
INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

Dokonaj wyboru biletu poprzez wybór i wypełnienie interesujących cię̨ opcji. Po wyborze 
rodzaju biletu i dokonaniu płatności, system prześle Twój bilet, w formie pliku PDF, na 
wskazany przez Ciebie w trakcie zakupu adres e-mail. Jeśli jesteś́ użytkownikiem 
zarejestrowanym na platformie eparki.pl, po dokonaniu płatności, Twój bilet będzie również̇ 
widoczny w zakładce MOJE BILETY. Tu możesz zarządzić́ swoimi biletami. Pamiętaj, aby w 
czasie pobytu na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego mieć́ swój bilet przy sobie. 

Przed wejściem na teren NPN wydrukuj go. Bedzie ci on potrzebny do skasowania i kontroli. 

Możesz również̇ zapamiętać́ swój bilet w pamięci twojego telefonu. W przypadku kontroli 

okażesz go strażnikowi wyświetlając go na ekranie urządzenia. Bilety do Narwiańskiego 

Parku Narodowego są imienne. Szczegółów szukaj w REGULAMINIE. 

RODZAJ OPŁATA NORMALNA OPŁATA ULGOWA 

Bilet wstępu jednodniowy 6 zł 3 zł 

Bilet wstępu trzydniowy 14 zł 7 zł 

Pobyt na polu biwakowym do 3 dni  20,00 zł/osoba/doba 10,00 zł/osoba/doba 

Pobyt na polu biwakowym powyżej 3 dni  15,00 zł/osoba/doba 7,50 zł/osoba/doba 

Wjazd na pole camperem/przyczepą 
  

20 zł/dobę 

Posiadacze Karty Dużej Rodziny do 3 dni 30 zł/dobę 

Posiadacze Karty Dużej Rodziny powyżej 
3 dni 

25,00 zł/dobę 

Udostępnienie Parku do wędkowania 
opłata jednodniowa 

15 zł 

Udostępnienie Parku do wędkowania 
opłata trzydniowa 

30 zł 

Udostępnienie Parku do wędkowania 
opłata miesięczna 

60 zł 

Udostępnienie Parku do wędkowania 
opłata roczna 

150 zł 

Sesja zdjęciowa w parku przydworskim 100 zł 

 

Opłat za wstęp do Parku nie pobiera się od: 

1. Dzieci do lat 7 
2. Posiadaczy Karty Dużej Rodziny, po jej okazaniu 
3. Mieszkańców gmin: Choroszcz, Kobylin Borzymy, Łapy, Sokoły, Suraż, Turośń 

Kościelna, Tykocin 
 

Opłatę za wstęp w wysokości 50 % stawki pobiera się od: 

1. Uczniów szkół i studentów 
2. Emerytów i rencistów 
3. Osób niepełnosprawnych 
4. Żołnierzy służby czynnej 

 

Osoby powyżej 70 roku życia są zwolnione z opłat za udostępnienie Parku do wędkowania 

pod warunkiem posiadania przy sobie Karty Wędkarskiej. 



 

Regulamin turystycznego udostępniania Narwiańskiego Parku Narodowego i 

korzystania z urządzeń na ścieżkach przyrodniczych. 

I. Do ruchu turystycznego na obszarze Narwiańskiego Parku Narodowego udostępniono 
następujące obszary: 

• Zespół dworsko-ogrodowy w Kurowie 
• Szlaki turystyczne, ścieżki i kładki przyrodnicze 
• Szlaki wodne na rzece Narew i jej dopływach 
• Drogi publiczne 
• Wieże widokowe 

II. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są przestrzegania przepisów 
ustawy o ochronie przyrody. W parku zabrania się: 

• palenia ognisk (z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych) 
• poruszania pojazdami (poza drogami publicznymi) 
• zakłócania ciszy 
• używania łodzi motorowych 
• biwakowania (z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych) 
• zanieczyszczania wód, gleby i powietrza 
• chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt 
• niszczenia nor, lęgowisk zwierzęcych i jaj ptasich 
• niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin i grzybów 

III. Fotografowanie: Profesjonalni fotografowie przyrody są zobowiązani do pozostawienia 
kompletu zdjęć w archiwum parku. 

IV. Wody Narwi są udostępnione do amatorskiego połowu ryb, którego zasady określa 
odrębny regulamin 
 

V. Narwiański Park Narodowy informuje, że na obszarze parku przydworskiego w Kurowie 
oraz w sąsiedztwie istniejących tam ścieżek przyrodniczych znajdują się stare drzewa 
i krzewy, które pod wpływem warunków atmosferycznych (wiatr, śnieg) mogą zagrażać 
życiu lub zdrowiu odwiedzających. Na obszarze tym znajdują się również naturalne 
nierówności terenu. Narwiański Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności za 
doznane urazy spowodowane naturalnymi zagrożeniami. 

