
Zarządzenie Nr 2/2012 
Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze 

z dnia 01 stycznia 2012 roku 
w sprawie udostępniania Karkonoskiego Parku Narodowego  

w celach turystycznych, rekreacyjnych i sportowych 
(DN-011/0002/2012 

 
  
 
 
 
Na podstawie art. 8e ust. 1, w związku z artykułem 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 880 z późn. zm), zarządza się co następuje: 
  

§ 1 
Ustala się miejsca udostępniane w celach turystycznych, rekreacyjnych i sportowych na 
terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, sposób ich udostępniania oraz maksymalną liczbę 
osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, jak w załączniku nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
Zasady udostępniania Karkonoskiego Parku Narodowego w celach turystycznych, 
rekreacyjnych i sportowych zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 3 
Z dniem 01 stycznia 2012 r. traci moc Zarządzenie Nr 02/2011 Dyrektora Karkonoskiego 
Parku Narodowego z dnia 03 stycznia 2011 r. w sprawie udostępniania Karkonoskiego Parku 
Narodowego w celach turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. 

 
§ 5 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
                                                                               …….………………………………………... 
                                                                               Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego  
 



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora 
Karkonoskiego Parku Narodowego z 
siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 01 stycznia 2012 r. 

 
MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH  TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I 
SPORTOWYCH, SPOSOBY ICH UDOSTĘPNIANIA ORAZ MAKSYMALNA LICZBA 

OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWA Ć JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH 
 
I. Miejsca udostępniane w celach turystycznych 
Lp. Miejsce udostępniane1) Sposoby udostępniania Maksymalna liczba osób 

mogących przebywać 
jednocześnie w danym miejscu 

1 Wąwóz i Wodospad 
Kamieńczyka,  
oddział 184 

turystyka piesza 50 

2 szlak turystyczny czarny: 
górna stacja kolei linowej 
na Szrenicę – Szrenica, 
oddział 210, długość 719m 

turystyka piesza i narciarska;  100 

3 szlak turystyczny czarny: 
Wodospad Szklarki, 
oddział 215, długość 1009 
m 

turystyka piesza; dostępny dla 
osób niepełnosprawnych;  

150 

4 szlak turystyczny czarny: 
Jagniątków-Trzy Jawory-
Schronisko pod Łabskim 
Szczytem, oddziały: 114, 
115, 122, 167, 174, długość 
1758 m 

turystyka piesza i narciarska;  150 

5 szlak turystyczny czarny: 
III droga – Czarny Kocioł, 
oddziały: 146, 150, 151, 
długość 1560 m 

turystyka piesza i narciarska;  60 

6 szlak turystyczny czarny: 
Chojnik,  oddział 213, 
długość 1773 m 

turystyka piesza; moŜliwość  150 

7 szlak turystyczny czarny: 
Petrówka,  oddziały: 86, 
105, 106, 107, 109, 123, 
124, 125, 126, 138, 153, 
169, 
długość 4669 m 

turystyka piesza i narciarska;  200 

8 szlak turystyczny czarny: 
Śląska Droga,  oddziały: 
52, 59, 60, 69, 88, 90, 91, 
długość 4736 m 

turystyka piesza i narciarska;  400 

9 szlak turystyczny czarny: 
Wilcza Poręba-Sowia 
Przełęcz, oddziały: 16, 17, 
18, długość 1226 m 

turystyka piesza i narciarska;  80 



10 szlak turystyczny niebieski: 
Wodospad Szklarki (dolny 
fragment Czeskiej ŚcieŜki),  
oddziały: 214, 215, 
długość 1453 m 

turystyka piesza; dostępny dla 
osób niepełnosprawnych;  

100 

11 szlak turystyczny niebieski: 
Czeska ŚcieŜka (górna 
część),  oddziały: 168, 172, 
173, 175, 
długość 1271 m  
(oddziały: 172 i 173 
wyłącznie w sezonie 
zimowym) 

turystyka piesza i narciarska;  60 

12 szlak turystyczny niebieski: 
Michałowice-Przełęcz Pod 
Śmielcem, oddziały: 162, 
171, długość 1510 m 
 

turystyka piesza i narciarska;  100 

13 szlak turystyczny niebieski: 
Koralowa ŚcieŜka, 
oddziały: 117, 118, 133, 
143, 144, 146, 147, 152, 
160, 170, 
długość 4753 m 

turystyka piesza i narciarska;  200 

14 szlak turystyczny niebieski: 
Przesieka-Przełęcz 
Karkonoska, oddział 82, 
długość 799 m 

turystyka piesza, narciarska i 
rowerowa;  

