
Znak spr.: D-012-6/2013 
 

 
ZARZĄDZENIE nr 6/2013 

DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO 
z dnia  21.03.2013 r. 

 
w sprawie szczegółowych zasad udostępniania Ojcowskiego Parku Narodowego dla 

turystyki pieszej, rowerowej oraz uprawiania narciarstwa turystycznego 
 
Na podstawie art. 15 ust. l pkt.15 i art. 102 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880) oraz na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 pkt. 2 
ustawy z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 
zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. nr 208 poz. 1241) z dnia 30.09.2011 
zarządza się co następuje: 
 

§ 1. 
Przepisy ogólne 

 
1. Zarządzenie określa szlaki, trasy i obiekty udostępniane dla turystyki pieszej, 

rowerowej i narciarskiej a także sposoby korzystania z nich w celach 
turystycznych i rekreacyjnych. 

 
2. Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego udostępnia się: 

a. dla ruchu pieszego letniego oraz zimowego wyznaczone szlaki 
turystyczne 

b. dla turystyki rowerowej wyznaczone szlaki rowerowe 
c. dla turystyki narciarskiej wyznaczone szlaki narciarskie 

 
§ 2. 

Turystyka piesza 
 

1. Wyznacza się następujące piesze szlaki turystyczne, na których jest uprawiana 
piesza turystyka letnia: 

a. Szlak czerwony – „Orlich Gniazd”: Prądnik Korzkiewski - Ojców - Pieskowa 
Skała – Sułoszowa; 13,6 km (na terenie OPN), oddziały: 45, 44f, 43l, k, b, 
h, d, f, a, 39j, f, 36h, j, 29p, h, c, 24k, j, h, g, f, a, 18w, r, b, 15n, h, f, g, d, 
13m,12d, c, a, 6g, f, c, b, 7a, 2g, h, 3h, i, j, k, l, m, 4l, m, n  

b. Szlak zielony, lokalny (w całości w granicach OPN): Dolina Sąspowska - 
Parking „Złota Góra" - Ojców - Dolina Prądnika - Jaskinia Ciemna - Okopy - 
Dolina Prądnika; 5,3 km (na terenie OPN), oddziały: 26c, dx, y, p, k, 19f, h, j, m, 

18y, x, w, 24a, f, g, 23r, 24k, 28g, j, l, 36b, c, d, 39c  
c. Szlak niebieski – „Warowni Jurajskich”: Jerzmanowice – Chełmowa Góra – 

Ciasne Skałki – Ojców – Grodzisko; 9 km (na terenie OPN), oddziały: 35h, j, 

34b, h, i, 32g, h, f, 31d, 30m, k, j, jx, 29dx, z, r, j, i, h, a, 24k, j, h, g, f, a, 18w, r, b, 
15n, h, f, 13m, 12d 

d. Szlak żółty – „Dolinek Jurajskich”: Murownia - Dolina Prądnika - Dolina 
Sąspowska -Sąspów - Kalinów - Pieskowa Skała; 9,5 km (na terenie OPN), 

oddziały: 40x, w, y, r, f, c, 39j, f, 36h, f, 29p, b, a, 24x, ax, bx, 25s, y ,x, w, m, 26dx, 
cx, ax, 20z, 21t, s, n, o, p, w, 11j, d, c, 8h, d, 9l  

e. Szlak czarny – Grota Łokietka – Chełmowa Góra – Jonaszówka – Ojców - 



parking „Złota Góra" – Kaliski – Młynnik – Słoneczna Góra – Herianówka – 
Kolonia Podzamcze – Pieskowa Skała - „stawy”- parking w Pieskowej 
Skale; 9,2 km (na terenie OPN), oddziały: 30a, 29j, jx, ix, dx, z, r, j, h, a, 
24k, j, h, g, f, a, 18w, x, y, 19m, j, h, f, d, b, 10c, d, 6i, 2b, f, h, j, 3a, b, c, d, f,  
g, n, 9f  

f. Parking w Czajowicach - Jaskinia Łokietka (dojście do niebieskiego szlaku i 
dalej czarnym). 

2. Część szlaków w OPN ma charakter górski i prowadzi przez obszary ochronne. 
Poruszanie się po nich zwłaszcza w okresach złej pogody, ale nie tylko, może 
stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia (śliskie podłoże w czasie i po silnych 
opadach atmosferycznych, spadające gałęzie drzew a nawet drzewa podczas 
wiatrów etc.). Ojcowski Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności za wypadki 
losowe spowodowane na wyznaczonych szlakach siłami natury. 

 
§ 3. 

Zimowa turystyka piesza 
 

1. Na szlakach turystycznych na których jest uprawiana letnia turystyka piesza 
dopuszczona jest turystyka piesza zimowa. 

