
Nazwa

Planowana wartość 

do osiągnięcia na 

koniec 2022 roku

Osiągnięta wartość 

na koniec 2022 

roku
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Powierzchnia 

ekosystemów 

objętych w 

danym roku 

zabiegami 

ochronnymi (ha)

368,65 382,88

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. Ochrona ekosystemów wodnych (utrzymanie miejsc 

rozrodu płazów) 0,11 ha                                                              

2. Badanie poziomu wód powierzchniowych i gruntowych 6 

stanowisk                                                                                       

3.Wycinanie drzew niepożądanych w (trzebieżach) 35,86 ha                                                                                                                            

4. Melioracje agrotechniczne 53,08 ha                                                    

5.Ochrona walorów krajobrazowych 9,31 ha                                              

6. eliminacja gatunków obcych i inwazyjnych 51,27 ha                                                   

7. Ochrona roślin 62,82 ha                                                                              

8. Ochrona lasu 106,01 ha                                                                             

9. Ochrona zwierząt rzadkich 10,20 ha                                                           

10. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych 52,02 ha                                           

11. Ochrona terenu Parku przed szkodnictwem 1 zad.                                      

12. Pielęgnowanie miejsc pamięci narodowej 16 szt.                                        

13. czyszczenie skałek z napisów 1 zad.,                                                    

14. Monitoring przyrodniczy 3 zad.

Mierniki określające stopień realizacji celu
 [1]

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji celu 
[2]

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu 
[3]

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie

za rok 2022

Lp. Cel 

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2022
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)
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Liczba osób 

odwiedzających 

obszar parku 

narodowego

140 000 242 848

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 zarządze-

niach dyrektorów parków 

narodowych (m.in. konserwacja i 

remonty infra-struktury turystycznej 

PN, zapewnienie obsługi 

informacyjnej dla odwiedzają-cych 

obszar parku narodowego).

Udostępnianie terenu Parku poprzez:                                      

1. Obsługę zwiedzajacych  ŚPN na szlakach turystycznych   i 

obiektach edukacyjnych  242 848 osób                                                              

2. Udostępnianie dla zwiedzających 33,1 km szlaków 

turystycznych                                                                                

3. Udostępnianie dla zwiedzajacych 26,5  km ścieżek 

edukacyjnych                                                                                        

4 Udostępnianie dla zwiedzajacych Ogrodu edukacyjnego 

Podzamcze Bodzentyńskie                                                            

5 Wykonanie konserwacji i naprawy ogrodzeń z poręczą na 

szlakach turystycznych - 275 przęseł                                          

6 Budowa dwóch schronów przeciwdeszczowych na ścieżce 

przyrodniczo – kulturowej „Śladem kolejki wąskotorowej”                                                                                   

7 Budowa czterech pomostów drewnianych na szlakach 

turystycznych                                                                                        

8 Realizacja zadania „ Zagospodarowanie terenów w celach 

turystyczno – rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, 

na przyrodniczo kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem 

kolejki wąskotorowej” - Etap III 

3 60 000 164685

Zajęcia edukacyjne prowadzone przez 

Park na terenie Parku. Udział Parku w 

wydarzeniach edukacyjno-

promocyjnych poza obszarem Parku. 

Udostępnianie obiektów 

edukacyjnych.

Edukacja przyrodnicza poprzez:                -                                

1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, szkolenia, warsztaty i 

prelekcje oraz udział w plenerowych imprezach i 

wydarzeniach edukacyjnych - dla 7292 osób.                                                                                  

2.  Udostępnianie Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Świętym 

Krzyzu dla 44 641 osób                                                                                                 

3. Udostępnianie Galerii widokowej na gołoborzu na Łysej 

Górze dla 112 752 osób                                                                                            

4. Udostepnianie ścieżek edukacyjnych - 7 szt.                                    

5. Wydawanie i rozpowszechnianie wydawnictw i 

materiałow edukacyjnych - 118 tytułów.

4 420 000 442 639

Działania edukacyjne Parku w 

Internecie. (Strona internetowa, 

profil FB, konkursy internetowe)

1. Publikacja treści edukacyjno-informacyjnych na stronie 

www Parku

2. Publikacja treści edukacyjno-informacyjnych na profilu 

facebook i youtube Parku

3. Prowadzenie konkursu internetowego "Świętokrzyska 

Przyroda" 

Liczba osób 

korzystających z 

oferty 

edukacyjnej 

parków 

narodowych
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Zastępca dyrektora

mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

/podpis na oryginale/

………………………………………..

(podpis dykektora jednostki)

………………………………………..

(data)

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.

[3] 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.

Bodzentyn, 18.01.2023


