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I. WSTÊP

Edukacja leœna spo³eczeñstwa jest jednym
z wa¿nych zadañ realizowanych przez
Lasy Pañstwowe. Zadanie to wynika

z przyjêtych w 1997 r. za³o¿eñ "Polityki Leœnej
Pañstwa" oraz "Kierunków rozwoju edukacji
leœnej spo³eczeñstwa…" wprowadzonych do
praktyki zarz¹dzeniem nr 57 Dyrektora General-
nego LP w 2003 r.

Edukacja leœna spo³eczeñstwa jest czêœci¹
edukacji ekologicznej i przyrodniczej i ma na celu:
upowszechnianie w spo³eczeñstwie wiedzy o œro-
dowisku leœnym i zrównowa¿onej gospodarce
leœnej, podnoszenie œwiadomoœci spo³eczeñstwa
w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego ko-
rzystania z lasu oraz budowanie zaufania spo³ecz-
nego do dzia³alnoœci zawodowej leœników.

Wspomniane zarz¹dzenie nr 57 wprowadzi³o
do praktyki zawodowej, pocz¹wszy od 2004 r.,
dokument zatytu³owany "Program edukacji leœnej
spo³eczeñstwa w nadleœnictwie". Nadaje on dzia-
³alnoœci edukacyjnej charakter planowy i zobo-
wi¹zuje do corocznej sprawozdawczoœci bêd¹-
cej Ÿród³em danych do niniejszego raportu.

Raport wykonano na podstawie sprawozdañ

sporz¹dzonych w 17 regionalnych dyrekcjach La-
sów Pañstwowych (zawieraj¹cych dane z 428 nad-
leœnictw, 19 leœnych kompleksów promocyjnych
oraz 17 biur RDLP), Centrum Informacyjnym La-
sów Pañstwowych, Oœrodku Kultury Leœnej
w Go³uchowie i Leœnym Banku Genów Kostrzyca.

Niniejszy "Raport" jest trzecim tego typu opra-
cowaniem, pierwsze wykonano za 2004 r. W te-
gorocznym "Raporcie" (za 2006 r.) po raz pierw-
szy zamieszczono odrêbne informacje i dane na
temat dzia³alnoœci edukacyjnej 19 leœnych kom-
pleksów promocyjnych. Pozwoli³o to na ocenê
roli 55 nadleœnictw LKP w tej sferze dzia³alnoœci
Lasów Pañstwowych.

"Raport" nie jest rankingiem, czy klasyfikacj¹
jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych,
ju¿ choæby dlatego, ¿e nie stosuje oceny jako-
œciowej dzia³añ edukacyjnych. Jego celem jest
natomiast ukazanie skali przedsiêwziêcia, spo-
rych nak³adów finansowych, a przede wszystkim
starañ, trudu i wysi³ku kadr Lasów Pañstwowych
oraz niew¹tpliwych, choæ czêsto niewymiernych
osi¹gniêæ na polu edukacji przyrodniczo-leœnej
spo³eczeñstwa.
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1. Obiekty edukacji leœnej
Lasy Pañstwowe w edukacji leœnej spo³eczeñstwa wy-

korzystywa³y w 2006 r. blisko 3,8 tys. ró¿norodnych
obiektów (tabela 1). S¹ to oœrodki edukacji przyrodni-
czo-leœnej (32 obiekty), wybudowane od podstaw
w ostatnich kilkunastu latach, b¹dŸ – czêœciej – wyre-
montowane i adaptowane na potrzeby edukacji dawne
osady leœne, w ca³oœci lub wybrane pomieszczenia. Jest
to równie¿ 201 izb edukacji leœnej, które funkcjonuj¹ za-
równo jako pojedyncze pomieszczenia w siedzibie nad-
leœnictwa, leœnictwa, b¹dŸ dawnego budynku gospodar-
czego, jak i osobne, wolno stoj¹ce obiekty. Du¿¹ popu-
larnoœci¹ ciesz¹ siê wiaty edukacyjne. Jest ich 334
i tylko w 2006 r. ich liczba powiêkszy³a siê o 107. S¹ to
obiekty budowane na wolnym powietrzu, drewniane,
z ³awkami i sto³ami, zadaszone, przystosowane do pro-
wadzenia zajêæ zazwyczaj z jedn¹ klas¹ szkoln¹. Wiaty
edukacyjne s¹ wykorzystywane równie¿ w turystyce.

Obiektem najchêtniej odwiedzanym przez odbior-
ców edukacji przyrodniczej s¹ leœne œcie¿ki edukacyj-
ne, zwane te¿ dydaktycznymi lub poznawczymi. S¹ to
trasy o d³ugoœci przewa¿nie 2-4 km, wiod¹ce przez te-
reny leœne, z kilkoma czasem kilkunastoma przystan-
kami tematycznymi, o bardzo ró¿norodnym zagospo-
darowaniu.

Œcie¿ki edukacyjne w Lasach Pañstwowych tworzone
s¹ na wiêksz¹ skalê od 1994 r., kiedy to powo³ano pierw-
sze leœne kompleksy promocyjne. Obecnie, praktycznie
wszystkie nadleœnictwa LP maj¹ wyznaczon¹ jedn¹, nie-
kiedy wiêcej tras dydaktycznych. Na koniec 2006 r. wyka-
zano w sprawozdaniach ogó³em 746 œcie¿ek edukacyj-
nych, przypadaj¹cych na 428 nadleœnictw. Najwiêcej (œred-
nio dwie œcie¿ki na jedno nadleœnictwo) funkcjonuje na
terenie regionalnych dyrekcji LP w Katowicach, Kroœnie,
Gdañsku i £odzi (tabela 2).

W dzia³alnoœci edukacyjnej nadleœnictw czêsto wy-
korzystywane s¹ obiekty bezpoœrednio zwi¹zane z go-
spodark¹ leœn¹, w tym ponad 300 szkó³ek leœnych, bli-
sko 400 wybranych drzewostanów np. nasiennych, za-
chowawczych, b¹dŸ szczególnie interesuj¹cych ze
wzglêdu na bogactwo przyrodnicze. Wa¿ne funkcje edu-
kacyjne pe³ni¹ równie¿ obiekty niezwi¹zane z gospo-
dark¹ leœn¹, a ju¿ z samej swej istoty posiadaj¹ce walo-
ry dydaktyczne, jak rezerwaty przyrody (blisko 600 obiek-
tów), ogrody i parki dendrologiczne (120 obiektów) oraz
obiekty kultury i tradycji regionu (178 obiektów) rozsia-
ne na terenach leœnych ca³ej Polski.

II. DZIA£ALNOŒÆ EDUKACYJNA
LASÓW PAÑSTWOWYCH
W 2006 ROKU

2. Formy edukacji leœnej i frekwencja
W dzia³alnoœci edukacyjnej Lasów Pañstwowych sto-

suje siê wiele form edukacji (wykres 1). Imponuj¹co przed-
stawia siê liczba ogólna uczestników wszystkich form edu-
kacji leœnej. W 2006 r. siêga ona 1,9 mln, w tym najwiêcej
jest dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ podstawowych (w wieku
7-12 lat) i gimnazjalistów (13-15 lat), co graficznie przed-
stawiono na wykresie 2. Najbardziej popularna jest lek-
cja terenowa. W tym przypadku od leœnika-nauczyciela
wymagana jest nie tylko wiedza merytoryczna, ale rów-
nie¿ umiejêtnoœci pedagogiczne. Lekcje prowadzone s¹
z wykorzystaniem terenowych obiektów edukacji leœnej,
w tym najczêœciej œcie¿ki dydaktycznej i wybranych po-
wierzchni, takich jak np. szkó³ki leœne, drzewostany na-
sienne czy rezerwaty. W 2006 r. lekcji terenowych i wycie-
czek z przewodnikiem przeprowadzono w Lasach Pañ-
stwowych 13,6 tys. i uczestniczy³o w nich ponad 513 tys.
osób (tabela 3).

