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Logotyp – warianty i kolory

Ciemnozielony
C70 M35 Y100 K21
R82 G115 B53

Ciemnoczerwony
C27 M99 Y100 K28
R155 G33 B33

Beżowy (na ciemnym tle)
C5 M5 Y15 K0
R240 G234 B216

Babiogórski Park Narodowy

Babiogórski Park Narodowy



Pieczątka

Babiogórski Park Narodowy



Bilety

Bilet normalny

Bilet ulgowy

5 zł

2,5 zł

Bilety



Broszurki reklamowe

Flora

Fauna

Zanim
wyjdziesz
na szlak

Turysto,  pamiętaj, że warunki  
pogodowe na Babiej Górze mogą  
bardzo szybko ulegać zmianie, dlatego 
też zawsze trzeba być przygotowanym 
na znaczne pogorszenie pogody (silny 
wiatr, obfite opady, ograniczoną  
widoczność, burze).

Wybierając się na trasę, pamiętajmy:
 ✚ na górską wycieczkę  
nie wybieramy się samotnie;

 ✚ o planowanej trasie i terminie 
wycieczki powiadamiamy  
znajomą osobę;

 ✚ trzeba zorientować się, jakie mogą 
panować warunki  
atmosferyczne i warunki na 
szlakach (najlepiej opierając się na 
aktualnej prognozie pogody)

 ✚ telefon komórkowy może  
uratować życie.

POMOC w razie potrzeby można  
wezwać pod bezpłatnym numerem  
telefonu alarmowego: 

985 lub 601 100 300 
Można również skontaktować się  
z Centralną Stacją Ratunkową  
Grupy Beskidzkiej GOPR:  

43-370 Szczyrk 
ul. Dębowa 
tel.: 33 829 69 00 lub 33 817 89 86
e - mail: beskidy@gopr.pl

Najliczniej reprezentowaną na Babiej Górze 
gru-pą zwierząt kręgowych są ptaki. Z do-
tychczasowych badań wynika, że liczba ich 
sięga 127 gatunków. 

W grupie tej można wyodrębnić ok. 100 
ptaków lęgowych to jest takich, których 
gniazda lub słabo latające młode osobniki 
obserwowano na interesującym terenie. Po-
zostałe to ptaki pojawiające się regularnie 
i mające tu teren swego żerowania. 

Najniżej położone tereny odwiedzane są 
przez gatunki preferujące środowiska pól 
uprawnych i zabudowań. Przykładem mogą 
być takie gatunki lęgowe jak: skowronek 
(Lauda arvensis), trznadel (Emberiza citri-
nella), dzwoniec (Carduelis chloris), sroka 
(Pica pica). Do zalatujących należą bocian 
biały (Ciconia cicinia) i czajka (Vanellus va-
nellus) oraz zalatujący na usytuowane tu te-
reny żerowania myszołów (Buteo buteo). 

Liczną grupę stanowią ptaki związane ze 
środowiskiem lasów regla dolnego i górne-
go. Dużym walorem ornitologicznym tego 
regionu jest występowanie tu wszystkich 
trzech gatunków głuszcowatych, a więc 
głuszca (Tetrao urogallus), cietrzewia (Te-
trao terix) i jarząbka (Bonasa bonasia). Popu-
lację głuszca szacuje się na około 50 osobni-
ków, zajmujących głównie górną część regla 
dolnego i regiel górny. Cietrzew kojarzy się 
zazwyczaj ze strefą kosodrzewiny. Do naj

Ptaki

Cietrzew zwyczajny
Lyrurus tetrix

Dzięcioł duży
Dendrocopos major

Dzwoniec zwyczajny
Chloris chloris

Flora Fauna

Regulamin 
Babiogórskiego 

Parku Narodowego

1. Obszar Babiogórskiego Parku Narodowego jest 
unikatowy pod względem przyrodniczym kul-
turowym i w całości podlega ochronie. Udostęp-
niony jest dla celów turystycznych, rekreacyj-
nych i sportowych, kulturowych, edukacyjnych 
i naukowych pod warunkiem,  że działalność ta 
nie wpłynie niekorzystnie na przyrodę parku.  
Przebywający na terenie parku zobowiązani są 
do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Dla celów turystycznych udostępnione są szlaki 
turystyczne, kręgi ogniskowe, pole biwakowe, 
ogród roślin babiogórskich określone w załącz-
niku nr 1 niniejszego regulaminu w sprawie 
miejsc udostępnianych dla turystyki.

3. Za wstęp na niektóre obszary parku narodowe-
go pobiera się opłaty określone w załączniku 
nr 2 niniejszego regulaminu w następujących 
miejscach: 
- Punkt Informacji Turystycznej i Przyrodniczej 
na Polanie Krowiarki; 
- Punkt Informacji Turystycznej i Przyrodniczej 
w Zawoi Markowa.

4. Zwiedzanie Parku może odbywać się wyłącz-
nie wyznaczonymi szlakami turystycznymi 
i ścieżkami edukacyjnymi. Zatrzymywanie się 
i odpoczynek powinny odbywać się wyłącznie 
w miejscach do tego wyznaczonych. Na terenie 
parku zabrania się:
 + budowy lub przebudowy obiektów budow-
lanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem 
obiektów i urządzeń służących celom parku 
narodowego;

 + wprowadzania psów na obszary objęte ochroną 
ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczo-
nych w planie ochrony, psów pasterskich wpro-
wadzanych na obszary objęte ochroną czynną, 
na których plan ochrony albo zadania ochronne 
dopuszczają wypas oraz psów asystujących w ro-
zumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 + wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników 
wodnych;
 + ruchu pojazdów poza drogami publicznymi;
 + umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń re-
klamowych i innych znaków niezwiązanych 
z ochroną przyrody, udostępnianiem parku, 
edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków dro-
gowych i innych znaków związanych z ochroną 
bezpieczeństwa i porządku powszechnego;
 + zakłócania ciszy;
 + biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych;
 + organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez 
zgody dyrektora parku narodowego.

