
Parki narodowe w Polsce-
oferta edukacyjna i turystyczna

Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych
17 kwietnia 2013 , NFOŚiGW



źródło: www.p2pbochnia.pl

•Pierwsze parki narodowe na terenie Polski zostały utworzone w okresie 
międzywojennym. 

•W Polsce istnieją 23 parki narodowe.

•Zajmują ok 1,0 % powierzchni kraju.

•Większość typów krajobrazów oraz ekosystemów, które można spotkać w 
Polsce, znajdziemy w parkach narodowych



Parki narodowe w Polsce 

• Działają w oparciu o ustawę o ochronie przyrody

• Park narodowy obejmuje obszar chroniony, wyróżniający się

 szczególnymi wartościami 
przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i 
edukacyjnymi, 

 o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie 
podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. 

Podstawy prawne



Parki narodowe w Polsce 
Zgodnie z  ustawą o ochronie przyrody

Celem parków narodowych jest:

• zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i 
składników przyrody, 

• przywrócenia właściwego stanu przyrody, odtworzenia 
zniekształconych siedlisk.

Zadania parków narodowych:

• prowadzenie działań ochronnych, zmierzających do realizacji celów
• prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą
• udostępnianie obszaru parku



Edukacja w parkach narodowych

Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych
17 kwietnia kwietnia 2013 , NFOŚiGW



Naturalność, różnorodność

źródło: Świętokrzyski PN (www.swietokrzyskipn.org.p/), Pieniński PN (www.szajowski.pl), 
Tatrzański PN (www.tpn.pl), Magurski PN (www.magurskipn.pl) 



źródło: Biebrzański PN (www.biebrza.org.p/), Woliński PN (www.wolinpn.pl), PN Ujście Warty (www.pnujsciewarty.gov.pl), Słowiński PN (www.slowinskipn.pl) 

Przyroda, krajobrazy



źródło: Poleski PN (www.poleskipn.p/), PN Bory Rucholskie (www.park.borytucholskie.info.pl), Drawieński PN (www.dpn.pl), Roztoczański PN (www.roztoczanskipn.pl) 

Różne sposoby ochrony : ochrona procesów naturalnych, ochrona czynna i krajobrazowa



źródło: Kampinoskii PN, Pieniński PN

Tradycyjna gospodarka, przekształcenia środowiska



źródło: Kampinoski PN, Tatrzański PN,), Roztoczański PN 

Rośliny, zierzęta



Pamiątki historii i kultury



Początki edukacji w parkach 
narodowych 

• Przed II wojną światową  –
białowieskie muzeum i 
przewodnictwo terenowe 
zainicjowane w Rezerwacie Żubrów w 
Białowieży

• 1964 r – utworzenie Muzeum Puszczy 
Kampinoskiej

• 1974 r – powstają 3 pierwsze ścieżki 
edukacyjne w Kampinoskim Parku 
Narodowym

• 1988 r – opracowanie koncepcji 
ośrodka dydaktycznego w Białowieży

• 1990 r – powstają ośrodki edukacyjne 
w Kampinoskim i Ojcowskim Parku 
Narodowym

• obecnie edukacją zajmują się 
wszystkie parki narodowe



Parki narodowe dysponują:

• Różnorodną, dobrze przygotowaną bazą edukacyjną

• Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą edukacyjną

• Programami edukacyjnymi dla różnych grup 
odbiorców

• Własnymi wydawnictwami



W parkach funkcjonuje około 40 obiektów o 
charakterze edukacyjnym

• Muzea 

• Centra i sale dydaktyczne

• Sale konferencyjne

• Sale wystawowe

• Biblioteki

• Laboratoria

• Ośrodki hodowli zwierząt

Na terenie parków znajduje się około 140 ścieżek dydaktycznych.

Każdego roku parki organizują około 5000 imprez dydaktycznych.

Muzea parków narodowych odwiedza ponad 900 tys. osób rocznie.

W bibliotekach zgromadzono ok. 150 tys. woluminów

Z oferty dydaktycznej tylko jednego – Kampinoskiego Parku Narodowego korzysta około 
100 tys. osób rocznie, w tym. ok. 40 tys. osób w trzech ośrodkach dydaktycznych.



Formy edukacji

Parki prowadzą działalność edukacyjną w ośrodkach
edukacyjnych, na obszarze parków poza ośrodkami, poza parkami.

