczeniu wpłaty gotówkowej. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy DPN (BGK 

O/Szczecin 29113011760022 212236200008), 

         bilety można odebrać wyłącznie w Punkcie Informacji Turystycznej – Przystań Wodna w Drawnie po okazaniu dowodu wpłaty i podpisaniu potwierdzenia ich odbioru, 

stanowiącego załącznik nr 4 do Zarządzenia  nr 0100-18/2012 Dyrektora DPN. 

6. Wpłaty na rachunek bankowy należy dokonać w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem pobytu na terenie Parku.  
7. Przed dokonaniem wpłaty na rachunek bankowy zaleca się uzyskanie informacji na temat dostępności miejsc udostępnianych w Punktach Informacyjnych DPN. 
8. Dokonując wpłaty na rachunek bankowy, w tytule przelewu należy podać wszelkie dane niezbędne do wystawienia biletu ( ilość osób, namiotów, samochodów, przyczep, 

motocykli, data korzystania z miejsc udostępnionych oraz nazwa miejsca biwakowania). W przypadku podania niepełnych danych, nastąpi zwrot wpłaconych kwot, 
pomniejszonych o koszty operacyjne. 

9. Dokonanie wpłaty na rachunek bankowy DPN opłat określonych w obowiązujących cennikach, nie potwierdzonych otrzymaniem biletu wstępu, nie upoważnia do wstępu i 
udostępnienia Parku do celów turystycznych,  

         edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych. 

10. Z uwagi na ustalony limit osób mogących przebywać jednocześnie na terenie Parku, dokonanie wpłaty na rachunek bankowy nie jest równoznaczne z gwarancją 
uzyskania biletu wstępu do DPN. W przypadku braku biletów wstępu lub/i udostępnienia terenu DPN na jedną/wiele pozycji wymienionych w tytule przelewu, w ciągu 
trzech dni roboczych od dnia otrzymania środków na rachunku DPN, nastąpi zwrot wpłaconych kwot, pomniejszonych o koszty operacyjne.  

11.    Każda osoba zwolniona z opłaty lub korzystająca z ulgi za wstęp na teren DPN może wykorzystać jeden bilet dziennie. 

12.    Osoby zamierzające skorzystać z ustawowego zwolnienia z opłat za wstęp na teren DPN zobowiązane są do udokumentowania podstaw  do jego uzyskania przez 

okazanie przed nabyciem biletu dokumentu urzędowego potwierdzającego miejsce zamieszkania.  

          Otrzymanie bezpłatnego biletu wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby Drawieńskiego Parku 

Narodowego.  

13.     Osoby zwolnione z opłat lub korzystające z ulgi, podczas kontroli zobowiązane są do okazania dokumentu urzędowego potwierdzającego jego zastosowanie. Bilet 

wstępu na tren DPN nie może być przekazywany osobom trzecim.  

14.     Brak dokumentu potwierdzającego możliwość zwolnienia z opłaty lub odmowa jego okazania przed nabyciem biletu wstępu, skutkuje odmową wydania biletu przez 

pracownika DPN, a w przypadku kontroli podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z kodeksem wykroczeń. 

15.     Za brak biletu wstępu turysta może zostać ukarany. 

16.     Dyrektor w uzasadnionym przypadku może zwolnić z opłat za udostępnienie terenu Drawieńskiego Parku Narodowego. 

17.     Drawieński Park Narodowy nie przyjmuje zwrotów zakupionych biletów za wstęp i/lub udostępnienie terenu DPN. 

 

§ 8 

1. Przebywanie w miejscach udostępnionych DPN może być niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Decyzje dotyczące wejścia na teren Drawieńskiego Parku Narodowego 

turysta indywidualny podejmuje samodzielnie w oparciu o własne doświadczenie i na własne ryzyko. W przypadku grup zorganizowanych decyzję podejmuje opiekun 

grupy lub organizator turystyczny. 

2. Każdy turysta przebywający na terenie DPN ponosi odpowiedzialność za następstwa własnych zachowań, w szczególności za niestosowanie się do obowiązujących 

regulaminów i oznakowań. 

3. DPN nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia sprzętu turystycznego. 

4. Osoby przebywające na terenie DPN obowiązane są do zapoznania się z zasadami korzystania z terenu DPN do turystyki, dostosowania swoich planów aktywności do 

umiejętności oraz aktualnych warunków oraz użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego 

przeznaczeniem i zasadami użycia. 

5. Dyrekcja DPN nie ponosi odpowiedzialności za informacje o Parku, w tym informacje o szlakach turystycznych, miejscach postoju, strefach ochronnych, zamieszczanych 

w materiałach nie konsultowanych z  dyrekcją DPN i zaleca stosowanie się do miejscowych tablic informacyjnych i oznakowań lub materiałów udostępnionych przez Park. 