5. Na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowe-
go dopuszcza się następujące formy turystyki: 
turystyka piesza, rowerowa, konna, narciarska:
 + Turystyka piesza  może odbywać się wyłącznie 
po oznakowanych szlakach pieszych oraz ścież-
kach edukacyjnych podanych w załączniku nr 1 
niniejszego regulaminu.
 + Turystyka rowerowa może odbywać się wyłącz-
nie po odpowiednio oznakowanych i  przezna-
czonych do tego celu szlakach.
 + Turystyka konna może odbywać się wyłącznie 
po odpowiednio oznakowanych i przeznaczo-
nych do tego celu szlakach.
 + Turystyka narciarska  może odbywać się wy-
łącznie po oznakowanych trasach   narciarskich 

 + chwytania lub zabijania dziko występujących 
zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci 
młodocianych i form rozwojowych zwierząt, 
umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, 
zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, lego-
wisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc 
rozrodu;
 + polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczo-
nych w planie ochrony lub zadaniach ochron-
nych;
 + pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszka-
dzania roślin oraz grzybów;
 + użytkowania, niszczenia, umyślnego uszka-
dzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian 
obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zaso-
bów, tworów i składników przyrody;
 + pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamie-
niałości, w tym kopalnych szczątków roślin 
i zwierząt, minerałów i bursztynu; 
niszczenia gleby 
 + palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz 
używania źródeł światła o otwartym płomieniu, 
z wyjątkiem miejsc wyznaczonych;
 + prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej 
i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych;
 + zbioru dziko występujących roślin i grzybów 
oraz ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczo-
nych;
 + połowu ryb i innych organizmów wodnych;
 + ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego 
i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków 
i tras narciarskich wyznaczonych;

podanych w załączniku nr 1 niniejszego regu-
laminu w sprawie miejsc udostępnianych dla 
turystyki.

6. Z uwagi  na potrzeby ochrony przyrody oraz 
bezpieczeństwo zwiedzających, niektóre szla-
ki mogą zostać okresowo zamknięte dla ruchu 
turystycznego.

7. Ze względu na ochronę gatunkową od 1 kwiet-
nia do 30 listopada obowiązuje całkowity zakaz 
poruszania się na nartach na obszarze Babiogór-
skiego Parku Narodowego. 

8. Turystyka zorganizowana (wycieczki zbiorowe) 
może odbywać się wyłącznie pod kierunkiem 
uprawnionych przewodników górskich posia-
dających licencje Babiogórskiego Parku Narodo-
wego uprawniające do oprowadzania wycieczek 
po jego terenie. Ilość osób prowadzonych przez 
jednego przewodnika nie może przekraczać 50 
osób.

9. Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych 
na terenie parku może odbywać się wyłącznie 
za zgodą dyrektora parku. Za bezpieczeństwo 
uczestników imprez oraz za przestrzeganie 
przepisów w tym zakresie odpowiadają bezpo-
średnio ich organizatorzy.

10. Na terenie parku dopuszcza się rozpalanie 
ognisk w miejscach do tego wyznaczonych, 
wskazanych w załączniku nr 1 w sprawie miejsc 
udostępnianych dla turystyki.

11. W pozostałym zakresie nieuregulowanym 
niniejszym Regulaminem stosuje się wprost 
ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. 2009.151.1220 z późniejszymi 
zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie Babiogórskie-
go Parku Narodowego (Dz.U.1997.99.608).

Ze względu na jasno wyznaczony priorytet ochrony przyrody zwiedzanie parku 
narodowego podlega określonym regulacjom i ograniczeniom.

Regulacje te maja na celu niedopuszczanie do naruszenia równowagi biologicznej 
i powstania trwałych zniszczeń w przyrodzie.

Regulamin dla zwiedzających

Logo
Folder o przyrodzie BgPN
Ulotka ostrzegawczo-inf.
Regulamin BgPN



Papier firmowy
Babiogórski
Park Narodowy 34-223 Zawoja 1403

tel. +48 (33) 877 51 10
tel. +48 (33) 877 67 02
fax: +48 (33) 877 55 54
e-mail: park@bgpn.pl

NIP: 552-171-36-27
Regon: 122462192

Kontakt:
Babiogórski Park Narodowy

34-223 Zawoja 1403  
tel. +48 (33) 877 51 10 tel. +48 (33) 877 67 02 fax: +48 (33) 877 55 54 
e-mail: park@bgpn.pl 
NIP: 552-171-36-27 Regon: 122462192



Regulamin – tablica przed wejściem

Regulamin
 ӧ Trzymaj się wyznaczonych szlaków
 ӧ Zachowaj ciszę
 ӧ Nie zbieraj grzybów ani nie zrywaj roślin
 ӧ Nie pal tytoniu
 ӧ Nie puszczaj psów luzem
 ӧ Uważaj na niedźwiedzie!
 ӧ Obozowiska rozbijaj tylko w wyznaczonych 

miejscach
 ӧ Polowanie dozwolone jest tylko 

uprawnionym myśliwym
 ӧ Na szlakach nie ma koszy na odpadki. Weź 

swoje śmieci ze sobą!
 ӧ Nie przebywaj poza schroniskiem po 

zmroku

Grupa Podhalańska GOPR
601 100 300

Babiogórski Park Narodowy



Tabliczki na szlakach

Babiogórski Park Narodowy

Babia Góra
1725 m n.p.m.

GOPR: 601 100 300



Interfejs aplikacji mobilnej



Dziękujemy za uwagę