Z danych liczbowych wynika, ¿e przeciêtnie jedno nad-
leœnictwo w Polsce przeprowadzi³o w 2006 r. 32 lekcje
terenowe (tabela 4.1). Dane s¹ jednak zró¿nicowane re-
gionalnie. Najwiêcej takich zajêæ odnotowano w nadle-
œnictwach RDLP w Poznaniu (51), Katowicach (43), Olsz-
tynie (41) i Gdañsku (40) - patrz wykres 3. Frekwencja na
zajêciach terenowych waha³a siê w granicach od 27 do
45 osób.

W sprawozdaniach z dzia³alnoœci edukacyjnej nadle-
œnictw za 2006 r. po raz pierwszy wyró¿niono formê "lek-
cje w izbie edukacji leœnej". Wynika to z faktu, ¿e w ostat-
nich kilku latach nast¹pi³ dynamiczny przyrost liczby izb
leœnych urz¹dzanych w nadleœnictwach i s¹ one przysto-
sowane do prowadzenia zajêæ edukacyjnych. W 2006 r.
funkcjonowa³o w Lasach Pañstwowych 201 takich obiek-
tów i odby³o siê w nich blisko 4,9 tys. lekcji, w których
uczestniczy³o ogó³em ponad 166 tys. osób (tabela 4.1).
Przeciêtnie najwiêcej zajêæ w izbach edukacji leœnej prze-
prowadzono w nadleœnictwach RDLP w Katowicach (33),
Poznaniu (20) i Szczecinie (19) - patrz wykres 4. Dane te
s¹ wyraŸnie skorelowane z liczb¹ istniej¹cych na terenie
tych dyrekcji izb leœnych (tabela 2).

Kolejn¹, wa¿n¹ form¹ edukacji leœnej s¹ zajêcia pro-
wadzone przez leœników w szko³ach. Najczêœciej s¹ to
lekcje przyrody, œrodowiska, b¹dŸ biologii o tematyce le-
œnej, np. z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej lasu, ochro-
ny przyrody, gospodarowania zasobami leœnymi Polski i
œwiata. Niekiedy, na lekcjach wychowawczych leœnicy
mówi¹ o swoim zawodzie i pracy leœniczego. W skali ca-
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³ego kraju leœnicy przeprowadzili w szko³ach 5,3 tys. lek-
cji. Najwiêcej w szko³ach podstawowych i gimnazjach.
Uczestniczy³o w nich blisko 282,1 tys. uczniów. Ta forma
edukacji jest najbardziej popularna na terenie RDLP
w Gdañsku i Warszawie (wykres 5).

Czêœæ wyst¹pieñ i prelekcji leœników odbywa siê na fe-
stynach, imprezach edukacyjnych, ale równie¿ na forum
samorz¹dowym, na zebraniach wiejskich, na spotkaniach
towarzystw i ró¿nych organizacji spo³ecznych. W 2006 r.
wykazano ponad 2 tys. takich wyst¹pieñ, a uczestniczy³o
w nich ³¹cznie blisko 82 tys. osób (tabela 4.2). Wœród
uczestników tej formy edukacji znacz¹cy udzia³ (34,6%)
maj¹ osoby doros³e.

Leœne konkursy plastyczne, fotograficzne, literackie,
w tym równie¿ wiedzy przyrodniczo-leœnej ciesz¹ siê du-
¿ym zainteresowaniem dzieci i m³odzie¿y w wieku szkol-
nym oraz ich nauczycieli i wychowawców. Dodatkowym
magnesem przyci¹gaj¹cym uczestników tej formy eduka-
cji s¹ nagrody fundowane przez nadleœnictwa lub Fundu-
sze Ochrony Œrodowiska i innych sponsorów. S¹ to naj-
czêœciej nagrody ksi¹¿kowe, ale czasem równie¿ grupo-
we wyjazdy z leœnikiem na œcie¿kê dydaktyczn¹, zakoñ-
czone zabaw¹ – quizem przy ognisku. W 2006 r. nadle-
œnictwa przeprowadzi³y ogó³em 1 226 konkursów (tabela
4.2), w których udzia³ wziê³o blisko 132 tys. osób, g³ównie
uczniów szkó³ podstawowych (60,6% uczestników). Z da-
nych zawartych w sprawozdaniach wynika, ¿e nadleœnic-
twa organizowa³y od dwóch do szeœciu konkursów w ci¹-
gu roku, przy czym najwiêcej ich siê odby³o w nadleœnic-
twach RDLP w Gdañsku, Radomiu i Szczecinku. Naj-
wiêksz¹ frekwencj¹ cieszy³y siê natomiast konkursy orga-
nizowane na terenie RDLP w Warszawie, Gdañsku i Zielo-
nej Górze (wykres 6).

Do masowych form edukacji leœnej, czy ogólnie mó-
wi¹c – ekologicznej, z wa¿nymi akcentami wychowawczy-
mi nale¿¹ ró¿nego rodzaju akcje i imprezy edukacyjne or-
ganizowane na terenach leœnych. Wymieniæ tu mo¿na:
Dzieñ Ziemi, Œwiêto Niezapominajki, Sprz¹tanie Œwiata
(i lasu), Dni Lasu, zimowe dokarmianie zwierz¹t itp. W 2006
r. nadleœnictwa organizowa³y, b¹dŸ wspó³organizowa³y
ponad 2,4 tys. takich akcji i imprez, w których uczestniczy-
³o ogó³em blisko 396 tys. osób (tabela 4.3). Przeciêtnie na
jedno nadleœnictwo w kraju przypada³o szeœæ akcji eduka-
cyjnych, chocia¿ nadleœnictwa RDLP w Gdañsku mia³y ich
œrednio po 14, a nadleœnictwa RDLP w Radomiu – po 11.

Efektem konkursów plastycznych i fotograficznych or-
ganizowanych przez jednostki Lasów Pañstwowych s¹
niekiedy wystawy nagrodzonych prac. Ponadto jednost-
ki te równie¿ same organizuj¹, b¹dŸ wypo¿yczaj¹ wysta-
wy przyrodnicze udostêpniane póŸniej do zwiedzania spo-
³eczeñstwu. Oœrodki i izby edukacji leœnej czêœæ pomiesz-
czeñ przeznaczaj¹ na wystawy sta³e, np. eksponatów
i fotografii, a czêœæ na wystawy czasowe, tematyczne, oko-
licznoœciowe. £¹cznie w 2006 r. nadleœnictwa zorganizo-
wa³y 342 wystawy, które zwiedzi³o blisko 323 tys. osób
(tabela 4.3). Najwy¿sz¹ frekwencjê odnotowano na wy-
stawach na terenie RDLP w Katowicach, Szczecinie, Bia-
³ymstoku i Olsztynie.

