
Zarządzenie nr  19 / 2022 

Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego 

z dnia  5 października 2022 r. 

w sprawie przystąpienia Biebrzańskiego Parku Narodowego 

do akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” 

 

Na podstawie art. 8e ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 916) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1993 r. 

w sprawie utworzenia Biebrzańskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 86, poz. 399), zarządzam 

co następuje:  

 

§  1  

Zasady ogólne 

1. Biebrzański Park Narodowy przystępuje do akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół 

ceny” („Akcja”). 

2. Akcja jest działaniem promocyjnym, mającym na celu przedłużenie sezonu turystycznego 

w Polsce i propagowanie udziału Polaków w wyjazdach turystycznych na terenie Polski. 

3. Organizatorem Akcji jest Polska Organizacja Turystyczna oraz Ministerstwo Sportu 

i Turystyki. 

4. Termin realizacji: 18-20 oraz 25-27 listopada 2022 r. 

5. Szczegóły Akcji zamieszczone są na stronie internetowej https://polskazobaczwiecej.pl/ 

 

§  2  

Realizacja Akcji w Parku 

1. W ramach Akcji Biebrzański Park Narodowy udziela 50% zniżki na następujące karty 

wstępu: 

a) Bilet jednodniowy normalny na szlaki lądowe:  

  cena regularna 8 zł/os./dzień,  po zniżce 4 zł/os./dzień. 

b) Bilet jednodniowy normalny na szlaki wodne:  

  cena regularna 8 zł/os./dzień,  po zniżce 4 zł/os./dzień. 

c) Bilet jednodniowy ulgowy na szlaki lądowe:  

  cena regularna 4 zł/os./dzień,  po zniżce 2 zł/os./dzień. 

d) Bilet jednodniowy ulgowy na szlaki wodne:  

  cena regularna 4 zł/os./dzień,  po zniżce 2 zł/os./dzień. 



e) Bilet weekendowy normalny na szlaki lądowe:  

cena regularna 16 zł/os./3 dni weekendowe,  po zniżce 8 zł/os./3 dni weekendowe. 

f) Bilet weekendowy ulgowy na szlaki lądowe:  

cena regularna 8 zł/os./3 dni weekendowe,  po zniżce 4 zł/os./3 dni weekendowe. 

2. Sprzedaż kart wstępu w ramach Akcji rozpocznie się z dniem 21.10.2022 r. w punkcie 

Informacji Turystycznej BbPN oraz na platformie www.eparki.pl. 

3. Nie ustanawia się limitu na sprzedaż kart wstępu do BbPN w ramach Akcji. 

4. W czasie trwania Akcji, dodatkowo będzie czynny w godz. od 7:30 do 15:30 punkt 

Informacji Turystycznej w Osowcu-Twierdzy 8 - Centrum Edukacji i Zarządzania BbPN, 

19-110 Goniądz. 

 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Dyrektor: Artur Wiatr 