• Zajęcia kameralne i terenowe dla dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych
• Zajęcia w ogródkach dydaktycznych i botanicznych
• Ścieżki edukacyjne przyrodnicze i historyczne
• Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, samorządów, przewodników, tur-operatorów
• Konkursy dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
• Wystawy
• Koncerty, festiwale
• Konferencje
• Imprezy cykliczne, np.: Święto Krowy, Dni otwarte w KPN, Biebrzańskie sianokosy
• Działalność wydawnicza, informacyjna
• Pakiety edukacyjne



Edukacją w parkach zajmują się nie tylko edukatorzy



Edukacja  terenowa

źródło: Magurski PN (www.magurskipn.pl), Słowiński PN (www.slowinskipn.pl), KampinoskiPN

http://www.magurskipn.pl/�
http://www.slowinskipn.pl/�


źródło: Poleski Kamoinoski PN 



Imprezy edukacyjne

źródło: Babiogórski PN (www.bgpn.pl), Biebrzański PN (www.biebrza.org.pl), Bieszczadzki PN (www.bdpn..p/), Gorczański PN (www.gorczanski.park.pl)

http://www.bgpn.pl/�
http://www.biebrza.org.pl/�


źródło:  Kamoinoski PN 



Wydawnictwa parków narodowych
Parki narodowe prowadzą działalność wydawniczą
Wydawnictwa te można podzielić na naukowe i popularno-naukowe.

•Przewodniki
•Książki dotyczące fauny i/lub flory
•Wydawnictwa dotyczące dziedzictwa kulturowego
•Wydawnictwa skierowane do dzieci i młodzieży
•Materiały edukacyjne
•Albumy
•Czasopisma popularno-naukowe
•Mapy
•Foldery i broszury
•Plakaty i ulotki
•Gadżety
•Multimedia



Wydawnictwa parków narodowych



Czasopisma dla dzieci i młodzieży



Parki wydają ok. 100-180 pozycji wydawniczych rocznie



Strony internetowe parków 
narodowych
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Znajomość parków narodowych

83% 81%

71%
68%

64%
59% 56% 54% 52%

49% 47% 46%
42%

31% 30%

21% 19% 17% 17% 16% 16% 15% 14% 13%

2%

Znajomość wspomagana marki

Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych
17 kwietnia 2013 , NFOŚiGW



Udostępnianie parków narodowych

Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych
17 kwietnia 2013 , NFOŚiGW



źródło: Poleski Kamoinoski PN, GOOGLE 



UDOSTĘPNIANIE PARKU NARODOWEGO

1. Obszar parku narodowego jest udostępniany w celach 
naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i 
sportowych 
w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku narodowym.

2. W planie ochrony parku narodowego, a do czasu jego sporządzenia -
w zadaniach ochronnych ustala się miejsca, które mogą być 
udostępniane, oraz maksymalną liczbę osób mogących przebywać 
jednocześnie w tych miejscach.

3. Za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary oraz za 
udostępnianie parku narodowego lub niektórych jego obszarów mogą być 
pobierane opłaty

Ustawa o ochronie przyrody 



Turystyka/Rekreacja Ochrona przyrody

Udostępnienie turystom terenu Parku w taki 
sposób i w takim zakresie aby umożliwić 
poznanie zróżnicowania 
ekosystemów, ograniczając do minimum 
negatywne oddziaływanie na przyrodę 



Możliwość i środki podziwiania pięknej przyrody
Możliwość odwiedzania miejsc historycznych i związanych z 

kulturą
Jasność zasad  w dziedzinie zarządzania  

obszarem i udostępnianiem obszaru
 Informację, edukację
Czytelny wizerunek
Możliwości rozwoju społeczności

Co Parki Narodowe oferują odwiedzającym?



o Dostępu do dowolnego miejsca w dowolnym czasie dla 
każdego

o Przestrzeni dla rozwoju infrastruktury i niektórych usług 
/noclegi, gastronomia/.

Czego Parki nie zapewnią:
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Najczęściej spontanicznie wymieniane skojarzenia związane                         
z polskimi parkami narodowymi

Z czym kojarzą Ci się polskie parki narodowe?
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Wyróżniające się cechy pożądane parków narodowych 
(spontanicznie)

Jaki powinien być Park Narodowy, aby warto było go odwiedzić ? 
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Prawie 60%  respondentów  odwiedziło  jakikolwiek PN w ciągu 
ost. 2 lat - wśród nich 41% było więcej niż 3 razy 

Q22. Zastanów się teraz, ile razy w ciągu ostatnich 2 lat był[aś|eś] w parku narodowym? 
Chodzi nam zarówno o sytuacje, kiedy wizyta w park narodowym była planowana, jak i te kiedy odwiedził[aś|eś] park narodowy spontanicznieprzy okazji np. będąc 
w pobliżu na spacerze. 
Baza: respondenci, którzy w ciągu ostatnich 2 lat odwiedzili przynajmniej jeden park narodowy.  N =1396