Pracownicy Lasów Pañstwowych wielokrotnie anga-
¿uj¹ siê w dzia³alnoœæ edukacyjn¹, któr¹ trudno zaliczyæ
do powy¿ej wyliczonych form. S¹ to np. konsultacje (rów-
nie¿ w terenie) i udostêpnianie materia³ów przy pisaniu
prac magisterskich i doktorskich, referatów, sprawozdañ,
raportów. W skali kraju s¹ to setki zdarzeñ i kilka tysiêcy
osób uzyskuj¹cych kompetentn¹ informacjê od leœników.
Kolejn¹ form¹ edukacji zaliczon¹ w sprawozdaniach do
kategorii "Inne" jest obs³uga w³asnych stoisk Lasów Pañ-
stwowych na imprezach targowych, festynach, du¿ych
wystawach interdyscyplinarnych itp. Trudno w tym przy-
padku dok³adniej oceniæ frekwencjê i udzia³ grup wieko-
wych, jak równie¿ faktyczne efekty edukacyjne. Imprezy
takie odwiedzane s¹ na ogó³ przez tysi¹ce, a nawet dzie-
si¹tki tysiêcy osób. Z szacunkowych danych wynika, ¿e
w tego typu dzia³aniach edukacyjnych Lasów Pañstwo-
wych uczestniczy³o w 2006 r. ponad 910 tys. osób (tabe-
la 4.3). W liczbie tej znajduje siê grupa, co najmniej kilku-
nastu tysiêcy uczestników konkursów organizowanych
na stronach internetowych Lasów Pañstwowych. W tej
formie dzia³alnoœci edukacyjnej wymierne osi¹gniêcia
posiada RDLP w £odzi.

3. Wspó³praca w edukacji
Dzia³alnoœæ edukacyjna Lasów Pañstwowych w du¿ej

mierze opiera siê na wspó³pracy z podmiotami, dla któ-
rych edukacja jest zadaniem statutowym o pierwszorzêd-
nym znaczeniu. S¹ to przede wszystkim szko³y wszyst-
kich poziomów nauczania, ale równie¿ oœrodki edukacji
ekologicznej, parki narodowe i krajobrazowe, domy kul-
tury i muzea, koœcio³y, jednostki samorz¹dowe, organi-
zacje pozarz¹dowe, czy media: prasa, radio i telewizja.

Szko³y i œrodowisko nauczycielskie s¹ naturalnym
partnerem w dzia³alnoœci edukacyjnej Lasów Pañstwo-
wych. Oferta przygotowana przez nadleœnictwa, czêsto
przy udziale nauczycieli, trafia tu na podatny grunt
i wprost w zapotrzebowanie szkó³ realizuj¹cych edu-
kacjê formaln¹, szczególnie w zakresie przedmiotów
przyrodniczych. W 2006 r. nadleœnictwa wspó³praco-
wa³y w ca³ym kraju z 8 tysi¹cami szkó³, podejmuj¹c
blisko 10 tys. wspólnych przedsiêwziêæ, takich jak: kon-
kursy, wycieczki do lasu, sprz¹tanie lasu, sadzenie drze-
wek itp. Statystycznie, ka¿de nadleœnictwo w kraju
wspó³pracowa³o z 19 szko³ami (tabela 5.1), przy czym
najwiêcej szkó³ dociera do nadleœnictw zlokalizowanych
przy du¿ych aglomeracjach miejskich: Warszawy – 37
szkó³ na jedno nadleœnictwo, Katowic – 26, Gdañska
i Poznania – po 25 szkó³ (wykres 7).

Z danych zamieszczonych w sprawozdaniach (tabe-
le 5.1 i 5.2) wynika, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ nadle-
œnictw wspó³pracuje z oœrodkami edukacji ekologicznej,
parkami krajobrazowymi i narodowymi. W tym przypad-
ku mamy czêsto do czynienia, z sytuacj¹, kiedy kilka
nadleœnictw wspó³pracuje z tym samym podmiotem, co
w praktyce przyczynia siê do zwielokrotnienia efektu
edukacyjnego. Sytuacja ta dotyczy równie¿ wspó³pracy
z organizacjami pozarz¹dowymi o profilu ekologicznym,
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do których zalicza siê m.in. Komitet Ochrony Or³ów,
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, czy Klub
Przyrodników.

Du¿e znaczenie w popularyzacji dzia³alnoœci eduka-
cyjnej Lasów Pañstwowych maj¹ media: prasa, radio
i telewizja. "Wspólne przedsiêwziêcia" z mediami to przede
wszystkim komunikaty i artyku³y prasowe oraz programy
radiowe i telewizyjne, w tym np. programy cykliczne
"L - jak las" TVP Oddz. w Gdañsku i RDLP w Gdañsku,
albo "Magazyn Leœny Kujaw i Pomorza" realizowany przez
TVP Oddz. w Bydgoszczy i RDLP w Toruniu.

Leœnicy wspó³pracuj¹ z koœcio³ami. Najczêœciej s¹ to
informacje i komunikaty podawane przez duchowieñstwo
- ksiê¿y, siostry zakonne, katechetów - o zagro¿eniach
po¿arowych lasów, w tym o szkodliwoœci wypalania traw,
ale równie¿ s¹ to spotkania z leœnikami przy okazji pozy-
skiwania stroiszu, czy œwi¹tecznej choinki. Utrwalon¹ tra-
dycj¹ jest uczestnictwo osób duchownych w leœnych uro-
czystoœciach rocznicowych, czy poœwiêceniu nowych
obiektów.

Lasy Pañstwowe znajduj¹ partnerów do dzia³añ edu-
kacyjnych w lokalnym samorz¹dzie. W 2006 r. nadleœnic-
twa wykaza³y a¿ 805 jednostek samorz¹dowych wspó³-
pracuj¹cych z leœnikami w edukacji ekologicznej spo³e-
czeñstwa. Wspólne cele ³¹cz¹ leœników równie¿ z jednost-

kami Stra¿y Po¿arnej. Praktycznie ka¿de nadleœnictwo
w kraju podejmuje wspólne dzia³ania edukacyjne i wy-
chowawcze ze stra¿akami Pañstwowej b¹dŸ Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej.

4. Pracownicy Lasów
Pañstwowych w edukacji
leœnej spo³eczeñstwa

Dobrze widoczna obecnoœæ Lasów Pañstwowych
w nieformalnej edukacji przyrodniczej spo³eczeñstwa jest
mo¿liwa dziêki powszechnemu zaanga¿owaniu leœników
w tê dzia³alnoœæ. W 2006 roku 6 732 leœników czêœæ cza-
su swojej pracy poœwiêci³o na edukacjê osób zaintereso-
wanych lasem i leœnictwem, czy to na terenie nadleœnic-
twa, na zaproszenie w szko³ach, urzêdach czy innych
miejscach (patrz tabela poni¿ej).

Zdecydowana wiêkszoœæ leœników prowadzi zajêcia
edukacyjne tylko sporadycznie, kilka – kilkanaœcie razy
w roku. Dziêki jednak tak powszechnemu zaanga¿owa-
niu, zapotrzebowanie spo³eczne na edukacjê leœn¹ mo¿-
na w du¿ym stopniu spe³niæ. Leœnicy zatrudnieni w Oœrod-
kach edukacji przyrodniczoleœnej, g³ównie na terenie
leœnych kompleksów promocyjnych, na edukacjê poœwiê-
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twach funkcjonuj¹ dwie œcie¿ki edukacyjne. Powszech-
nie wykorzystywane s¹ w celach edukacyjnych obiekty
gospodarcze, jak np. szkó³ki leœne, drzewostany nasien-
ne i zachowawcze. Takie zastosowanie znajduj¹ równie¿
obiekty przyrodnicze nie zwi¹zane bezpoœrednio z go-
spodark¹ leœn¹, jak rezerwaty przyrody, ogrody i parki
dendrologiczne.