70 

15 szlak turystyczny niebieski: 
Wang-Okraj (fragment - 
Droga Jubileuszowa), 
oddziały: 4, 5, 8, 9, 10, 15, 
18, 19, 24, 25, 33, 34, 36, 
56, 64, 71, 72, 89, 90, 93, 
94, 95, 100, 101, długość 
15958 m 

turystyka piesza, narciarska na 
odcinku: Wang – Dom Śląski, z 
wyłączeniem odcinka 
zamkniętego w sezonie 
zimowym;  

1000 

16 szlak turystyczny 
czerwony: RozdroŜe Pod 
Wielkim Szyszakiem - 
Schronisko pod Łabskim 
Szczytem, oddziały: 162, 
163, 164, 165, 166, 167, 
174,długość 3995 m 

turystyka piesza i narciarska;  60 

17 szlak turystyczny 
czerwony: Chojnik,  
oddział 213,  
długość 1658 m 

turystyka piesza;  120 



18 szlak turystyczny 
czerwony: Wodospad 
Kamieńczyka – Śląski Dom 
- Orlinek 
(Główny Szlak Sudecki im. 
M. Orłowicza) 
od Granicznej Łąki do 
Śląskiego Domu – szlak 
przyjaźni polsko-czeskiej, 
oddziały: 38, 45, 46, 48, 49, 
50, 51, 66, 81, 82, 83, 84, 
85, 87, 90, 99, 100, 101, 
102, 103, 169, 170, 171, 
172, 173, 184, 186, 190, 
194, 201, 208, 211, długość 
27333 m 

turystyka piesza i narciarska, 
rowerowa i konna na odcinku: 
Orlinek – Schronisko Nad 
Łomniczką (długość 3277 m);  

1500 

19 szlak turystyczny 
czerwony: Śląski Dom – 
ŚnieŜka - Sowia Przełęcz 
(fragment szlaku przyjaźni 
polsko-czeskiej),oddziały: 
15, 18, 19, 24, 25, 90, 
długość 5243 m 

turystyka piesza; turystyka  
narciarska z wyłączeniem odcinka 
Śląski Dom – ŚnieŜka;  

200 

20 szlak turystyczny zielony: 
Wodospad Szklarki, 
oddział 215, długość 1473 
m 

turystyka piesza;  60 

21 szlak turystyczny zielony: 
Wąwóz Kamieńczyka – 
szlak Ŝółty  (granica Parku),  
oddziały: 178, 179, 180, 
181, 182, 183,184, 
długość 3243 m 

turystyka piesza i narciarska;  120 

22 szlak turystyczny zielony: 
Chojnik,  oddział 213, 
długość 674 m 

turystyka piesza;  70 

23 szlak turystyczny zielony: 
Hala Szrenicka – 
Pielgrzymy (Mokra ŚcieŜka 
/ ŚcieŜka nad Reglami), 
oddziały: 73, 74, 75, 76, 82, 
83, 84, 85, 86, 97, 98, 99, 
153, 154, 155, 156, 157, 
158, 159, 160, 161, 162, 
169, 170, 171, 172, 173, 
194, 195, 201, 208, 210, 
211, długość 21526 m 

turystyka piesza, narciarska z 
wyłączeniem odcinków 
zamkniętych w sezonie zimowym 
i wiosennym;  

400 

24 szlak turystyczny zielony: 
Karpacz-Polana – Kocioł 
Wielkiego Stawu, oddziały: 
47, 54, 56, 64, 72, 95, 96,   
długość 3768 m 

turystyka piesza, narciarska;  200 



25 szlak turystyczny zielony: 
Okraj-Karpacz (Tabaczana 
ŚcieŜka i Wilcza Poręba), 
oddziały: 3, 4, 6, 7, 11, 31, 
32, długość 2935 m 

turystyka piesza i narciarska;  100 

26 szlak turystyczny Ŝółty: 
Chojnik, oddział 212, 213, 
długość 617 m 

turystyka piesza;  50 

27 szlak turystyczny Ŝółty: 
granica Karkonoskiego 
Parku Narodowego - 
ŚnieŜne Kotły, oddziały: 
172, 173, 175, 176, 177, 
178, długość 3941 m 

turystyka piesza, narciarska z 
wyłączeniem odcinka 
zamkniętego w sezonie 
zimowym;  

