Zarządzenie nr 23/2021
Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie opłat za udostępnianie pokoi gościnnych oraz sali konferencyjnej

Na podstawie art. 8e ust.1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz.55 z póź.zm.) zarządzam co następuje:
§1
Opłaty za noclegi w pokojach gościnnych Centrum Edukacji i Zarządzania (CEiZ) w Osowcu
– Twierdzy 8 ustalam na poniższe kwoty (wraz z podatkiem VAT):
a. pokoje gościnne 1 osobowe (podwójne łóżko) - 1 osoba - 60 zł/dobę,
b. pokoje gościnne 2 osobowe (dwa pojedyncze łóżka) - 2 osoby – 120 zł/dobę,
c. dostawka w pokoju gościnnym (łóżko polowe z materacem) – 30 zł/dobę.
§2
1. Pokoje gościnne w Terenowym Ośrodku Edukacyjnym (TOE) Trzyrzeczki dostępne są
wyłącznie na potrzeby BbPN i nie są przeznaczone pod wynajem turystyczny.
2. Opłaty za noclegi w pokojach gościnnych TOE ustalam na poniższe kwoty (wraz
z podatkiem VAT):
a. pokoje gościnne 1 osobowe (podwójne łóżko) - 1 osoba - 40 zł/dobę, 2 osoby –
60 zł/dobę,
b. pokoje gościnne 2 osobowe (jedno pojedyncze i jedno podwójne łóżko) – 2 osoby –
80 zł/dobę, 3 osoby – 100 zł/dobę,
c. pokój gościnny 2 osobowy (dwa pojedyncze łóżka) – 2 osoby – 60 zł/dobę,
d. pokój gościnny 3 osobowy (trzy pojedyncze łóżka) – 3 osoby – 120 zł/dobę.
§3
Pokoje gościnne będące w dyspozycji Ośrodka Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego
i Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt (OHZ i ORZ) Grzędy są przeznaczone na potrzeby
wolontariatu, stażystów, praktykantów oraz pracowników naukowych wykonujących
badania naukowe dotyczące koników polskich lub rehabilitacji zwierząt.
§4
Opłata za nocleg w pokojach gościnnych dla stażystów, praktykantów, odbywających
praktyki na terenie BbPN, pracowników naukowych wykonujących badania naukowe
dotyczące koników polskich lub rehabilitacji zwierząt wynosi 10 zł/dobę.
§5
1. 50% zwolnienie z opłat za noclegi w pokojach gościnnych przysługuje pracownikom
podmiotów wspierających finansowo działalność Parku,
2. Poza osobami upoważnionymi do uzyskania zniżek za opłaty za noclegi na podstawie
niniejszego Zarządzenia, Dyrektor Parku może zwolnić z opłat za noclegi lub je obniżyć,
w szczególności:

a. pracownikom polskich parków narodowych,
b. wolontariuszom, tj. osobom fizycznym, które ochotniczo i bez wynagrodzenia
wykonują świadczenia na rzecz Parku na podstawie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
c. osobom/podmiotom na podstawie odrębnego porozumienia pomiędzy BbPN
a osobą/podmiotem zainteresowanym.
§6
1. Rezerwacji pokoi w CEiZ można dokonać w godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do
piątku w Dziale Administracji pod nr telefonu: 85 738 30 38 lub osobiście, dodatkowo
w sezonie turystycznym od 20 kwietnia do 10 września od poniedziałku do niedzieli
w godzinach od 7.30 do 17.00 w punkcie informacji turystycznej pod nr telefonu 85 738 30 35.
2. Rezerwacji pokoi w TOE Trzyrzeczki można dokonać w godz. od 7.30 do 15.30 od
poniedziałku do piątku u Konserwatora Obwodu Ochronnego Basenu Górnego pod nr
telefonu: 85 738 0802 lub drogą elektroniczną: Anna.Bojsza@biebrza.org.pl.
3. Rezerwacji pokoi w OHZ ORZ Grzędy można dokonać bezpośrednio u Kierownika OHZ
ORZ Grzędy pod numerem telefonu: 85 8777492.
4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 i kończy o godz. 12.00 w dniu wyjazdu.
5. Płatność za pobyt w pokojach gościnnych można uregulować:
a. gotówką, w kasie Parku,
b. gotówką lub kartą płatniczą, w punkcie informacji turystycznej w CEiZ w Osowcu –
Twierdzy (za pokoje w CEiZ) oraz w TOE Trzyrzeczki (za pokoje w TOE
Trzyrzeczki),
c. przelewem, za zgodą Dyrektora Parku.
§7
1. Ustalam opłatę za wynajem sali konferencyjnej (wraz z podatkiem VAT) w Centrum
Edukacji i Zarządzania (CEiZ) w Osowcu – Twierdzy 8 następująco: sala konferencyjna na 110
osób (ryczałt za 3 godziny) – 240 zł, każda kolejna godzina – 60 zł.
2. Rezerwacji sali konferencyjnej można dokonać w godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do
piątku w sekretariacie Parku pod nr telefonu: 85 738 06 20 lub osobiście, dodatkowo w sezonie
turystycznym od 20 kwietnia do 10 września od poniedziałku do niedzieli w godzinach
od 7.30 do 17.00 w punkcie informacji turystycznej pod nr telefonu 85 738 30 35.
§8
Traci moc zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia 30
czerwca 2020 r.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.
Dyrektor: A. Wiatr