Blisko po³owa nadleœnictw (201) posiada w³asn¹ izbê
edukacyjn¹, natomiast na ka¿de trzy nadleœnictwa w kra-
ju przypadaj¹ dwie wiaty spe³niaj¹ce warunki zielonej kla-
sy, funkcjonuj¹cej na œwie¿ym powietrzu.

W ró¿nych formach edukacji leœnej organizowanych
przez jedno nadleœnictwo uczestniczy³o ponad 4,4 tys.
osób. By³y to przede wszystkim dzieci i m³odzie¿ szkolna
w wieku od 7 do 15 lat (67,4%). Uczestnicy edukacji naj-
czêœciej korzystali z lekcji terenowych i wycieczek z prze-
wodnikiem (np. z wykorzystaniem leœnej œcie¿ki dydaktycz-
nej). Du¿¹ frekwencj¹ ciesz¹ siê akcje i imprezy edukacyj-
ne organizowane na terenie nadleœnictwa, typu Sprz¹ta-
nie Lasu, Dzieñ Ziemi, Œwiêto Niezapominajki. Statystycz-
ne nadleœnictwo edukacyjne przeprowadzi³o w 2006 r. 32
lekcje terenowe, w których uczestniczy³o ³¹cznie 1,2 tys.
osób. Pracownicy nadleœnictwa przeprowadzili 11 lekcji we
w³asnej izbie leœnej dla 388 osób oraz 12 lekcji w szko³ach
dla 659 uczniów. Ponadto wyg³osili piêæ prelekcji na forum
samorz¹dowym, czy zebraniu wiejskim dla 191 s³uchaczy.

Nadleœnictwo przygotowa³o trzy konkursy leœne (wie-
dzy przyrodniczej, plastyczne), a w ka¿dym z nich uczest-
niczy³o œrednio 108 osób. Ponadto, by³o ono organizato-
rem lub wspó³organizatorem szeœciu akcji i imprez edu-
kacyjnych, jak Dzieñ Ziemi, Sprz¹tanie Œwiata, zimowe
dokarmianie zwierz¹t itp. W jednej takiej akcji uczestni-
czy³o œrednio 163 osoby. Osiemdziesi¹t procent nadle-
œnictw urz¹dzi³o wystawê rysunków, obrazów, fotografii,
eksponatów itp., któr¹ odwiedzi³o przeciêtnie 944 osoby.

W innych formach edukacji przyrodniczo-leœnej orga-
nizowanych przez nadleœnictwo (np. stoiska na targach
i festynach, grzybobranie, konsultacje przy pisaniu prac

caj¹ wiêcej czasu pracy. £¹cznie, w 2006 r. by³o to 40
osób, i w 23 przypadkach edukacja zajmowa³a od 50 do
100% czasu pracy, w pozosta³ych – od 10 do 50%.

Z danych zamieszczonych w sprawozdaniach (tabela
6) wynika, ¿e najliczniejsz¹ grup¹ leœnych edukatorów,
licz¹c¹ ³¹cznie 4 231 osób, s¹ leœniczowie i podleœniczo-
wie, a nastêpnie specjaliœci, referenci i pracownicy tech-
niczni nadleœnictw (863 osoby). Sytuacja ta wynika wprost
ze struktury zatrudnienia w Lasach Pañstwowych, jak rów-
nie¿ z przyjêtej generalnie zasady, ¿e leœniczowie "obs³u-
guj¹", gdy chodzi o edukacjê leœn¹, przynale¿ne teryto-
rialnie do danego leœnictwa szko³y.

Godny uwagi jest fakt du¿ego zainteresowania i osobi-
stego zaanga¿owania nadleœniczych, ich zastêpców i in-
¿ynierów nadzoru w dzia³ania edukacyjne nadleœnictw (ta-
bela 6). Z natury rzeczy s¹ to wyst¹pienia i spotkania spo-
radyczne i ukierunkowane na grupy "bardziej wymagaj¹-
ce", niemniej œwiadczy o przyk³adaniu du¿ego znaczenia
przez kadrê kierownicz¹ do kontaktów ze spo³eczeñstwem.
A¿ 337 nadleœniczych (79%) deklaruje osobiste uczestnic-
two w dzia³aniach edukacyjnych w³asnego nadleœnictwa.

Przeciêtnie 16 pracowników ka¿dego nadleœnictwa
w kraju anga¿uje siê w edukacjê leœn¹ spo³eczeñstwa, przy
czym najwy¿sze dane odnotowano w nadleœnictwach RDLP
w Gdañsku – 23 pracowników i RDLP w Zielonej Górze – 19
pracowników, natomiast po 18 – w nadleœnictwach RDLP
w Olsztynie, Poznaniu i Szczecinie (wykres 8).

5. Nadleœnictwo edukacyjne
roku 2006

Z obliczeñ wykonanych w oparciu o dane zawarte
w sprawozdaniach z dzia³alnoœci edukacyjnej regional-
nych dyrekcji LP wy³ania siê obraz przeciêtnego – pod
wzglêdem statystycznym – nadleœnictwa edukacyjnego
roku 2006. W edukacji leœnej wykorzystywana jest przede
wszystkim leœna œcie¿ka dydaktyczna. Posiada j¹ ju¿ ka¿-
de nadleœnictwo w kraju, a w ponad trzystu nadleœnic-
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naukowych) uczestniczy³o jeszcze ponad 2,1 tys. osób.
W dzia³alnoœci edukacyjnej statystyczne nadleœnictwo

wspó³pracowa³o w 2006 r. z 19 szko³ami, z dwoma, rza-
dziej z jedn¹ ekologiczn¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹ (Ko-
mitet Ochrony Or³ów, Liga Ochrony Przyrody). Co drugie
nadleœnictwo wspó³pracowa³o z parkiem krajobrazowym
lub narodowym. W celu promocji wydarzeñ edukacyjnych
i wiedzy o lesie nadleœnictwo najczêœciej utrzymuje kon-
takty z jedn¹ lub dwiema redakcjami lokalnej prasy, co
drugie nadleœnictwo wspó³pracuje z rozg³oœni¹ radiow¹
i stacj¹ telewizyjn¹.

Tak du¿e spektrum dzia³añ edukacyjnych by³o mo¿li-
we, poniewa¿ anga¿owa³o siê w nie (w ró¿nym stopniu)
16 pracowników nadleœnictwa, w tym 10 leœniczych
(i podleœniczych) oraz dwóch specjalistów z biura nadle-
œnictwa. Poza tym w dzia³aniach edukacyjnych 70-80%
nadleœnictw w kraju uczestniczy³a te¿ kadra kierownicza:
nadleœniczy, jego zastêpca i in¿ynier nadzoru.

6. Inne jednostki Lasów Pañstwowych
w edukacji leœnej spo³eczeñstwa

6.1. Regionalna dyrekcja Lasów Pañstwowych

Regionalne dyrekcje Lasów Pañstwowych (RDLP)
w zakresie edukacji leœnej spo³eczeñstwa pe³ni¹ g³ównie
rolê doradcz¹, koordynuj¹c¹ i generalnie – wspieraj¹c¹
dzia³alnoœæ edukacyjn¹ nadzorowanych nadleœnictw.
W ka¿dej z 17 RDLP w kraju funkcjonuje koordynator edu-
kacji leœnej, który wykonuje – czêsto wspierany przez in-
nych pracowników dyrekcji – szereg zadañ edukacyjnych,
jak kontakty z kuratorium oœwiaty i ze szko³ami, przygo-
towanie i g³oszenie referatów, opracowanie folderów, pu-
blikacji prasowych, programów radiowych i telewizyjnych.
W niektórych regionalnych dyrekcja LP (np. RDLP w £odzi)
bardzo aktywnie funkcjonuje dzia³ edukacyjny na stronie
internetowej.