200 

28 szlak turystyczny Ŝółty: 
Jagniątków, oddział 104, 
105, długość 349 m 

turystyka piesza i narciarska;  40 

29 szlak turystyczny Ŝółty: 
(Rówienka) Polana – 
Pielgrzymy–Słonecznik, 
oddziały: 65, 73, 97, 
długość 3690 m 

turystyka piesza i narciarska;  200 

30 szlak turystyczny Ŝółty: 
Karpacz – Strzecha 
Akademicka – Biały Jar, 
oddziały: 52, 55, 62, 63, 71, 
89, długość 3740 m 

turystyka piesza, narciarska z 
wyłączeniem odcinka 
zamkniętego w sezonie 
zimowym;  

200 

31 szlak turystyczny Ŝółty: 
Wilcza Poręba-Schronisko 
nad Łomniczką, oddziały: 
29, 30, 31, 37,  
długość 3130 m 

turystyka piesza i narciarska;  80 

32 szlak turystyczny Ŝółty: 
Budniki-Skalny Stół, 
oddział 12, 
długość 869 m 

turystyka piesza i narciarska;  40 

33 szlak turystyczny Ŝółty: 
Okraj – Kowary, oddział 2, 
długość 221 m 

turystyka piesza i narciarska 20 

34 szlak zimowy (obejście 
Białego Jaru) z Kopy na 
Halę Złotówka, 
oddziały: 88, 89, 
długość 1243 m 

turystyka piesza i narciarska;  50 

35 I droga (od potoku Sopot 
do potoku Brocz), oddziały: 
104, 105, 108, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 
120,długość 3556 m 

turystyka rowerowa, narciarska, 
konna 

60 

36 droga Urszuli: granica KPN 
– most na Łomniczce, 
oddziały: 29, 30, 31, 32, 40, 
41, długość 1699 m 

turystyka rowerowa, narciarska, 
konna 

10 



37 miejsce odpoczynku: 
Tabaczana ŚcieŜka (szlak 
zielony), oddział 6b 

odpoczynek  20 

38 miejsce odpoczynku: Sowia 
Przełęcz, oddział 18d 

odpoczynek  20 

39 miejsce odpoczynku: Droga 
Urszuli (szlak Ŝółty), 
oddział 29a, 29b (2 miejsca 
odpoczynku) 

odpoczynek  30 

40 miejsce odpoczynku: szlak 
czerwony do Schroniska 
nad Łomniczką, oddział 
48b 

odpoczynek  20 

41 miejsce odpoczynku: 
Śląska Droga (szlak 
czarny), oddział 52k 

odpoczynek  30 

42 miejsce odpoczynku: szlak 
Ŝółty, oddziały: 52g, 63b, 
(2 miejsca odpoczynku) 

odpoczynek  30 

43 miejsce odpoczynku: 
Spalona StraŜnica (szlak 
niebieski), oddział 92f 

odpoczynek  40 

44 miejsce odpoczynku: 
Słonecznik, oddział 96 

odpoczynek  25 

45 miejsce odpoczynku: szlak 
czerwony k/Orlinka, 
oddział 45a 

odpoczynek  40 

46 miejsce odpoczynku: 
StraŜnica Karkonoskiego 
Parku Narodowego 
„Domek Myśliwski” (szlak 
niebieski), oddział 71m 

odpoczynek  40 

47 miejsce odpoczynku: 
Polana (szlak niebieski), 
oddział 56a, 56b, 56d (3 
miejsca odpoczynku) 

odpoczynek  60 

48 miejsce odpoczynku: szlak 
zielony (Droga B. Czecha), 
oddział 35d 

odpoczynek  25 

49 miejsce odpoczynku: 
enklawa Chojnik (szlak 
czerwony), oddział 213i, 
213s 

odpoczynek  30 

50 miejsce odpoczynku: 
Petrówka (szlak czarny), 
oddziały: 104d, 123h, (2 
miejsca odpoczynku) 

odpoczynek  25 

51 miejsce odpoczynku: 
Koralowa ŚcieŜka (szlak 
niebieski), oddział 119a 

odpoczynek  30 

52 miejsce odpoczynku: 
Koralowa ŚcieŜka (szlak 
niebieski) przy III Drodze, 
oddział 146a 

odpoczynek  40 



53 miejsce odpoczynku: 
ŚnieŜne Kotły (szlak 
czerwony), Oddział 171r 

odpoczynek  50 

54 miejsce odpoczynku: 
Wodospad Kamieńczyka 
(szlak czerwony), oddział 
184j 

odpoczynek   50 

55 miejsce odpoczynku: szlak 
czerwony na Halę 
Szrenicką, oddział 190g 

odpoczynek  40 

56 miejsce odpoczynku: szlak 
zielony na granicy Parku, 
oddziały: 180b, 181a, (2 
miejsca odpoczynku) 

