
Okresowe sprawozdanie z wykonania planu działalności  MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO  
(nazwa jednostki) 

Lp. 

Miernik określający stopień realizacji celu 

Najważniejsze zadania służące 

realizacji celu 

(z Planu działalności jednostki) 

Najważniejsze podjęte działania służące 

realizacji celu 

Informacja czy 

realizacja miernika 

na koniec roku jest 

zagrożona? (tak/nie) 

Jeżeli, wskazano "tak" 

proszę opisać dlaczego 

realizacja miernika jest 

zagrożona 

Przyczyny 

nieosiągnięcia 

miernika na 

planowanym 

poziomie 

(jeśli miernika nie 

osiągnięto) 

Zidentyfikowane kluczowe ryzyka 

nieosiągnięcia celu/zadań 

Informacja o 

działaniach 

zapobiegawczych * 

(podjętych lub 

planowanych) 

Informacja o 

zmaterializowani

u ryzyka i  

podjętych 

działaniach ** 

Nazwa 

miernika 

 (z Planu 

działalności 

jednostki) 

Wartość miernika  

planowana do 

osiągnięcia na 

koniec roku, 

którego dotyczy 

plan 

planowana 

do 

osiągnięcia 

na koniec  

I kw. 

osiągnięta 

na koniec  

I kw. 

planowana do 

osiągnięcia na 

koniec II kw. 

osiągnięta na 

koniec II kw. 

planowana do 

osiągnięcia na 

koniec III kw. 

osiągnięta na 

koniec III kw. 

1 

Powierzchnia 

ekosystemów 

objętych w 

danym roku 

zabiegami 

ochronnymi 

2 209,00   1104,5 905,00 1423,13 1428,16 

Objęcie zabiegami ochron-

nymi powierzchni ekosys-

temów, będących w zarzą-dzie 

parku narodowego (w ramach 

realizacji celów, o których 

mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o 

ochronie przyrody) 

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) 

nie  

Brak środków finansowych na realizację 

zadań ochronnych, osiągnięcie 

mniejszych od planowanych dochodów 

własnych, zmniejszenie dotacji 

budżetowej, nie uzyskanie 

dofinansowania na realizację zadań 

ochronnych od innych instytucji, 

wystąpienie warunków atmosferycznych 

utrudniających lub uniemożliwiających 

realizacje poszczególnych zadań 

ochronnych. 

  

2 

Liczba osób 

odwiedza-

jących obszar 

parku 

narodowego 

40 000   20000 19 415 30000 34954 

Udostępnianie obszarów PN na 

zasadach określonych w 

planach ochrony, o których 

mowa w art. 18, lub zada-niach 

ochronnych, o których mowa w 

art. 22 ustawy o ochronie 

przyrody, oraz w zarządzeniach 

dyrektorów PN (m.in. 

konserwacja i remonty 

infrastruktury turystycznej PN, 

zapewnienie obsługi 

informacyjnej dla 

odwiedzających obszar PN). 

Konserwacja i remont infrastruktury 

turystycznej wykonanej w 2012 r i 2017r. 

Zapewnienie bezpieczeństwa na trasach 

udostępnionych – utrzymanie wygodnych 

i bezpiecznych szlaków turystycznych, 

usuwanie drzew lub ich części 

stanowiących zagrożenie dla 

bezpieczeństwa, zwiedzających, 

utrzymanie urządzeń informacyjnych przy 

szlakach i 4 miejsc do palenia ogniska i 

dziennego wypoczynku. 

Realizacja projektu „Rowerem przez 

pogranicze - przyroda,  kultura i historia na 

dwóch kółkach 

nie  Niekorzystne warunki atmosferyczne 

  

3 

Liczba osób 

korzystają-

cych z oferty 

edukacyjnej 

parków 

narodowych 

16 000   8000 4 999 12 000 17 419 

Zajęcia edukacyjne prowa-

dzone przez Park na terenie 

Parku. Udział Parku w wyda-

rzeniach edukacyjno-promo-

cyjnych poza obszarem Parku. 

Edukacja realizowana poprzez 

udostępnianie ekspozycji przyrodniczej, w 

tym nowopowstałej wystawy ( w sezonie 

turystycznym przez 6 dni w tygodniu, 

łącznie z weekendami). Wprowadzenie do 

oferty edukacyjnej gier terenowych. 

Realizacja zajęć edukacyjnych w oparciu o 

zasoby przyrodnicze MPN. 

nie   

  

500 000   250000 317 172 375 000 473 680 

Działania edukacyjne Parku w 

Internecie. 

 

 

Prowadzenie działań edukacyjnych za 

pośrednictwem mediów 

społecznościowych (opracowanie 

harmonogramu działań w trakcie 

lockdownu) 

nie   

  

 

 

 

 

 

                                                                                                    ……………………………………...                                                                                 ……………………………………..…  
                                                                                Data, podpis sporządzającego                                                                                                                 Data, podpis kierownika jednostki 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

tel………………………….….. 

e-mail…………………………. 
 

  

 
* należy zwięźle opisać planowane/podjęte kluczowe działania wraz z datą ich realizacji; 

** należy wypełnić, w przypadku zmaterializowania (wystąpienia) ryzyka w sprawozdawanym okresie.  