Biura regionalnych dyrekcji LP na ogó³ nie posiadaj¹
w³asnych obiektów edukacyjnych. Wyj¹tkowo, s¹ to sale-
izby leœne (Szczecinek, Wroc³aw). Czêœciej w edukacji
terenowej wykorzystywane s¹ obiekty edukacyjne pobli-
skich nadleœnictw.

Pracownicy biur RDLP przeprowadzili w 2006 r. 17
lekcji terenowych, 25 zajêæ w sali edukacyjnej (konfe-
rencyjnej), 61 zajêæ w szko³ach, w których uczestniczy-
³o ³¹cznie ponad 3,5 tys. osób. Przeprowadzili 27 kon-
kursów (plastycznych, wiedzy leœnej), piêæ akcji eduka-
cyjnych i osiem wystaw przyrodniczych, w których udzia³
bra³o blisko15 tys. osób, g³ównie dzieci i m³odzie¿y szkó³
miejskich. Dzia³ edukacyjny strony internetowej RDLP
w £odzi aktywnie odwiedzi³o w 2006 r. ponad 10 tys.
osób. W dzia³aniach edukacyjnych biur 17 RDLP uczest-
niczy³o 55 specjalistów i 23 naczelników wydzia³ów
merytorycznych.

Biura RDLP na polu edukacji wspó³pracuj¹ g³ównie
ze szko³ami (364) oraz redakcjami prasy (60), radia (32)
i telewizji (26). W wyniku tej wspó³pracy opublikowano

60 artyku³ów, 94 programy radiowe oraz 110 materia³ów
telewizyjnych z zakresu edukacji przyrodniczo-leœnej. Wy-
datki biur RDLP na dzia³alnoœæ edukacyjn¹ w 2006 r. wy-
nios³y œrednio 18,1 tys. z³

6.2. Centrum Informacyjne Lasów Pañstwowych

Centrum Informacyjne Lasów Pañstwowych (CILP) jest
jednostk¹ organizacyjn¹ Lasów Pañstwowych o zasiêgu
krajowym, powo³an¹ w 2000 r. z zadaniem prowadzenia
polityki informacyjnej, promocji i kszta³towania korzyst-
nego wizerunku Lasów Pañstwowych, krzewienia i popu-
laryzacji wiedzy leœnej, tworzenia forum wymiany pogl¹-
dów i doœwiadczeñ. Swoj¹ misjê wype³nia zarz¹dzaj¹c
witryn¹ internetow¹ Lasów Pañstwowych, prowadz¹c
dzia³alnoœæ wydawnicz¹ (prasa i publikacje ksi¹¿kowe),
medialn¹ (telewizja, radio, prasa, targi i inne imprezy)
i wspó³pracuj¹c w tej dziedzinie z wieloma podmiotami
(organizacje ekologiczne, szko³y, Liga Ochrony Przyro-
dy, Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, Towarzystwo Przyja-
ció³ Lasu). Du¿a czêœæ tej dzia³alnoœci ma charakter edu-
kacyjny.

Centrum Informacyjne LP wydaje dwa miesiêczniki,
które pe³ni¹ funkcje edukacyjne. "G³os Lasu" adresowa-
ny jest g³ównie do osób zawodowo zwi¹zanych z lasem,
natomiast "Echa Leœne" – to miesiêcznik przyrodniczo-
kulturalny redagowany z myœl¹ o mi³oœnikach lasu i czy-
telnikach zainteresowanych gospodark¹ leœn¹ i ochron¹
przyrody.

W 2006 r. Centrum zrealizowa³o kilka wydawnictw
o charakterze edukacyjnym. By³a to multimedialna gra
edukacyjna "Zwierzêta lasu" (1000 egz.) zaprojektowana
przez Nadleœnictwo Wejherowo i ulotka pt. "Edukacja le-
œna spo³eczeñstwa" – w trzech wersjach jêzykowych (pol-
ska, angielska, niemiecka), w ³¹cznym nak³adzie 7 tys.
egz. Kontynuowana by³a ponadto seria wydawnicza "Po-
radnik edukacji leœnej", w której ukaza³y siê cztery kolej-
ne zeszyty:

1) Zeszyt nr 21 – "Program ekozespo³ów – przyk³ad
edukacji ekologicznej" (Hanna Schmidt),

2-3) Zeszyty nr 22 i 23 – "Zewnêtrzne Ÿród³a finanso-
wania edukacji ekologicznej w Lasach Pañstwowych"
cz. 1 i cz. 2. (Anna Niemiec, Maria Szel¹g),

4) Zeszyt nr 24 – "Zabawy i zabawki w edukacji leœnej"
(Barbara Czo³nik).

Centrum Informacyjne LP wraz z Zespo³em ds. mery-
torycznego wspomagania edukacji leœnej w Lasach Pañ-
stwowych zajê³o siê opracowaniem i przygotowaniem do
druku podrêcznika pt. "ABC edukacji leœnej". Pozycja ta
– sfinansowana przez NFOŒiGW ukaza³a siê drukiem
w 2007 r., w nak³adzie 8 tys. egz. i trafi³a do ka¿dego le-
œnictwa w kraju, a ponadto do parków narodowych i kra-
jobrazowych.

Centrum Informacyjne LP wspó³pracowa³o w przygo-
towaniu cyklicznych programów telewizyjnych: "Prosto
z lasu" (Program 3 TVP) i "Echa lasu" (Polsat 2) oraz filmu
edukacyjnego o pracy leœnika pt. "W lesie o ka¿dej po-
rze", który trafi³ na p³ytach DVD do wszystkich jednostek
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organizacyjnych Lasów Pañstwowych. Centrum wspó³-
pracowa³o równie¿ w tworzeniu audycji radiowych: "Eko-
Radio" redaktora Andrzeja Zalewskiego (PR I), cyklu au-
dycji "Œwiat przyrody" emitowanego w 20 lokalnych sta-
cjach radiowych oraz magazynu ekologicznego "Puls Zie-
mi" w Radiu Olsztyn.

Specjalne wk³adki i artyku³y o charakterze edukacyj-
nym, przygotowane samodzielnie, b¹dŸ we wspó³pracy
z redakcjami ukazywa³y siê m.in. w "Nowym ¯yciu Go-
spodarczym", "Œrodowisku", "Przyrodzie Polskiej", "Euro-
Gospodarzu", "Rzeczpospolitej", "Eko i My".

CILP by³o organizatorem, b¹dŸ wspó³organizatorem
ogólnopolskich "Warsztatów dla Liderów Edukacji Leœnej",
konkursów: "I Ty posadŸ swoje drzewko", "Czysty Las",
"Mój Las" oraz kilku innych imprez edukacyjnych, jak
"Dzieñ Ziemi" na Polach Mokotowskich, czy "Studenci
sprz¹taj¹ las".

Redakcja Internetu CILP we wspó³pracy z leœnikami-
edukatorami z ca³ego kraju przygotowa³a projekt Leœne-
go Wortalu Edukacyjnego. Przedsiêwziêcie to dofinan-
sowa³ NFOŒiGW. Wortal rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w 2007 r.
Sk³adaj¹ siê na niego trzy serwisy: dla dzieci z klas 4-6
szkó³ podstawowych, dla uczniów gimnazjum oraz dla
nauczycieli. Odbiorcy znajduj¹ w nim takie atrakcje jak:
gry i zabawy, konkursy, leœn¹ encyklopediê multimedialn¹,
blog pisany przez leœniczego, galeriê fotografii. Adres wor-
talu: www.erys.pl.

