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Cudze chwalicie
swego nie znacie

sami nie wiecie, 
co posiadacie”

„Cudze chwalicie swego nie znacie sami 
nie wiecie, co posiadacie”
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Wielki zielony skarb:
• Ponad 9 milionów hektarów
• Lesistość 29,2%
• Ponad 77% lasów administrowane przez Lasy 

Państwowe
• Leśnicy gospodarują na prawie ¼ powierzchni kraju

DOSTĘPNEJ DLA LUDNOŚCI !!!
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Udostępnienie Lasów 
• Art.26.1. Ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach: 

„Lasy stanowiące własność skarbu państwa, z 
zastrzeżeniem ust. 2 i 3 są dostępne dla ludności”
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Udostępnianie lasów dla:
• Turystyki pieszej
• Turystyki rowerowej
• Turystyki narciarskiej
• Turystyki konnej (pod określonymi warunkami)
• Zbioru płodów runa leśnego 
• Lokalizowania pasiek
• EDUKACJI 
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Edukacja leśna  – obowiązek Lasów 
Państwowych

• Polityka ekologiczna Państwa” (MOŚZNiL, maj 1991r.)
• Porozumienie Ministrów Edukacji Narodowej oraz 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa           
z 19 kwietnia1995r. w sprawie opracowania i wdrożenia 
narodowej strategii edukacji przyrodniczej

• Zarządzenie nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie 
leśnych kompleksów promocyjnych (LKP)

• „Polityka leśna państwa” (MOŚZNiL, marzec 1997)
• Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach 

(z późniejszymi zmianami)



7

• Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie 
„Kierunków rozwoju edukacji leśnej w Lasach 
Państwowych” oraz „Wytycznych do tworzenia 
programu edukacji leśnej społeczeństwa w 
Nadleśnictwie”
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Cele edukacji leśnej
• Upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy 

o środowisku leśnym, wielofunkcyjnej i zrównoważonej 
gospodarce leśnej

• Budowanie zaufania społecznego do leśników
• Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie 

racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze 
wszystkich funkcji lasu
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Upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o 
środowisku leśnym, wielofunkcyjnej i 

zrównoważonej gospodarce leśnej.
• Lasów w Polsce PRZYBYWA
• Las to szczególne dobro niezbędne do dalszej egzystencji 

człowieka na kuli ziemskiej
• Las to niezwykle złożony, doskonale funkcjonujący 

ekosystem
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Budowanie zaufania społecznego do 
leśników.

• Lasów w Polsce przybywa dzięki pracy leśników
• Praca leśników – trwale zrównoważona gospodarka leśna:

• Powszechna ochrona lasów
• Trwałość utrzymania lasów
• Ciągłość i zrównoważone wykorzystywanie wszystkich 

funkcji lasów
• Powiększanie zasobów leśnych

• Las zapewnia bezpośrednie i pośrednie miejsca pracy 
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Podnoszenie świadomości społeczeństwa w 
zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego 

korzystania ze wszystkich funkcji lasu
• Ochronne
• Produkcyjne
• Społeczne –

• Pieszo
• Z psem na smyczy
• Rowerem
• Na nartach
• Konno na wyznaczone szlaki
• Do obiektów edukacyjnych
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Podnoszenie świadomości społeczeństwa w 
zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego 
korzystania ze wszystkich funkcji lasu c. d.

• Bez ognia
• Szanujmy zakaz wstępu – chroni las i NAS 
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Edukacja leśna – obiekty  
• Duży nacisk na prowadzenie jej w lesie w oparciu o:
• Leśne ścieżki edukacyjne – wytyczone, oznakowane 

trasy w środowisku przyrodniczym, głównie leśnym 
umożliwiające zdobywanie wiedzy samodzielnie lub 
z przewodnikiem (ponad 900)
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• Izby edukacji leśnej – prawie 250 
• Leśne wiaty edukacyjne (zielone klasy) ponad 500
• Punkty (powierzchnie) edukacji leśnej ponad 1600
• Inne obiekty ponad 2 500
• Ośrodki Edukacji Leśnej 50

http://www.lpt2005.pl/pict.aspx?id=1036�
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Oferta edukacyjna Lasów Państwowych
• Lekcje terenowe i wycieczki z przewodnikiem
• Lekcje w Sali edukacji leśnej
• Spotkania z leśnikiem w szkołach
• Spotkania z leśnikiem poza szkołą
• Konkursy leśne (wiedzy, plastyczne itp.)
• Akcje, imprezy okolicznościowe
• Wystawy przyrodnicze
• Inne np. Festyny, targi, itp. 
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Formy edukacji leśnej 
Forma edukacji Liczba zajęć Liczba uczestników
Lekcje terenowe w tym na 
ścieżce edukacyjnej

14 554 536 459

Lekcje w izbie edukacji leśnej 6 954 213 746

Spotkania z leśnikiem w 
szkołach

4 934 225 186

Spotkania edukacyjne z 
leśnikiem poza szkołą

1 792 83 553

Konkursy leśne (wiedzy, 
plastyczne, literackie itp.)

1 370 132 616

Akcje, imprezy okolicznościowe 2 430 607 672

Wystawy przyrodnicze 707 211 129

RAZEM X 2 010 361

Inne np. festyny, targi, warsztaty 
itp.