odpoczynek  25 

57 miejsce odpoczynku: 
Kukułcze Skały (szlak 
Ŝółty), oddział 168g 

odpoczynek  40 

58 miejsce odpoczynku: 
Wodospad Szklarki (szlak 
czarny), oddział 215a 

odpoczynek  50 

59 „Schronisko Nad 
Łomniczką” 
Gmina Karpacz  
Obręb Karpacz 4, działka 
nr 473 

odpoczynek, konsumpcja 
 

miejsca noclegowe-brak, 
miejsca do konsumpcji -30 

60 „Schronisko Górskie Dom 
Śląski” 
Gmina Karpacz 
Obręb Karpacz 4,  
działka 471 

odpoczynek, konsumpcja, noclegi miejsca noclegowe-72, 
miejsca do konsumpcji -80 

61 „Restauracja na ŚnieŜce” 
Gmina Karpacz 
Obręb Karpacz 3,  
działka 128 

odpoczynek, konsumpcja miejsca noclegowe-brak, 
miejsca do konsumpcji -120 

62  schronisko „Strzecha 
Akademicka”  
Gmina Karpacz  
Obręb Karpacz 4, działka 
nr 470 

odpoczynek, konsumpcja, noclegi  miejsca noclegowe-130, 
miejsca do konsumpcji -180 

63 schronisko „Samotnia” 
Gmina Karpacz  
Obręb Karpacz 4, działka 
nr 469 

odpoczynek, konsumpcja, noclegi  miejsca noclegowe-49, 
miejsca do konsumpcji -100 

64 schronisko „Odrodzenie” 
Gmina Podgórzyn  
Obręb Przesieka , działka 
nr 456 

odpoczynek, konsumpcja, noclegi  miejsca noclegowe-127, 
miejsca do konsumpcji -127 

65 schronisko „Pod Łabskim 
Szczytem” (2 budynki)  
Gmina Szklarska Poręba 
Obręb Szklarska P. 8, 
działka nr 369 

odpoczynek, konsumpcja, noclegi  miejsca noclegowe-52, 
miejsca do konsumpcji -80 



66 schronisko „Szrenica” 
Gmina Szklarska Poręba 
Obręb Szklarska P. 8, 
działka nr 356 

odpoczynek, konsumpcja, noclegi miejsca noclegowe-96, 
miejsca do konsumpcji -100 

67 schronisko „Na Hali 
Szrenickiej”  
Gmina Szklarska Poręba 
Obręb Szklarska P. 8, 
działka nr 352 

odpoczynek, konsumpcja, noclegi  miejsca noclegowe-110, 
miejsca do konsumpcji -200 

68 schronisko „Kochanówka” 
Gmina Piechowice 
Obręb Michałowice, 
działka nr 240 

odpoczynek, konsumpcja, noclegi  miejsca noclegowe-14, 
miejsca do konsumpcji -30 

69 schronisko „Na Zamku 
Chojnik” 
Gmina Jelenia Góra 
Obręb Sobieszów 1, działka 
nr 399 

odpoczynek, konsumpcja, noclegi  miejsca noclegowe-30, 
miejsca do konsumpcji -56 

70 bufet w budynku górnej 
stacji kolei linowej na Kopę 
Gmina Karpacz 
Obręb Karpacz 4, 
działka nr 472 

odpoczynek, konsumpcja miejsca noclegowe-brak, 
miejsca do konsumpcji -30 

71 chatka turystyczna 
„Słoneczna” 
oddział:16 

turystyka kwalifikowana na 
zasadach określonych umowie 
pomiędzy uŜytkownikiem a KPN 

10 

72 chatka turystyczna „Chatka 
Puchatka” 
oddział:18 

turystyka kwalifikowana na 
zasadach określonych umowie 
pomiędzy uŜytkownikiem a KPN 

10 

73 chatka turystyczna 
„Smogorniak” 
oddział:78 

turystyka kwalifikowana na 
zasadach określonych umowie 
pomiędzy uŜytkownikiem a KPN 

10 

74 chatka turystyczna 
„Noworoczna” 
oddział:139 

turystyka kwalifikowana na 
zasadach określonych umowie 
pomiędzy uŜytkownikiem a KPN 

7 

75 chatka turystyczna „Pod 
Śmielcem” 
oddział:139 

turystyka kwalifikowana na 
zasadach określonych umowie 
pomiędzy uŜytkownikiem a KPN 

15 

76 chatka turystyczna 
„Wielkanocna” 
oddział:163 

turystyka kwalifikowana na 
zasadach określonych umowie 
pomiędzy uŜytkownikiem a KPN 