6.3. Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie

Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie jest jednostk¹
organizacyjn¹ Lasów Pañstwowych. Jednym z g³ównych
zadañ statutowych Oœrodka jest prowadzenie edukacji
przyrodniczo-leœnej spo³eczeñstwa. Do edukacji s³u¿¹
nastêpuj¹ce obiekty: oœrodek edukacji leœnej, wiata edu-
kacyjna, izba leœna, Park-arboretum, Pokazowa Zagroda
Zwierz¹t, wystawa terenowa, cztery wystawy sta³e
oraz wystawy czasowe, których w 2006 r. odby³o siê dwa-
naœcie.

Wystawy sta³e s¹ urz¹dzone w obiektach Muzeum Le-
œnictwa. Ich tematy s¹ nastêpuj¹ce: "Zwi¹zki lasu z kul-

tur¹", "Historia gospodarstwa leœnego na ziemiach pol-
skich", "Technika leœna" i "Przyrodnicze podstawy leœnic-
twa – spotkanie z lasem".

W 2006 r. liczba zwiedzaj¹cych Muzeum Leœnictwa
wynios³a blisko 27 tys. osób, a Park-arboretum i Poka-
zow¹ Zagrodê Zwierz¹t odwiedzi³o ponad 124 tys.
osób. £¹cznie liczba osób uczestnicz¹cych w ró¿nych
formach edukacji przyrodniczej na terenie Oœrodka
Kultury Leœnej w Go³uchowie przekroczy³a 160 tys. Naj-
wiêcej by³o dzieci i m³odzie¿y szkolnej w wieku 7-12 lat
(38,6%) i doros³ych (36,7%). Realizowano 11 form edu-
kacji, które s¹ wymienione w poni¿szej tabeli wraz
z frekwencj¹.

6.4. Leœny Bank Genów Kostrzyca

Program edukacyjny Leœnego Banku Genów Kostrzy-
ca (teren RDLP we Wroc³awiu) adresowany jest do m³o-
dzie¿y szkolnej i akademickiej oraz doros³ych. Tematy-
ka zajêæ dostosowana jest do wieku i wiedzy odwiedza-
j¹cych. W dzia³alnoœci edukacyjnej Leœnego Banku Ge-
nów wykorzystywane s¹: sala edukacyjna oraz do zwie-
dzania – laboratorium i ch³odnia w gmachu g³ównym
LBG, a ponadto arboretum z wytyczonymi trasami dy-
daktycznymi oraz hydrobotaniczna oczyszczalnia œcie-
ków. Edukacj¹ zajmuje siê jeden pracownik, w razie
potrzeby wspierany przez pracowników z innych dzia-
³ów Banku Genów.

W 2006 r. w edukacji przyrodniczej prowadzonej przez
Leœny Bank Genów Kostrzyca uczestniczy³o 4 111 osób,
g³ównie dzieci i m³odzie¿y szkolnej (48,3%). Organizo-
wano równie¿ kilka lokalnych akcji edukacyjnych: Dzieñ
Lasu i Zadrzewieñ, Œwiatowy Dzieñ Ochrony Œrodowiska,
Akcjê "Pomó¿my kasztanowcom". LBG odwiedzi³o kilka-
naœcie grup zawodowych-leœników (³¹cznie 619 osób).
W szkoleniach i kursach bran¿owych uczestniczy³o po-
nadto 441 leœników z ca³ego kraju. Leœny Bank Genów
odwiedzi³o równie¿ 220 osób z zagranicy. Koszty dzia³al-
noœci edukacyjnej Leœnego Banku Genów w 2006 r. wy-
nios³y blisko 55 tys. z³.
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III. DZIA£ALNOŒÆ EDUKACYJNA
LEŒNYCH KOMPLEKSÓW
PROMOCYJNYCH (LKP)

Leœne kompleksy promocyjne s¹ obszarami funkcjo-
nalnymi o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i spo-
³ecznym (ustawa o lasach z 1991 r.). By³y tworzone na
terenie ca³ego kraju na mocy zarz¹dzenia dyrektora ge-
neralnego Lasów Pañstwowych, w latach 1994-2005.
Obecnie jest ich 19 i obejmuj¹ ³¹cznie powierzchniê po-
nad 990 tys. ha (14,1% powierzchni Lasów Pañstwowych).
W sk³ad leœnych kompleksów promocyjnych wchodzi od
jednego do siedmiu nadleœnictw, a w kilku przypadkach
w granicach LKP znalaz³y siê równie¿ tereny instytucji na-
ukowych, uczelni, czy lasy innej w³asnoœci. Informacje
zawarte w tym rozdziale (III.) odnosz¹ siê do nadleœnictw
Lasów Pañstwowych wchodz¹cych w sk³ad leœnych kom-
pleksów promocyjnych. Jest ich razem 55 i w 2006 r. sta-
nowi³y 12,9% wszystkich 428 nadleœnictw w Polsce.

Jednym z zadañ przypisanych leœnym kompleksom pro-
mocyjnym, ju¿ przy tworzeniu pierwszych takich jednostek
w 1994 r. by³a "edukacja ekologiczna spo³eczeñstwa". Ta
sfera dzia³alnoœci nadleœnictw promocyjnych w ci¹gu mi-
nionych kilkunastu lat rozwija³a siê nadzwyczaj dynamicz-
nie. Niniejsza informacja jest pierwsz¹ prób¹ oceny dzia³al-
noœci edukacyjnej LKP, sporz¹dzon¹ na bazie sprawozdañ
za 2006 r., wykonanych przez regionalne dyrekcje Lasów
Pañstwowych. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e dzia³alnoœæ edukacyj-
na nadleœnictw LKP jest czêœci¹ dzia³alnoœci Lasów Pañ-
stwowych, któr¹ opisano ju¿ w rozdziale II.

1. Obiekty edukacji w LKP
Na terenie 19 leœnych kompleksów promocyjnych funk-

cjonuje 17 oœrodków edukacji przyrodniczoleœnej, 41 izb
leœnych, 50 wiat edukacyjnych i 122 œcie¿ki dydaktyczne
(tabela 7.1). S¹ to g³ówne obiekty wykorzystywane w dzia-
³alnoœci edukacyjnej Lasów Pañstwowych i z porównania
danych (tabela 1) wynika, ¿e nadleœnictwa LKP s¹ bardziej
"nasycone" infrastruktur¹ edukacyjn¹ ni¿ nadleœnictwa
pozosta³e. Dotyczy to zw³aszcza lokalizacji oœrodków edu-
kacji i izb leœnych, w mniejszym stopniu zaœ wiat eduka-
cyjnych i œcie¿ek dydaktycznych. Gdy chodzi o wykorzy-
stywane w dzia³alnoœci edukacyjnej punkty i powierzchnie

(szkó³ki leœne, drzewostany itp.), jak równie¿ inne obiekty,
ju¿ niezwi¹zane z gospodark¹ leœn¹ (rezerwaty przyrody,
ogrody i parki dendrologiczne) – to ich liczebnoœæ i roz-
mieszczenie mo¿na uznaæ za równomierne na terenie La-
sów Pañstwowych.

Rodzaj i liczebnoœæ wszystkich obiektów edukacyjnych
na terenie poszczególnych LKP pokazano w tabelach 7.1
i 7.2.

