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Zarządzenie nr 6/2020 

Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych  

z dnia 07. 02. 2020 r.  

w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne, korzystanie z obiektów i urządzeń 

należących do Parku Narodowego Gór Stołowych oraz cen wydawnictw 

edukacyjnych. 

 

Na podstawie art. 8d. w związku z art. 8b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 55) zarządzam co 

następuje:  

 

§ 1 

1. Wprowadza się opłaty za usługi edukacyjne, korzystanie z obiektów i urządzeń 

należących do Parku Narodowego Gór Stołowych oraz wydawnictwa edukacyjne 

PNGS.  

2. Wysokość opłat za usługi edukacyjne, korzystnie z obiektów i urządzeń 

należących do Parku Narodowego Gór Stołowych oraz ceny detaliczne 

wydawnictw edukacyjnych PNGS określa cennik stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Udostępnianie do zwiedzania ekspozycji prezentowanych w Ekocentrum PNGS jest 

nieodpłatne. 

 

§ 3 

Nieodpłatne wypożyczenie sprzętu możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 

zgody dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych. Zgoda wydawana jest na 

podstawie pisemnego wniosku instytucji lub organizacji ubiegającej się o zwolnienie z 

opłat.  

 

§ 4 

1. Zwolnionymi z opłat za prowadzenie zajęć edukacyjnych są:  
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1) uczniowie szkół zlokalizowanych w otulinie Parku Narodowego Gór Stołowych 

tj. z gmin Kudowa Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Radków oraz szkół z gmin 

Duszniki-Zdrój i Polanica-Zdrój,  

2) uczniowie szkół i instytucji, z którymi Park Narodowy Gór Stołowych podpisał 

porozumienie dotyczące edukacji ekologicznej,  

3) uczestnicy warsztatów, szkoleń i konferencji, których Park Narodowy Gór 

Stołowych jest organizatorem lub współorganizatorem za zgodą Dyrektora 

PNGS, 

4) uczniowie szkół oraz członkowie organizacji i instytucji po uzyskaniu pisemnej 

zgody dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych.  

5) Zgoda wydawana jest na podstawie pisemnego wniosku o zwolnienie z opłat za 

wstęp na wybrane obszary PNGS dla uczniów szkół i studentów realizujących 

zajęcia dydaktyczne według wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do 

Zarządzenia oraz wypełnionego konspektu zajęć dydaktycznych, który stanowi 

załącznik nr 3 do Zarządzenia.  

2. Zwolnienie z opłat za prowadzenie zajęć edukacyjnych dla grup zorganizowanych 

nie zwalnia z obowiązku posiadania przez grupę przewodnika górskiego z 

uprawnieniami na Sudety. 

 

§ 7 

Traci moc Zarządzenie nr 8/2016 Dyrektora PNGS z dnia 22.06.2016 r. w sprawie 

ustalenia opłat za usługi edukacyjne, korzystanie z obiektów i urządzeń należących do 

Parku Narodowego Gór Stołowych oraz cen wydawnictw edukacyjnych, a także 

Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora PNGS z dnia 13.02.2018 r. zmieniające treść 

Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 8/2016 z dnia 22.06.2016 r. oraz Zarządzenie nr 

13/2019 Dyrektora PNGS z dnia 21.08.2019 zmieniające treść Załącznika nr 1 do 

Zarządzenia nr 8/2016 z dnia 22.06.2016 r. 

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Dyrektor PNGS 

/-/ mgr inż. Bartosz Małek 

 