10 

 
II. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych 

Lp. Miejsce udostępniane1)  Sposoby udostępniania Maksymalna liczba osób 
mogących przebywać 

jednocześnie w danym miejscu 
1 strefa wypoczynkowa, 

Chojnik – Oddział 213w 
odpoczynek  30 

2 droga wewnętrzna w 
oddziale 212 działka nr 168 
AM3 Obręb Sobieszów 

marszobiegi, nartorolki, 
narciarstwo biegowe 

50 

3 wybrane szlaki turystyczne, 
drogi wewnętrzne oraz inne 
trasy Parku 

organizacja imprez rekreacyjno – 
sportowych za kaŜdorazową zgodą 
dyrektora parku narodowego 

300 



4 droga wewnętrzna KPN 
„Droga pod reglami”,  
oddziały: 114, 120, 119, 
118, 117, 116, 112, 113, 108 

Trasa 1 Nordic Walking – 
turystyka piesza 

100 

5 szlak turystyczny „Koralowa 
ŚcieŜka”, drogi wewnętrzne 
KPN „II droga”, „Droga pod 
reglami” 
Oddziały: 118, 117, 132, 
133, 134, 135, 122, 115 

Trasa 2 Nordic Walking – 
turystyka piesza 

100 

6 droga wewnętrzna KPN 
„Droga pod reglami”; teren 
Nadleśnictwa ŚnieŜka 
Oddziały: 105, 104 

Trasa 3 Nordic Walking – 
turystyka piesza 

100 

7 działka obcej własności przy 
schronisku Odrodzenie, w 
strefie ochrony 
krajobrazowej  

ustawienie na okres zimowy 
urządzenia do transportu osób, bez 
trwałego umocowania do gruntu- 
długość 70m 

30 

 
III. Miejsca udostępniane w celach sportowych 

Lp. Miejsce udostępniane1)  Sposoby udostępniania Maksymalna liczba osób 
mogących przebywać 

jednocześnie w danym miejscu 
1 nartostrada: Lolobrygida, 

oddziały: 183b,c,184c,i, 
185a,d, 188a,b,c,d,f,g, 
189c,h,i,j, 193h,i,j, 
200i,j,k,l, 209c,i, j,o, 
210d,f,g 

narciarstwo zjazdowe w porze 
dziennej 
 

zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w zakresie 
bezpieczeństwa osób 
przebywających w górach 

2 nartostrada: ŚnieŜynka, 
oddziały: 180b,n,o, 
181a,b,c,f, 187a,b,c,f,h, 
192a,b,g,h,j,k,l, 200h, 200i. 

narciarstwo zjazdowe w porze 
dziennej 
 
 

zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w zakresie 
bezpieczeństwa osób 
przebywających w górach 

3 nartostrada: Trasa Zjazdowa 
FIS, oddziały: 179c,d,g,h,j, 
180a, 198d, 208d,c, j, 210k 

narciarstwo zjazdowe w porze 
dziennej 
 
 

zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w zakresie 
bezpieczeństwa osób 
przebywających w górach 

4 nartostrada: Złotówka, 
oddziały: 59w, 60l, 61m, 
70m 

narciarstwo zjazdowe w porze 
dziennej 
 

zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w zakresie 
bezpieczeństwa osób 
przebywających w górach  

5 nartostrada: Liczyrzepa, 
oddziały: 52n, 52o, 59r, 59s, 
68g, 67n, 67p, 87c 

narciarstwo zjazdowe w porze 
dziennej 
 

zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w zakresie 
bezpieczeństwa osób 
przebywających w górach 

6 nartostrada: Jan, oddziały: 
58p, 58s, 67n 

narciarstwo zjazdowe w porze 
dziennej 
 

zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w zakresie 
bezpieczeństwa osób 
przebywających w górach 

7 nartostrada: Poma I, oddział 
59t 

narciarstwo zjazdowe w porze 
dziennej 
 

zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w zakresie 
bezpieczeństwa osób 
przebywających w górach 



8 Dojazd Złotówka, oddziały: 
60m, 59y 

narciarstwo zjazdowe w porze 
dziennej 
 

zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w zakresie 
bezpieczeństwa osób 
przebywających w górach 

9 Hala Złotówka, oddziały: 
89a 

narciarstwo zjazdowe w porze 
dziennej 
 

zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w zakresie 
bezpieczeństwa osób 
przebywających w górach 

10 Hala Szrenicka, oddziały: 
200g, 201g,h,c,f, 209f,n 
211f 

narciarstwo zjazdowe w porze 
dziennej 
 

zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w zakresie 
bezpieczeństwa osób 
przebywających w górach 

11 kolej linowa na Kopę Gmina 
Karpacz 
Obręb Karpacz 4, działka nr  
472-474 

przewóz osób w okresie całego 
roku 
 

do 650/godz. 