2. Formy edukacji w LKP
W nadleœnictwach leœnych kompleksów promocyjnych

realizowane s¹ te same formy edukacji leœnej, co w ca-
³ych Lasach Pañstwowych (wykres 9). Frekwencja ogó-
³em, jak i w poszczególnych formach edukacji jest tu jed-
nak znacznie wy¿sza. Dane porównawcze dla przeciêt-
nego nadleœnictwa z LKP i nadleœnictwa spoza LKP ze-
stawiono w tabeli poni¿ej.

Nadleœnictwo z LKP by³o odwiedzane w 2006 r. œred-
nio przez 11 078 osób – uczestników ró¿nych form edu-
kacji, podczas gdy w nadleœnictwie poza LKP frekwencja
by³a œrednio 2,5 razy mniejsza i wynosi³a 4 426 osób.
W tabeli poni¿ej porównano liczbê jednostek zajêæ edu-
kacyjnych. W ka¿dym przypadku nadleœnictwo LKP prze-
prowadzi³o tych zajêæ wiêcej – od 1,3 (lekcji w szkole) do
nawet 10 razy (konkursów leœnych) – ni¿ nadleœnictwo
spoza LKP. Frekwencjê ogó³em uczestników edukacji
w 19 leœnych kompleksach promocyjnych pokazano na
wykresie 10.

Aktywnoœæ edukacyjna nadleœnictw w poszczególnych
leœnych kompleksach promocyjnych jest zró¿nicowana
i zale¿y od wielu czynników. Ma na to wp³yw m.in. infra-
struktura edukacyjna, kadra (zatrudnienie na etatach edu-
kacyjnych), nak³ady finansowe na edukacjê, po³o¿enie na
mapie Polski, rok utworzenia LKP (doœwiadczenie pracow-
ników, programy edukacyjne, wspó³praca itp.). Dane do-
tycz¹ce poszczególnych form edukacji w 19 leœnych kom-
pleksach promocyjnych pokazano w tabelach 8.1 i 8.2.

W 2006 r. najwiêcej zajêæ terenowych przeprowadzo-
no w LKP Puszcze Szczeciñskie – œrednio 275 na jedno
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nadleœnictwo, LKP Puszcza Bia³owieska – 129 i LKP Bory
Lubuskie – 107 (wykres 11). Zaœ najwiêcej lekcji w izbie
leœnej nadleœnictwa odby³o siê w LKP Puszcze Szczeciñ-
skie i LKP Lasy Beskidu Œl¹skiego – po 185 lekcji na jed-
no nadleœnictwo, oraz w LKP Bory Tucholskie - 82 lekcje.
Natomiast szko³y najczêœciej odwiedzali leœnicy z nadle-
œnictw LKP Puszcza Bia³owieska – 52 lekcje przeprowa-
dzone przez jedno nadleœnictwo, LKP Bory Lubuskie i LKP
Lasy Spalsko-Rogowskie – po 23 lekcje w szko³ach (wy-
kres 12). Spotkania edukacyjne poza szko³¹ (na forum
samorz¹dowym, zebraniu wiejskim itp.) by³y szczególnie
popularne na terenie LKP Puszcza Kozienicka – 72 spo-
tkania na jedno nadleœnictwo, LKP Puszcza Bia³owieska
– 52 i LKP Lasy Mazurskie – 42 spotkania edukacyjne.

Konkursy leœne (wiedzy, plastyczne) w 2006 r. najczê-
œciej odbywa³y siê w nadleœnictwach LKP Lasy Spalsko-
Rogowskie – œrednio 11 konkursów w jednym nadleœnic-
twie, LKP Lasy Beskidu S¹deckiego – 8 konkursów i LKP
Bory Lubuskie - 6 konkursów w roku. Wysok¹ aktywnoœæ

w organizowaniu akcji edukacyjnych (Sprz¹tanie Œwiata,
Œwiêto Niezapominajki, Dzieñ Ziemi, zimowe dokarmia-
nie zwierz¹t) wykaza³y nadleœnictwa LKP Puszcza Kozie-
nicka – 41 akcji, LKP Lasy Spalsko-Rogowskie – 15 akcji
i LKP Lasy Birczañskie – 13 akcji w jednym nadleœnic-
twie. W przygotowaniu wystaw edukacyjnych wyró¿ni³ siê
LKP Lasy Janowskie – 25 wystaw w ci¹gu roku.

3. Wspó³praca i kadra w dzia³alnoœci
edukacyjnej LKP

W dzia³alnoœci edukacyjnej nadleœnictwa LKP – podob-
nie jak wszystkie nadleœnictwa w Lasach Pañstwowych –
najczêœciej wspó³pracuj¹ ze szko³ami. Jedno nadleœnictwo
promocyjne wspó³pracuje œrednio z 23 szko³ami, przy czym
najwiêcej wspó³pracuj¹cych szkó³ wykazano w LKP Lasy
Birczañskie – 70, LKP Lasy Beskidu Œl¹skiego – 49 i LKP
Bory Lubuskie – 38 szkó³ na jedno nadleœnictwo (tabela 9).
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IV. FINANSOWANIE
EDUKACJI LEŒNEJ

Zaanga¿owanie pracowników nadleœnictw w eduka-
cjê spo³eczeñstwa w leœnych kompleksach promocyjnych
wynosi œrednio 16 pracowników i to jest tyle samo, co
w nadleœnictwach poza LKP. Tu jednak (w LKP) skupione
s¹ niemal wszystkie etaty "edukacyjne" w Lasach Pañ-
stwowych, kiedy pracownik (na ogó³ specjalista ds. edu-
kacji lub kierownik oœrodka) poœwiêca na dzia³alnoœæ
edukacyjn¹ od 50 do 100% czasu pracy.

Z puli œrodków wydatkowanych na dzia³alnoœæ edu-
kacyjn¹ Lasów Pañstwowych w 2006 r. finansowano
przede wszystkim:

– tworzenie, utrzymanie i wyposa¿enie oœrodków edu-
kacji w leœnych kompleksach promocyjnych, izb leœnych,
œcie¿ek dydaktycznych i innych obiektów edukacji,

– zakup materia³ów i œrodków dydaktycznych do pro-
wadzenia edukacji leœnej, w tym tablic, publikacji, sprzê-
tu do obserwacji przyrody, sprzêtu audiowizualnego,

– przygotowanie i druk w³asnych wydawnictw eduka-
cyjnych – folderów, przewodników i map.

1. Wydatki Lasów Pañstwowych
na edukacjê leœn¹ spo³eczeñstwa

Suma wydatków na dzia³alnoœæ edukacyjn¹ Lasów
Pañstwowych w 2006 r. wynios³a 13 691 tys. z³ (patrz ta-
bela poni¿ej). Wydatki te nie uwzglêdniaj¹ jednak kosz-
tów wynagrodzeñ pracowników LP zajmuj¹cych siê edu-
kacj¹.

G³ównym Ÿród³em finansowania edukacji leœnej spo-
³eczeñstwa s¹ œrodki w³asne Lasów Pañstwowych – wy-
datki nadleœnictw i dotacja z funduszu leœnego. Znacz¹-
ce wsparcie na cele edukacyjne otrzymuj¹ Lasy Pañstwo-
we z bud¿etu pañstwa i funduszy ochrony œrodowiska.