Około 1 450 000



17

Działalność wydawnicza i multimedialna

• Centrum informacyjne Lasów Państwowych
- wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne „Głos 
Lasu” „Echa leśne”, „Cztery pory roku w lesie”

- artykuły w prasie „Środowisko”, „Przyroda Polska”, 
„Przegląd techniczny”, „Nowe życie gospodarcze”

- programy telewizyjne „Prosto z lasu”, „Dzika Polska 
Bogatsze życie”

- realizacja filmów edukacyjnych 
- audycje radiowe
- płyty DVD
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- Internet
- Strona internetowa http://www.lasy.gov.pl/
- transmisja online z gniazda bielików
- leśny wortal edukacyjny LAS RYSIA eRYSIA
- żubry online

http://www.lasy.gov.pl/�
http://www.erys.pl/�
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Ośrodek Rozwojowo – Wdrożeniowy 
Lasów Państwowych w Bedoniu

• Realizacja filmów edukacyjnych 
• Realizacja płyt CD np..:

• „Tajemnice puszczy” – rozpoznawanie głosów zwierząt
• „Jaki to ptak ” 
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Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
• „Bajarze z leśnej polany” – konkurs krasomówczy
• Ogólnopolski Przegląd twórczości amatorskiej leśników
• Muzeum leśnictwa
• Pokazowa zagroda zwierząt 
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Leśny Bank Genów w Kostrzycy
• Zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkolnej i studentów 

prowadzone w oparciu o salę edukacyjną oraz 
zwiedzanie laboratorium i chłodni

• Dni otwarte
• Wystawy o tematyce przyrodniczo – leśnej
• Konkursy
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Zaangażowanie LP w edukację
• Około 8 000 leśników rocznie zaangażowanych w 

działania edukacyjne
• Szeroka współpraca  ze szkołami, uczelniami 

wyższymi, ośrodkami edukacji ekologicznej, parkami 
narodowymi i krajobrazowymi, domami kultury, 
muzeami, kościołami, mediami, władzami 
samorządowymi itp.
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Edukacja w strukturach Lasów Państwowych
• Coroczne warsztaty dla koordynatorów i liderów 

edukacji leśnej
• Wydanie przez CILP „Poradnika edukacji leśnej” i „ABC 

edukacji leśnej”
• Zrealizowany system szkoleń kaskadowych dla liderów 

edukacji leśnej
• dystrybucja „ABC edukacji leśnej”
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Wydatki na działalność edukacyjną (tys. zł.)

koszty 
własne 

nadleśnictw

fundusz 
leśny

budżet 
państwa

WFOŚiGW NFOŚiGW inne suma 
wydatków

20 400,3 145,0 0 1 488,2 507,0 540,0 23 080,5
81,4% 0,5% 0 7,2% 4,8% 6,1% 100%
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Kampania społeczna w edukacji leśnej 

• Kampania informacyjno – edukacyjna „Świadomi 
zagrożenia” 
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Finansowanie – kampania

Źródło Udział % € PLN
LIFE + 47 1 639 732 ok. 6 887 000

NFOŚiGW 43 1 500 373 ok.   6 302 000

Środki własne LP 10 347 653 ok.   1 460 000  

Razem 100 3 487 758 ok.  14 649 000

*dane z wniosku o dofinansowanie projektu

Była to dotychczas największa kampania informacyjna Lasów 
Państwowych
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Kampania promocyjna
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Infrastruktura turystyczna

• 4,5 tys. miejsc noclegowych
• Ośrodki szkoleniowo – wypoczynkowe
• Pokoje gościnne
• Kwatery myśliwskie
• Miejsca biwakowania

• Parkingi leśne
• Miejsca postoju pojazdów
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Infrastruktura turystyczna c. d.

• Szlaki turystyczne
• Piesze – 30 tys. km
• Rowerowe – 30 tys. 

km
• Konne – 7,5 tys. km

• Trasy narciarskie
• Biegowe – 600 km
• Zjazdowe – 90 km
• Inne – 3 tys. km
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Portal turystyczny „Czas w las”
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Działania zlecone ORWLP w Bedoniu w ramach zadania
Turystyka w Lasach Państwowych 2013”

1. „Las bez barier - obiekty terenowe”

2. „Ścieżki piesze” - testy terenowe 

3. „Trasy konne” - testy terenowe
Nadleśnictwo Brzeziny, Spychowo, Lutowiska

Konsultacje z PTTK, publikacja w 2014 r.  

• Działanie „Czas w las” – portal turystyczny
Kontynuacja aktualizacji bazy
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Program „Aktywne udostępnianie lasu”

Czym jest 
program?

Program własny LP wspomagający jednostki LP w udostępnianiu lasu 
(turystycznym i edukacyjnym). Pierwsze tak kompleksowe ujęcie tematu 
turystycznego udostępniania lasu.

Gotowe 
rozwiązania

Standardy urządzeń

Wzór projektu koncepcyjnego

Standardy obiektów

Dodatkowe 
efekty

Współpraca z lok. społecznością ... 

Spójny wizerunek LP

Las dostępny dla osób z niepełnos.

Bezpieczeństwo użytkowników, 
a pośrednio bezpieczeństwo 
prawne jednostek LP

Cele 
programu

Spójny, aktywny pomysł na 
realizację ustawowych zapisów o 
udostępnianiu lasu z 
uwzględnieniem jego ochrony

+ efekty dodatkowe (jw.)
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Miejsca postoju pojazdów
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Parkingi leśne 
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Dyrekcja Generalna 
Lasów Państwowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
02-362 Warszawa 
sekretariat@lasy.gov.pl
tel. +48 22 58 98 100, 
fax +48 22 58 98  171

Dziękuję za uwagę

W prezentacji wykorzystano:
fotografie własne 
fotografie ORWLP w Bedoniu
oraz ze strony Internetowej:
http://www.lasy.gov.pl

http://www.lasy.gov.pl/�
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