§ 9 

 Na terenie Parku zabronione są wszelkie działania mogące zniszczyć lub zmienić elementy dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego, a w szczególności zabrania się: 
a) zaśmiecania i zanieczyszczania wód, powietrza i gleby, 
b) płoszenia, chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt oraz niszczenia nor, legowisk i gniazd, wybierania jaj i zbioru poroży,  
c) uszkadzania i niszczenia roślin,  
d) palenia ognisk oraz biwakowania poza miejscami wyznaczonymi, 
e) zakłócania ciszy, 
f) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, 
g) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, 
h) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody dyrektora DPN, 
i) kąpieli w wodach administrowanych przez DPN, za wyjątkiem miejsc wyznaczonych w załączniku nr 2 Zarządzenia nr 0100-18/2012 Dyrektora DPN. 



j) nurkowania w wodach administrowanych przez DPN. 
§ 10 

Na podstawie zapisów ustawy o ochronie przyrody pracownicy Straży Parku oraz inni upoważnieni pracownicy Służby Parku maja prawo do kontrolowania turystów 

znajdujących się na terenie DPN oraz sprawdzania zezwoleń, licencji oraz biletów wstępu.  

§11 

Nie stosowanie się do przepisów obowiązujących w Drawieńskim Parku Narodowym stanowi w myśl przepisów Rozdziału 11 ustawy o ochronie przyrody wykroczenie i podlega 

odpowiedzialności karnej zgodnie z kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 

§ 12 

Wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego znajdujące się na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego poleca się trosce wszystkich odwiedzających Park. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 do Zarządzenia nr 0100-18/2012 Dyrektora DPN 

 

 

MIEJSCA I TRASY PUBLICZNE UDOSTĘPNIONE DO WYKORZYSTANIA TURYTYCZNEGO NA TERENIE DPN 

1. Do turystyki kajakowej: 
1.1. Rzeka Drawa na całej długości w granicach Parku, od 1 lipca do 15 marca, w godzinach od 9:00 do 19:00. 
1.2. Rzeka Korytnica od mostu Bogdanka do biwaku Bogdanka, od 1 lipca do 15 marca, od świtu do zmierzchu 

2. Do ruchu pieszego, rowerowego i narciarskiego: 
2.1.  Szlak czerwony im. St. Czarnieckiego  

Drawno – Drawnik – Barnimie – miejsce biwakowania Barnimie – rez. Drawski Matecznik – Zatom – Św. Hala (Wydrzy Głaz) – 

Radęcin – osada leśna Moczele – Głusko – Elektrownia Wodna Kamienna – Stare Osieczno 

         2.2. Szlak czerwony Człopa – Tuczno – Nadarzyce 

       Most za Węgornią – Pustelnia – most na Płycinie – punkt widokowy Śmiałkowe Wzgórze – jez. Zdroje (Wydrowe) – jez. Marta – 

Martwica  

          2.3. Szlak niebieski dolina Cieszynki – Jagoda 

Dolina Cieszynki – most za Węgornią – punkt widokowy Stara Węgornia – osada leśna Ostrowite – jez. Czarne – most Karolina 

- Jagoda 

          2.4. Szlak niebieski Martwica – Krępa Krajeńska 

                 Martwica – rez. Głodne Jeziorka – most na Runicy 

          2.5. Szlak niebieski most koło Miradza – Drawno 

                 Most koło Miradza – Miradz  

          2.6. Szlak niebieski Moczele – jez. Ostrowieckie 

                 Moczele – jez. Ostrowieckie 

          2.7. Szlak czarny jez. Ostrowieckie – osada Ostrowite 

                 Jez. Ostrowieckie – osada leśna Ostrowite 

          2.8. Szlak żółty Pustelnia – Głusko 

                 Pustelnia – Jez. Ostrowieckie – Głusko 

          2.9. Szlak żółty Człopa – Stare Osieczno 

                 Jagoda – Stare Osieczno 

          2.10. Szlak zielony Zatom – Nowa Korytnica 

                   Zatom – leśniczówka Międzybór – Tragankowe Urwisko 

          2.11. Ścieżki  dydaktyczne: „Barnimie”, „Międzybór”, „Drawnik”, „Jezioro Ostrowieckie”, „ Głusko” 

          2.12. Wszystkie drogi udostępnione do ruchu samochodowego 

3. Do ruchu samochodowego: 
3.1. Drogi publiczne, 
3.2. Droga dojazdowa do miejsca biwakowania „ Barnimie”, 
3.3. Droga dojazdowa do miejsca biwakowania „ Bogdanka”, 



3.4. Droga dojazdowa do miejsca biwakowania „Sitnica”, 
3.5. Droga dojazdowa do miejsca biwakowania „ Pstrąg”, 
3.6. Droga dojazdowa do miejsca biwakowania „Kamienna”  

4. Do ruchu konnego: 
4.1. Oznakowany szlak konny „ Zatom”, 
4.2. Oznakowany szlak konny „ Drawnik – Zatom”, 
4.3. Drogi publiczne 

5. Do biwakowania: 
5.1. Miejsce biwakowania „ Drawnik”, 
5.2. Miejsce biwakowania „Barnimie”, 
5.3. Miejsce biwakowania „Bogdanka”, 
5.4. Miejsce biwakowania „Sitnica”, 
5.5. Miejsce biwakowania „Pstrąg”, 
5.6. Miejsce biwakowania „Kamienna” 