12 kolej linowa narciarska na 
zboczu Kopy Gmina 
Karpacz  
Obręb Karpacz 4 

przewóz narciarzy w okresie 
zimowym 
 

do 1100/godz. 

13 górny odcinek kolei linowej 
na  Szrenicę Gmina 
Szklarska Poręba 
Obręb Szklarska P. 8, 
działka nr 355 

przewóz osób w okresie całego 
roku  

do 1400/godz. 

14 podwójny wyciąg 
orczykowy na Hali 
Szrenickiej   
Hala Szrenicka, 
oddziały: 201, 211 

przewóz narciarzy w okresie 
zimowym  

do 2800/godz.  

15 
 

kolej linowa narciarska na 
zboczu Szrenicy Gmina 
Szklarska Poręba 
Obręb Szklarska P. 8 
oddziały: 181, 187, 191, 
199, 209 

przewóz narciarzy w okresie 
zimowym od 1 grudnia do 15 
kwietnia 
 

do 1985/godz. 

16 wyciąg orczykowy nr 6 – 
Świąteczny Kamień, 
oddziały: 200, 209, 210 

przewóz narciarzy w okresie 
zimowym 
 

do 1400/godz. 

17 wyciąg orczykowy na 
zboczu Szrenicy Szrenica, 
oddziały: 180, 199, 209 

przewóz narciarzy w okresie 
zimowym  

do 1400/godz. 

18 wyciąg orczykowy na Halę 
Złotówka (I) 
Hala Złotówka, 
oddziały: 61, 70, 89 

przewóz narciarzy w okresie 
zimowym  

do 1400/godz. 

19 wyciąg orczykowy na Hali 
Złotówka (II) 
Hala Złotówka, 
oddział 89 

przewóz narciarzy w okresie 
zimowym  

do 1400/godz. 

20 wyciąg orczykowy Poma I, 
oddział 59 

przewóz narciarzy w okresie 
zimowym 
 

do 700/godz.  



21 wyciąg orczykowy Poma II,  
oddziały: 67, 87 

przewóz narciarzy w okresie 
zimowym 
 

do 700/godz.   

22 wyciąg orczykowy Jan 
oddziały: 51, 58 

przewóz narciarzy w okresie 
zimowym 

do 500/godz. 

23 obszary w Kotle Małego 
Stawu (od Szerokiego Ŝlebu 
do Ŝlebu Wrota 
Przemytników) 
oddziały: 93, 94 

udostępnione do szkoleń z zakresu 
poruszania w trudnych warunkach 
terenowych – za kaŜdorazową 
zgodą dyrektora parku 
narodowego, w okresie od 1 
grudnia do 28 lutego ( z 
moŜliwością skrócenia terminu z 
uwagi na niewystarczające 
warunki lodowo-śnieŜne oraz z 
przyczyn przyrodniczych), 
szczegółowe warunki realizacji 
szkoleń określa zgoda dyrektora 
Karkonoskiego Parku 
Narodowego. 

12 

24 obszary w Wielkim 
ŚnieŜnym Kotle (od Ŝlebu 
Mokrego do Rynny 
Świętego Elma) 
oddziały: 171 

udostępnione do szkoleń z zakresu 
poruszania w trudnych warunkach 
terenowych – za kaŜdorazową 
zgodą dyrektora parku 
narodowego, w okresie od 1 
grudnia do 28 lutego ( z 
moŜliwością skrócenia terminu z 
uwagi na niewystarczające 
warunki lodowo-śnieŜne oraz z 
przyczyn przyrodniczych), 
szczegółowe warunki realizacji 
szkoleń określa zgoda dyrektora 
Karkonoskiego Parku 
Narodowego. 

12 

25 startowisko dla paralotni na 
zboczach Kopy 

miejsce startu na paralotni za 
indywidualną zgodą dyrektora 
parku narodowego, (maksymalna 
liczba wydanych zezwoleń w roku 
kalendarzowym -  50). Zasady 
korzystania ze startowiska określa 
odrębne zarządzenie dyrektora 
Karkonoskiego Parku 
Narodowego. 

5 

 



Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora 
Karkonoskiego Parku Narodowego z 
siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 01 stycznia 2012 r. 