2. Szlaki, o których mowa w ust. 1 wykorzystywane dla turystyki pieszej zimowej, nie 
są w okresie zimowym utrzymywane (odśnieżanie itp.) ani zabezpieczone przed 
niebezpieczeństwami związanymi z okresem zimowym (śliskie podłoże, 
zaśnieżenie itp.). Turysta porusza się po nich na własną odpowiedzialność. 

 
§ 4. 

Turystyka rowerowa 
 

1. Wyznacza się szlaki rowerowe:                                                                        
a.Prądnik Korzkiewski – Brama Krakowska,  Murownia - Brama Krakowska –   

        Ojców (kolor szlaku czarny); 6,7 km (na terenie OPN) 
     b.Pieskowa Skała – Sokolec – Wola Kalinowska – Kapkazy – Grodzisko – Dolina  
     Zachwytu – Kolonia Podzamcze (kolor szlaku niebieski); 6 km (na terenie OPN)  
2. Na drogach publicznych (Ojców - Wola Kalinowska, Ojców - Skała i Ojców – 

Pieskowa Skała) turystyka rowerowa może odbywać się bez przeszkód.  
3. Na odcinkach szlaków turystyki pieszej biegnących poza drogami publicznymi  
    oznaczonych w § 2 ruch rowerowy jest zabroniony z uwagi na bezpieczeństwo         
    turystów pieszych z wyjątkiem ul. Rowerowej na Kapkazach (wspólny przebieg 
    niebieskiego szlaku rowerowego i 2 szlaków pieszych na odcinku 200 m) 
4. Na szlaku wymienionym w §4. ust. 1 a, b (ul. Rowerowa) obowiązuje 

pierwszeństwo ruchu pieszego. 
 

§5. 
Turystyka narciarska 

 
1. Narciarstwo turystyczne może odbywać się na szlakach wyznaczonych dla 

turystyki pieszej. 
2. Na szlakach udostępnionych równocześnie dla turystyki pieszej i narciarskiej 

obowiązuje zasada pierwszeństwa ruchu pieszego. 
3. Turystyka narciarska może być uprawiana pod warunkiem występowania pokrywy 

śnieżnej zabezpieczającej roślinność i glebę przed oddziaływaniem narciarstwa. 
4. OPN nie przygotowuje tras narciarskich i turysta porusza się po nich na własną 



odpowiedzialność. 
 

 
 

§6. 
Do zwiedzania udostępnia się również następujące obiekty turystyczne na terenie 
Parku: 

1. Jaskinię Łokietka, oddział 30 
2. Jaskinię Ciemną, oddział 36b 
3. Ruiny zamku w Ojcowie, oddział 24b 
4. Ekspozycję muzealną, oddział 24g. 

 
 

§ 7.  
Udostępnione jaskinie do zwiedzania zwiedza się wyłącznie pod opieką 
uprawnionego przewodnika terenowego. 
 

§ 8. 
Turystyka piesza, rowerowa i narciarska może odbywać się wyłącznie po 
oznakowanych szlakach w ciągu dnia (tj. od wschodu do zachodu słońca) 
 

§ 9. 
Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych na szlakach turystycznych, drogach 
wewnętrznych oraz innych miejscach w Parku może odbywać się za każdorazową 
zgodą dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego. Za bezpieczeństwo osób 
biorących udział w imprezie rekreacyjno-sportowej ponosi odpowiedzialność 
organizator. 
 

§ 10. 
Uprawianie turystyki na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego wymaga 
przygotowania kondycyjnego, posiadania odpowiedniej wiedzy o trudnościach i 
zagrożeniach, używania odpowiedniego wyposażenia umożliwiającego poruszanie 
się w trudnym terenie Parku lub zapewnienie opieki uprawnionego przewodnika 
terenowego. 
 

§ 11. 
Przebywanie na obszarach Ojcowskiego Parku Narodowego udostępnionych w 
celach turystycznych i rekreacyjnych może  być niebezpieczne dla życia i zdrowia 
ludzi. Decyzje dotyczące wejścia na teren Ojcowskiego Parku Narodowego turysta 
indywidualny podejmuje samodzielnie, w oparciu o własne doświadczenie i warunki 
zawarte w komunikatach Ojcowskiego Parku Narodowego i Grupy Jurajskiej GOPR. 
W przypadku grup zorganizowanych decyzje podejmuje przewodnik terenowy. 
 

§ 12. 
Z dniem 21 marca 2013 traci moc zarządzenie nr 22/2011 z dnia 28.12.2011 w 
sprawie szczegółowych zasad udostępniania Ojcowskiego Parku Narodowego dla 
turystyki pieszej, rowerowej oraz uprawiania narciarstwa turystycznego. 
 

§ 13. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 marca 2013 r. 


