
Nazwa

Planowana wartość 

do osiągnięcia na 

koniec 2021 roku

Osiągnięta wartość 

na koniec 2021 

roku

1 2 3 4 5 6 7

1 Inne

Powierzchnia 

ekosystemów 

objętych w 

danym roku 

zabiegami 

ochronnymi (ha)

970 935

Objęcie zabiegami ochronnymi 

powierzchni ekosystemów, będących 

w zarządzie parku narodowego (w 

ramach realizacji celów, o których 

mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o 

ochronie przyrody).

1.Wykonanie zabiegów hodowlano- ochronnych,                  

2. Wykonanie cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i 

sanitarnych w ekosystemach leśnych,                  

3.Wykonanie zabiegów mających na celu doprowadzenie do 

właściwego stanu ochrony ekosystemów nieleśnych

2 Inne

Liczba osób 

odwiedzają-cych 

obszar parku 

narodowego

800 000 863 000

Udostępnianie obszarów parków 

narodowych na zasadach określonych 

w planach ochrony, o których mowa 

w art. 18, lub zadaniach ochronnych, 

o których mowa w art. 22 ustawy o 

ochronie przyrody, oraz w 

zarządzeniach dyrektorów parków 

narodowych (m.in. konserwacja i 

remonty infrastruktury turystycznej 

PN, zapewnienie obsługi 

informacyjnej dla odwiedzających 

obszar parku narodowego).

1. Udostępnianie Parku w celach turystycznych i naukowych

2. Utrzymanie bezpieczeństwa na szlakach turystycznych – 

pieszych i rowerowych na obszarze Parku.

3. Konserwacja i remont infrastruktury turystycznej.

4. Zabezpieczenie punktów widokowych i miejsc 

odpoczynku.

5. Zorganizowanie imprez sportowo-turystycznych w 

porozumieniu z gminami położonymi na terenie Parku.

Mierniki określające stopień realizacji celu
 [1]

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji celu 
[2]

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu 
[5]

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

WIELKOPOLSKIEGO Parku Narodowego

za rok 2021

Lp. Cel 

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2021
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)



3

5000 osób 3400 osób

Zajęcia edukacyjne prowadzone przez 

Park na terenie Parku. Udział Parku w 

wydarzeniach edukacyjno-

promocyjnych poza obszarem Parku.

1)Przywrócenie zajęć edukacyjnych dla uczniów w ramach 

zajęć „Leśnej szkoły”

2)Obsługa edukacyjna w ramach programu „Dzika Odyseja”

3)Organizacja zajęć edukacyjnych  w ramach projektu 

EKOATLECI

4)Organizacja zajęć edukacyjnych w ramach obozów 

żeglarskich realizowanych na obszarze Parku

5)Przygotowanie i obsługa stoiska edukacyjnego w ramach 

festynu ekologicznego w Kórniku

6)Udział Muzeum Przyrodniczego Wielkopolskiego Parku 

Narodowego w akcji „Weekend seniora z kulturą”

7)Zajęcia edukacyjne w Muzeum dla uczestników rajdu 

rowerowego.

4

5000 osób 6000 osób

Działania edukacyjne Parku w 

Internecie.

Prowadzenie edukacji przyrodniczej w internecie- m.in. 

treści edukacyjne zamieszczane na stronie internetowej 

Parku, portalach FB i Instagram.  W IV kwartale 2021 r. 

został utworzony nowy profil w mediach społecznościowych 

(FB) poświęcony wyłacznie rozpowszechnianiu   treści 

edukacyjnych przygotowywanych przez  pracowników 

Centrum Edukacji Ekologicznej WPN.                       

Zajęcia edukacyjne prowadzone przez Park na terenie Parku. Udział Parku w wydarzeniach edukacyjno-promocyjnych poza obszarem Parku 

(rozbieżności w wartości miernika planowanej i osiągniętej )

Działania Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE) WPN oparte są przede wszystkim na walorach przyrodniczych miejsca. 

Liczba osób 

korzystających z 

oferty 

edukacyjnej 

parków 

narodowych

Inne

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2021

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach 

mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

[1] Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki 

wskazane w tym dokumencie.

[2] Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

[5] W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe 

służące realizacji tego celu.



 W ramach działań edukacyjnych wykorzystywane są pomieszczenia zlokalizowane w tym samym budynku, w którym pracują 

osoby zatrudnione w innych zespołach WPN. 

 Nie jest też możliwe rozdzielenie ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych  przez różne grupy użytkowników budynku. 

 Oferta edukacyjna skierowana jest przede wszystkim do zorganizowanych grup uczniów na różnym poziomie nauczania,

przyjeżdżających do CEE w Jeziorach. 

 Do końca IV kwartału 2021r. miernika nie osiągnięto ze względu na rozwój sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19  

(przejście szkół na nauczanie zdalne, zamknięcie obiektów muzealnych, oczekiwanie edukatorów na szczepienia).  COVID-19 

i wprowadzenie kolejnych ograniczeń związanych z 4 falą pandemii.

………………………………………..

(podpis dykektora jednostki)

09.02.2022

(data)
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