 
ZASADY UDOSTĘPNIANIA KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO 

W CELACH TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH 

1. Przebywanie na terenach Karkonoskiego Parku Narodowego udostępnianych w celach 
turystycznych, rekreacyjnych i sportowych moŜe być niebezpieczne dla Ŝycia i zdrowia 
ludzi. Decyzje dotyczące wejścia na teren Karkonoskiego Parku Narodowego turysta 
indywidualny podejmuje samodzielnie, w oparciu o własne doświadczenie oraz 
wskazówki zawarte w komunikatach zamieszczanych na stronach internetowych 
Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Grupy Karkonoskiej GOPR. W przypadku grup 
zorganizowanych, prowadzonych przez uprawnionego przewodnika, decyzję podejmuje 
przewodnik prowadzący grupę. 

2. Uprawianie turystyki na terenie Karkonoskiego Parku narodowego wymaga 
przygotowania kondycyjnego, posiadania odpowiedniej wiedzy o trudnościach i 
zagroŜeniach, uŜywania odpowiedniego sprzętu i wyposaŜenia umoŜliwiającego 
poruszenie się w trudnym terenie górskim, a dodatkowo wymaga uwzględnienia zaleceń 
wynikających z komunikatów zamieszczanych na stronach internetowych Karkonoskiego 
Parku Narodowego oraz Grupy Karkonoskiej GOPR. 

3. W okresie zalegania pokrywy śnieŜnej szlaki turystyczne nie są odśnieŜane, a korzystanie 
z nich wymaga dokładnej znajomości ich przebiegu. 

4. Uprawianie turystyki na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego jest dozwolone 
wyłącznie w ciągu dnia (od wschodu do zachodu słońca), z wyjątkiem następujących 
szlaków turystycznych umoŜliwiających dojście lub powrót ze schronisk turystycznych 
połoŜonych na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego do niŜej połoŜonych 
miejscowości: 
− szlak czerwony na odcinku: Karpacz (Orlinek) – schronisko Nad Łomniczką, 
− szlak niebieski na odcinku: Karpacz Górny (Wang) – Dom Śląski - ŚnieŜka, z 

dojściem odcinkami dróg wewnętrznych do schronisk: Samotnia i Strzecha 
Akademicka, 

− szlak niebieski i dalej czerwony na odcinku: granica KPN – Przełęcz Karkonoska – 
schronisko Odrodzenie, 

− szlak Ŝółty na odcinku: granica KPN – Schronisko Pod Łabskim Szczytem, 
− szlak czerwony na odcinku: Wodospad Kamieńczyka – schronisko Na Hali 

Szrenickiej – schronisko Szrenica. 
5. Na obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego dopuszcza się następujące formy 

turystyki: turystyka piesza, narciarska, rowerowa i konna. 
6. Turystyka piesza i narciarska moŜe odbywać się wyłącznie po oznakowanych szlakach 

turystycznych oraz ścieŜkach edukacyjnych. 
7. Turystyka piesza i narciarska zorganizowana moŜe odbywać się w grupie nie 

przekraczającej 50 osób, tylko pod kierownictwem uprawnionego przewodnika, przez co 
rozumie się przewodnika górskiego z uprawnieniami na Sudety lub międzynarodowego 
przewodnika wysokogórskiego. 

8. Turystyka rowerowa indywidualna moŜe odbywać się wyłącznie po odpowiednio 
oznakowanych i przeznaczonych do tego celu drogach wewnętrznych oraz szlakach 
turystycznych dopuszczonych do ruchu rowerowego. 



9. Turystyka konna indywidualna moŜe odbywać się wyłącznie po odpowiednio 
oznakowanych i przeznaczonych do tego celu drogach wewnętrznych oraz szlakach 
turystycznych dopuszczonych do ruchu konnego. 

10. W przypadkach, kiedy przebieg trasy pieszej, narciarskiej, rowerowej lub konnej pokrywa 
się, pierwszeństwo na tej trasie posiadają kolejno: (1) turyści piesi, (2) turyści na nartach, 
(3) rowerzyści, (4) turyści na koniach.  

11. Narciarstwo zjazdowe, narciarstwo biegowe oraz snowboard moŜe odbywać się wyłącznie 
na zorganizowanych terenach narciarskich w rozumieniu art. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 18 
sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych 
terenach narciarskich (Dz. U. nr 208, poz. 1241). Za przygotowanie, właściwe 
oznakowanie oraz za zapewnienie bezpieczeństwa osobom uprawiającym narciarstwo 
zjazdowe, narciarstwo biegowe oraz snowboard na zorganizowanych terenach 
narciarskich odpowiedzialny jest zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim, 
przez co rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną nie 
posiadającą osobowości prawnej będącą właścicielem, uŜytkownikiem, najemcą, 
dzierŜawcą lub posiadającą inny tytuł prawny do zorganizowanego terenu narciarskiego 
lub urządzeń transportu linowego lub taśmowego przeznaczonych do transportu osób, 
przy których znajduje się zorganizowany teren narciarski. 