VI. Kładki przyrodnicze udostępniane są turystom przy zachowaniu ogólnych zasad 
bezpieczeństwa. 

• zabrania się wychodzenia poza barierki zabezpieczające 
• wchodzenia na ławki i poręcze 
• należy zwracać uwagę na ewentualne uszkodzenia desek 

VII. Z promów znajdujących się przy kładce przyrodniczej Waniewo – Śliwno mogą 
korzystać jednorazowo grupy max. 10 osobowe na pomostach dużych oraz 5 osób na 
pomoście pływającym małym. Na pomostach znajdują się tabliczki informujące o 
maksymalnym obciążeniu każdego pomostu pływającego.  

• pomosty są samoobsługowe 
• w trakcie płynięcia bezwzględnie należy zamykać bramki zabezpieczające 
• przeprawiać się powoli, unikając zderzenia z kładką 
• należy zwracać uwagę na równomierne rozmieszczenie osób na promie 



• nie wychylać się poza barierki 
• nie wolno przywiązywać pomostów pływających łańcuchami do kładki 
• dzieci i młodzież do lat 15 mogą korzystać z przeprawy wyłącznie pod opieką osób 

dorosłych 

VIII. Z wież widokowych na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego może korzystać 
jednorazowo grupa max. 15 osobowa. 

• zabrania się wchodzenia na poręcze zabezpieczające 
• wychylania się 
• należy zwracać uwagę czy elementy drewniane nie są uszkodzone 
• dzieci i młodzież do lat 15 mogą korzystać z wież pod opieką osób dorosłych. 

 

Wybrane elementy z regulaminu udostępniania Narwiańskiego Parku 
Narodowego do amatorskiego połowu ryb. 

 

1. Za udostępnienie do wędkowania pobierana jest opłata w formie zezwolenia na 
amatorski połów ryb w Narwiańskim Parku Narodowym wydawana na okres: 1 dzień, 
3 dni, 1 miesiąc, 1 rok. 

2. Zezwolenie na amatorski połów ryb w Narwiańskim Parku Narodowym obywatelom 
polskim wydaje się wyłącznie przy okazaniu Karty Wędkarskiej. Obowiązek ten nie 
dotyczy obcokrajowców czasowo przebywających w Polsce. 

3. Zezwolenie na amatorski połów ryb w Narwiańskim Parku Narodowym uprawnia do 
wędkowania z łodzi lub z brzegu. 

4. Zezwolenie na amatorski połów ryb upoważnia do dojścia najkrótszą drogą pieszą lub 
dopłynięcia i przebywania oraz wędkowania na łowisku przez całą dobę oraz połowu 
ryb zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

5. Do wędkowania na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego uprawnia także, na 
równi z zezwoleniem, posiadanie aktualnej składki okręgowej Polskiego Związku 
Wędkarskiego – Porozumienia Ściany Wschodniej - Okręgów Białystok, Lublin, Biała 
Podlaska i Siedlce. Osoby, które opłaciły składkę okręgową PZW jednego z ww. 
okręgów obowiązują zasady amatorskiego połowu ryb opisane w niniejszym 
Regulaminie. 

6. Niektóre miejsca w Parku mogą być czasowo lub trwale wyłączane z amatorskiego 
połowu ryb (na podstawie zarządzenia dyrektora NPN), bez zwrotu całej lub części 
opłaty, w szczególności ze względu na: 

• lęgi ptaków; 

• zagrożenia pożarowe; 

• niski stan wód, 

• tarliska i zimowiska. 

7. Parkowanie pojazdów silnikowych na terenie Parku dozwolone jest tylko na 
wyznaczonych parkingach i polach biwakowych. 

8. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie: 

• dwiema wędkami zwykłymi; 

• metodą spinningową – jedną wędką; 

• metodą muchową – jedną wędką. 



9. W Parku obowiązuje zakaz posiadania kuszy przy sobie, zarówno na łodzi, w wodzie, 
jak i na brzegu. 

10. Sprzęt pływający służący do połowu ryb, zwany dalej "sprzętem pływającym", musi 
być zarejestrowany na podstawie odrębnych przepisów. 

11. Wymiary ochronne ryb:  

• boleń do 40 cm  

• jaź do 25 cm  

• kleń do 25 cm  

• lin do 25 cm  

• miętus do 25 cm  

• okoń do 18 cm  

• sum do 70 cm  

• szczupak do 50 cm  

• wzdręga do 15 cm. 
 

12. Okresy ochronne ryb: 
 

boleń - od 1 stycznia do 30 kwietnia, 

miętus - od 1 grudnia do końca lutego; 

sum - od 1 listopada do 30 czerwca, 

 szczupak – od 1 stycznia do 30 kwietnia, 

 

* Szczegółowy regulamin obowiązujący osoby wędkujące na terenie Narwiańskiego 

Parku Narodowego dostępny jest na stronach internetowych www.npn.pl 

 


