
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)

858,01 839,27

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. Wspomagające zarybienia jezior oraz odłowy regulacyjne, 

przyżyciowe odłowy kontrolne.

2. Nawożenie mineralne oraz koszenie łąk i pastwisk wraz z 

usunięciem skoszonej biomasy, utrzymanie pastwiska dla 

zwierząt. 

3. Ekstensywne użytkowanie gruntów ornych, usuwanie 

nalotów i odrośli drzew i krzewów.                                                        

4. Przeciwdziałanie sukcesji na powierzchni wrzosowisk.                                                                                                        

5. Regulacja zagęszczenia drzewostanów, dolesienia luk wraz 

z grodzeniem, eliminacja obcych gatunków roślin.                                                                                                                          

6. Monitoring stanu populacji kluczowych gatunków 

zwierząt, roślin i grzybów.                                                                                                          

2 Inne

Liczba osób 

odwiedzających 

obszar parku 

narodowego

30 000 31 760

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. Utrzymanie infrastruktury turystycznej, naprawa szlaków 

turystycznych i ścieżek dydaktycznych wraz z odnowieniem 

ich oznakowania, utrzymanie czystości wzdłuż szlaków i 

miejsc postoju pojazdów.                                               

2. Udostępnianie pięciu jezior Parku do amatorskiego połowu 

ryb.

3. Doposażenie turystycznej infrastruktury terenowej w 

symboliczne półbramy z tablicami informacyjnymi  oraz 

stojaki na rowery.

4.Usuwanie drzew lub ich części stanowiących zagrożenie dla 

bezpieczeństwa zwiedzających.

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu 
[5]

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

 Parku Narodowego "Bory Tucholskie"

za rok 2021

Lp. Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu
 [1]

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji celu 
[2]

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2021



3 19 000 15 847

Zajęcia edukacyjne prowadzone przez 

Park na terenie Parku. Udział Parku w 

wydarzeniach edukacyjno-

promocyjnych poza obszarem Parku.

1. Zajęcia edukacyjne w Centrum Edukacji Przyrodniczej i 

terenie Parku dla dzieci i młodzieży.

2. Konkursy wiedzy przyrodniczej dla różnych grup 

wiekowych.

3. Wykłady tematyczne, warsztaty dla nauczycieli, zajęcia 

warsztatowe w ramach Zielonych Szkół.

4. Organizacja wystawy tematycznej, udział w imprezach 

plenerowych oraz targach.                                                                           

5. Utrzymanie i udostępnienie obiektów Zagrody Pokazowej 

Zwierząt.                                                                                                     

6. Utrzymanie terenowych obiektów edukacyjnych.                            

7. Opracowanie i wydruk zeszytu edukacyjnego.

4 250 000
FB - 41 033           

Strona www - 852977

Działania edukacyjne Parku w 

Internecie.

1. Prowadzenie profilu PNBT na portalu Facebook  

(użytkownicy zaangażowani codziennie w stronę).                               

2. Prowadzenie mini kampanii edukacyjno-promocyjnych.

3. Działania edukacyjne prowadzone na stronie internetowej 

www.pnbt.com.pl (liczba wejść na stronę).

………………………………………..

(podpis dyrektora jednostki)

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

Miernik celu nr 3 zrealizowano na poziomie 83 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przy planowaniu wartości miernika nie brano pod uwagę możliwości wystąpienia znacznych ograniczeń. Powodem niezrealizowania w pełnym wymiarze założonej 

wartości miernika było w okresie pierwszego półrocza, zawieszenie zajęć szkolnych wynikające z obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.

[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.

Miernik celu nr 1 zrealizowano na poziomie 98 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Powodem niezrealizowania zakładanej wartości miernika był brak środków finansowych na wykonanie zabiegu regulacji  zagęszczenia drzewostanów sosnowych na 

powierzchni 18,74 ha.                        

[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.

09.02.2022 r.

(data)

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)
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