12. Uprawianie rekreacji (marszobiegi, Nordic Walking, nartorolki) moŜe odbywać się na 
szlakach turystycznych i drogach wewnętrznych KPN do tego celu przeznaczonych oraz 
odpowiednio przygotowanych i oznakowanych. 

13. Udostępnianie strefy wypoczynkowej Chojnik (oddział 213 w) w celach rekreacyjnych 
odbywa się wyłącznie za zgodą dyrektora Parku. 

14. Na obszarze Parku dopuszcza się przewóz turystyczny sprzęŜajem konnym, wyłącznie na 
wyznaczonych drogach wewnętrznych, po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora Parku. 

15. Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych na wybranych szlakach turystycznych, 
drogach wewnętrznych oraz innych terenach Parku moŜe odbywać się za kaŜdorazową 
zgodą dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego.  Za bezpieczeństwo osób biorących 
udział w imprezie rekreacyjno – sportowej odpowiedzialność ponosi organizator. 

16. Przed uzyskaniem zgody o której mowa w pkt. 15 organizator winien przedłoŜyć dowód 
dokonania zgłoszenia do Grupy Karkonoskiej GOPR planowanej imprezy turystycznej lub 
sportowej oraz ustalony przez GOPR zakres i sposób zabezpieczenia zgłoszonej imprezy. 

17. Dyrektor KPN moŜe zaŜądać od organizatora planowanej imprezy złoŜenia kaucji na 
pokrycie kosztów poniesionych przez Karkonoski Park Narodowy w związku z 
przywracaniem stanu pierwotnego infrastruktury. Kwota kaucji będzie kaŜdorazowo 
ustalana z organizatorem. Niewykorzystana kaucja podlega zwrotowi. 

18. Przeprowadzanie zimowych szkoleń z zakresu poruszania w trudnych warunkach 
terenowych, w tym wspinaczki lodowej moŜe odbywać się na obszarach do tego celu 
wyznaczonych, po uzyskaniu zgody dyrektora KPN. Za bezpieczeństwo osób biorących 
udział w szkoleniu odpowiedzialność ponosi organizator szkolenia. 

19. Startowanie paralotniami z miejsca wyznaczonego na zboczach Kopy mogą wykonywać 
osoby na własne ryzyko i odpowiedzialność, po uzyskaniu zgody dyrektora KPN. 

20. Wjazd pojazdami mechanicznymi i zaprzęgami konnymi na drogi wewnętrzne 
Karkonoskiego Parku Narodowego moŜe odbywać się wyłącznie za zgodą dyrektora 
Parku. 

21. W sezonie zimowym, z uwagi na zagroŜenie lawinowe oraz oblodzenie w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa turystom zamykane są następujące odcinki szlaków 
turystycznych: 
a) Droga Jubileuszowa na ŚnieŜkę (znaki niebieskie), od Śląskiego Domu do zejścia 

szlaku na Kowarski Grzbiet, 



b) od Schroniska Nad Łomniczką, przez Kocioł Łomniczki do Śląskiego Domu (znaki 
czerwone), 

c) przez niszę niwalną Białego Jaru (znaki Ŝółte) - w tym czasie wytyczony jest szlak 
zimowy od górnej stacji wyciągu na Kopę do Strzechy Akademickiej, 

d) od Domku Myśliwskiego do Samotni (znaki niebieskie),  
e) od Schroniska Pod Łabskim Szczytem nad ŚnieŜne Kotły (znaki Ŝółte) - obowiązuje 

tyczkowany wariant zimowy od schroniska do czerwonego szlaku granicznego, 
f) od Schroniska Pod Łabskim Szczytem przez ŚnieŜne Kotły do RozdroŜa Pod Wielkim 

Szyszakiem (znaki zielone), 
22.  Karkonoski Park Narodowy zastrzega sobie prawo zamykania innych odcinków szlaków 

turystycznych (np. uszkodzonych przez czynniki atmosferyczne, w trakcie remontów 
szlaków turystycznych, ze względów ochrony przyrody) w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa turystom wchodzącym na teren Karkonoskiego Parku Narodowego. 
Zamknięte odcinki szlaków turystycznych będą odpowiednio oznakowane, a ponadto 
informacja o zamknięciu szlaków turystycznych będzie umieszczana na stronie 
internetowej Karkonoskiego Parku Narodowego. 

 