6. Do postoju pojazdów: 
6.1. Miejsce postoju „Jezioro Ostrowieckie”, 
6.2. Miejsce postoju „Ostrowiec”, 
6.3. Miejsce postoju „Pustelnia”, 
6.4. Miejsce postoju „Drewniany Kamień”, 
6.5. Miejsce postoju „Jezioro Sitno”, 
6.6. Miejsce postoju „ Zakręt Raka”, 
6.7. Miejsce postoju „Rogoźnica” 

7. Miejsca postoju na szlaku wodnym: 
7.1. Miejsce postoju na szlaku wodnym „Most Barnimie”, 
7.2. Miejsce postoju na szlaku wodnym „Kładka Konotop” 

8. Miejsca odbioru kajaków: 
8.1. Miejsce odbioru kajaków „Most Zatom” 

9. Miejsca udostępnione do kąpieli: 
9.1. Miejsce wykorzystywane do kąpieli „Jezioro Ostrowieckie”  

10. Punkty Informacji Turystycznej 
10.1. Punkt Informacji Turystycznej – Przystań Wodna w Drawnie, tel. (+48) 957682395, e-mail: przystan@dpn.pl 
10.2. Punkt Informacji Turystycznej w Głusku, tel. (+48) 957613820, e-mail: pit_glusko@dpn 
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Załącznik nr 3 
do Zarządzenia nr  0100-18/2012 Dyrektora DPN 

 

OPŁATY ZA WSTĘP I UDOSTĘPNIANIE TERENU DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO. 

 

I. Opłaty za wstęp1 do Drawieńskiego Parku Narodowego 

 

 01.07 – 15.03 
poniedziałek - niedziela 

Wstęp na szlak wodny rzeki Drawy  
(od 1 lipca do 15 marca) 

6 zł/osoba/dzień 

 

II. Opłaty za udostępnianie terenu Drawieńskiego Parku Narodowego 

 

 

1. Korzystanie z miejsc biwakowania: 

 01.07 – 15.09 
 

01.01 – 30.06, 16.09 – 31.12 
 

poniedziałek - czwartek piątek - niedziela poniedziałek - niedziela 

Pobyt na biwaku   7 zł osoba/doba 14  zł osoba/doba 7 zł osoba/doba 

Rozstawienie namiotu 5 zł szt./doba 8  zł szt./doba 5 zł szt./doba 

 

2. Wjazd/postój pojazdów na miejsce biwakowania: 

 01.01 – 31.12 
poniedziałek - niedziela 
 

Samochód osobowy 8 zł/szt./doba 

Samochód ciężarowy i autobus 10 zł/szt./doba 

Przyczepa campingowa 10 zł/szt./doba 

Motocykl 4 zł/szt./doba 
 

              1 Osoby zwolnione  z opłat oraz korzystające ze zniżki zgodnie z art. 12 Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr   

151,poz. 1220): 

 Zwolnieni z opłat za wstęp na teren DPN: 

1) Dzieci w wieku do 7 lat; 2) osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań 

naukowych w zakresie ochrony przyrody; 3) uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w 

zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego; 4) mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin 

graniczących z parkiem narodowym.  

W przypadku mieszkańców gmin zwolnionych z opłat (Drawno, Tuczno, Człopa, Krzyż, Dobiegniew, Bierzwnik), należy okazać 

dokument potwierdzający zamieszkanie w w/w gminie. 

 Objęci 50% zniżką: 

1)uczniowie szkół i studenci; 2) emeryci i renciści; 3)osoby niepełnosprawne. 

 

 

 

Informacja turystyczna: 

 Punkt Informacji Turystycznej „Przystań Wodna” w Drawnie                           tel. 957682395, e-mail: 

przystan@dpn.pl 

 Punkt Informacji Turystycznej w Głusku                                                           tel. 957613820, e-mail: 

pit_glusko@dpn.pl 

mailto:przystan@dpn.pl
mailto:pit_glusko@dpn.pl


 Dyrekcja Drawieńskiego Parku Narodowego                                                   tel. 957682051, e-mail: dpn@dpn.pl 

Numery alarmowe: Straż pożarna – 998; Policja – 997; Pogotowie Ratunkowe – 999, nr alarm. (z tel. kom.) - 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 

do Zarządzenia nr 0100–18/2012 Dyrektora DPN 

 

 

mailto:dpn@dpn.pl


 

POTWIERDZENIE ODBIORU BILETÓW 

 

Niniejszym potwierdzam odbiór biletów o numerach ………………………………………...................................., 

opłaconych przelewem w dniu ……………………………… za wstęp / udostępnienie terenu DPN *. 

 

 

   ……………………………………………..                                                              

…………………………………………….. 

      (czytelny podpis osoby wydającej bilety)                                                                                                               (czytelny podpis osoby odbierającej bilety) 

                                                   

 

*właściwe podkreślić 

 