15%

39%

41%

5%

tylko raz

2-3 razy

więcej niż 3 razy

nie wiem, nie 
pamiętam

Ilość wizyt w parku narodowym 
(osoby, które dekradują pobyt w PN 

w ciągu ost. 2 lat)

total (N=1396)

58%
29%

5%
6%

2%

Wizyta w parku w ciągu ost 2 lat

Wizyta w parku dawniej niż 2 lata

nie wiem, trudno powiedzieć

nigdy nie byłem w żadnym parku

nie znam żadnego parku narodowego 

Pobyt w parku narodowym
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46%

26%

46%

aktywny wypoczynek/ wędrówki/ uprawianie sportu

wypoczynek (bierny)

zwiedzanie/ obserwacja przyrody, zwierząt

Powodem odwiedzenia parków 
narodowych był aktywny wypoczynek 
i przyroda.

Q27. Jak był powód Twojego ostatniego wyjazdu do parku narodowego? Baza: 
respondenci, którzy kiedykolwiek odwiedzili przynajmniej jeden park narodowy. N=2086

Parki narodowe odwiedza około 10,5 mln osób każdego roku



Szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, wodne, konne) : łączna długość – 3654 km

źródło: Tatrzański PN (www.tpn.pl), Bialowieski PN (www.bpn.com..pl), Świętokrzyski PN (www.swietokrzyskipn.org.pl), PN Ujście Warty (www.pnujsciewarty.gov.pl)



Możliwość wielu rodzajów aktywności

źródło: Tatrzański PN (www.tpn.pl), Białowieski PN (www.bpn.com.pl), PN Ujście Warty (www.pnujsciewarty.gov.pl), Karkonoski PN (www.kpnmab.pl)



źródło: Bieszczadzki PN (www.bdpn..p/), Narwiański PN (www.npn.pl), PN Ujście Warty (www.pnujsciewarty.gov.pl), Poleski PN (www.poleskipn.pl) 

Wypoczynek aktywny



Wypoczynek bierny



Zróżnicowana infrastruktura infrastruktura

źródło: Narwiański PN (www.npn.pl), Drawieński PN (www.dpn.pl), Tatrzański PN (www.tpn.pl)

•Obiekty noclegowe
•Kempingi, biwaki
•Parkingi
•Polany wypoczynkowe
•Obiekty sportowe, wyciągi, kolejki
•Mała infrastruktura turystyczna 
(schrony 
przeciwdeszczowe, ławki, tablice 
informacyjne, witacze, kierunkowskazy
, itp

http://www.dpn.pl/�


Zróżnicowana infrastruktura – dostosowanie do potrzeb ale bez szkody dla przyrody

źródło: Świętokrzyski PN (www.swietokrzyskipn.org.pl), Biebrzański PN (www.biebrza.org.p/), Kampinoski PN (www.kampinoski-pn.gov.pl), Słowiński PN (www.slowinskipn.pl) 



Czytelna informacja



Turystyka czy edukacja?

źródło: Słowiński PN (www.slowinskipn.pl), Wigierski PN (www.wigry.win.pl), Babiorórski PN (www.bgpn.pl), Białowieski PN (www.npn.com.pl) 
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69% planuje wyjazd  w Polsce, ponad połowa nie wyklucza 
odwiedzenia przy okazji parku narodowego

Q8. Gdzie zamierzasz wyjechać na urlop lub przynajmniej krótki wyjazd 
weekendowy w ciągu najbliższych 2 lat? N = 2400

65%
19%

16%

tak nie nie wiem, trudno powiedzieć

69%

49%

18%

6%

Polska

za granicę -
Europa

za granicę - poza 
Europą

jeszcze nie 
zdecydowałem(a

m)

Planowany cel wyjazdu

Total (N=2400)
Q9. Czy planując wyjazd na urlop lub krótki wyjazd weekendowy na terenie 
Polski, rozważasz odwiedzenie parku narodowego? Chodzi nie tylko o to, czy planujesz 
wizytę w parku narodowym, ale także czy rozważasz jego odwiedzenie przy okazji, jeśli 
będziesz spędzał czas w pobliżu takiego wyróżniającego się przyrodniczo miejsca. 
Baza : Osoby , które planują w ciągu 2 najbliższych lat spędzić urlop w Polsce N =1679

Rozważanie odwiedzenia  PN 
przy okazji wyjazdu w Polsce



Dziękuję za uwagę

W prezentacji wykorzystano :

• Fotografie ze stron internetowych parków narodowych i GOOGLE

• Materiały pdotyczące badań społecznych rzygotowane przez Starcom Media Vest Group w roku 2012 
na zlecenie Tatrzańskiego Parku Narodowego 
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