Du¿e wydatki Lasów Pañstwowych na rzecz edukacji
leœnej spo³eczeñstwa s¹ mo¿liwe w latach dobrej kondy-
cji finansowej firmy. W 2006 r., który mo¿na uznaæ za do-
bry, gdy chodzi o finanse Lasów Pañstwowych, œredni

W nadleœnictwach poszczególnych leœnych komplek-
sów promocyjnych ró¿nie kszta³tuje siê zaanga¿owanie
pracowników w obs³ugê edukacyjn¹ odwiedzaj¹cych te-
ren nadleœnictwa. Najwiêcej pracowników para siê edu-
kacj¹ spo³eczeñstwa w nadleœnictwach LKP Puszcze
Szczeciñskie – 28 w jednym nadleœnictwie, LKP Lasy Oliw-
sko-Dar¿lubskie – 26 i LKP Lasy Warciñsko-Polanowskie
– 23 pracowników (wykres 13).

wydatek nadleœnictwa na dzia³alnoœæ edukacyjn¹ wyniós³
32 tys. z³ (tabela 10). Wydatki te s¹ jednak doœæ zró¿nico-
wane na terenie kraju i wynosz¹ od 17,0 tys. z³ dla jedne-
go nadleœnictwa RDLP w Szczecinku do 65,3 tys. z³
w RDLP w Gdañsku (wykres 14).

W nieformalnej edukacji przyrodniczo-leœnej prowa-
dzonej przez nadleœnictwa Lasów Pañstwowych w 2006 r.
uczestniczy³o ponad 1 894 tys. osób. Wydatki na tê sferê
dzia³alnoœci zamknê³y siê kwot¹ 13 691 tys. z³, co
w przeliczeniu na jednego uczestnika edukacji daje 7,23
z³, z tego 5,33 pokry³y Lasy Pañstwowe, 96 groszy do³o-
¿y³ bud¿et pañstwa, 75 groszy fundusze ochrony œrodo-
wiska, natomiast 19 groszy pochodzi³o z innych Ÿróde³.

2. Wydatki leœnych kompleksów
promocyjnych na edukacjê leœn¹
spo³eczeñstwa

Wydatki na dzia³alnoœæ edukacyjn¹ 55 nadleœnictw
wchodz¹cych w sk³ad 19 leœnych kompleksów promo-
cyjnych wynios³y w 2006 r. – 4 760 tys. z³ (tabela 11). Sta-
nowi¹ one blisko 35% wszystkich wydatków poniesionych
na tê sferê dzia³alnoœci w Lasach Pañstwowych. Źród³a
finansowania edukacji w leœnych kompleksach promo-
cyjnych i ich procentowy udzia³ nie ró¿ni¹ siê istotnie od
obrazu ca³ych Lasów Pañstwowych. Natomiast istotna
ró¿nica dotyczy wysokoœci tych wydatków w przelicze-
niu na jedno nadleœnictwo. W leœnych kompleksach
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promocyjnych œrednie wydatki jednego nadleœnictwa mie-
œci³y siê w granicach od 33,5 tys. z³ w LKP Puszcza Œwiê-
tokrzyska do 261,4 w LKP Bory Lubuskie (wykres 15).
Œrednie wydatki jednego nadleœnictwa LKP w kraju wy-
nios³y – 86,6 tys. z³, natomiast nadleœnictwa spoza LKP –
23,9 tys. z³. Na wy¿sze koszty dzia³alnoœci edukacyjnej
nadleœnictw promocyjnych sk³adaj¹ siê m.in. koszty utrzy-

mania i funkcjonowania oœrodków edukacji i izb leœnych,
bogata oferta oraz du¿a frekwencja uczestników eduka-
cji, w porównaniu z nadleœnictwami spoza LKP. W przeli-
czeniu na jednego uczestnika edukacji ró¿nica ta nie jest
du¿a; przeciêtne nadleœnictwo LKP wydatkowa³o w 2006 r.
kwotê 7,81 z³, natomiast nadleœnictwo spoza LKP – kwo-
tê 6,95 z³ (patrz tabela poni¿ej).
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V. PODSUMOWANIE
1. Edukacja leœna spo³eczeñstwa jest jednym z wa¿-

nych zadañ realizowanych przez Lasy Pañstwowe. Za-
rz¹dzenie nr 57 dyrektora generalnego LP z 2003 r. wpro-
wadzi³o obowi¹zek planowania i sprawozdawczoœci w tym
zakresie. Niniejszy Raport jest posumowaniem trzeciego
(2006) roku planowej dzia³alnoœci edukacyjnej Lasów
Pañstwowych.

2. W edukacji spo³eczeñstwa Lasy Pañstwowe wyko-
rzystywa³y blisko 3,8 tys. ró¿norodnych obiektów w³a-
snych. S¹ to oœrodki edukacji (32), izby leœne (201), wia-
ty edukacyjne (334) i najbardziej popularne leœne œcie¿ki
dydaktyczne (746). Ponadto, do edukacji s³u¿y blisko 1,2
tys. obiektów zwi¹zanych z gospodark¹ leœn¹ (szkó³ki
leœne, wybrane drzewostany) i drugie tyle obiektów nie-
zwi¹zanych z gospodark¹ (rezerwaty przyrody, ogrody
dendrologiczne, obiekty kulturowe). Liczba obiektów
wykorzystywanych w edukacji leœnej powiêkszy³a siê
w ci¹gu ostatniego roku o 50% (1276 nowych obiektów).

3. W dzia³alnoœci edukacyjnej Lasów Pañstwowych
w 2006 r. zrealizowano wiele ró¿nych form.  Leœnicy prze-
prowadzili 13,6 tys. lekcji terenowych, w których uczest-
niczy³o ponad 513 tys. osób. Ponadto, przeprowadzili
blisko 4,9 tys. zajêæ w izbach edukacyjnych nadleœnictw
dla 166 tys. uczestników edukacji oraz – na zaproszenie
nauczycieli – 5,3 tys. lekcji w szko³ach dla 282 tys.
uczniów. Leœnicy uczestniczyli te¿ w spotkaniach eduka-
cyjnych poza szko³ami, np. na zebraniach samorz¹do-
wych lub w domach kultury. Organizowali konkursy le-
œne, wystawy i akcje edukacyjne. We wszystkich formach
edukacji leœnej uczestniczy³o 1,89 mln osób. W stosunku
do poprzedniego 2005 r. frekwencja wzros³a nieznacznie
(1,5%), utrzymuj¹c siê na wysokim poziomie.

4. Dzia³alnoœæ edukacyjna Lasów Pañstwowych opie-
ra siê w du¿ej mierze na wspó³pracy z podmiotami, dla
których edukacja jest g³ównym zadaniem statutowym. S¹
to g³ównie szko³y, oœrodki edukacji ekologicznej, parki
narodowe i krajobrazowe i media – prasa, radio i telewi-
zja. W 2006 r. nadleœnictwa wspó³pracowa³y z 8 tysi¹ca-
mi szkó³, podejmuj¹c blisko 10 tys. wspólnych przedsiê-
wziêæ (konkursów, wycieczek do lasu, akcji edukacyjnych)
i jest to poziom aktywnoœci zbli¿ony do roku poprzednie-
go. W ostatnich latach wyraŸnie rozwija siê wspó³praca
na polu edukacji ekologicznej spo³eczeñstwa z jednost-
kami samorz¹dowymi oraz promocja tej dzia³alnoœci za
poœrednictwem mediów.

5. Widoczna obecnoœæ Lasów Pañstwowych w niefor-
malnej edukacji przyrodniczej spo³eczeñstwa, przy wielu
realizowanych równolegle zadaniach gospodarczych

i ochronnych, jest mo¿liwa dziêki powszechnemu zaan-
ga¿owaniu pracowników w tê dzia³alnoœæ. W 2006 roku
6 732 leœników czêœæ czasu swojej pracy poœwiêca³o na
spotkania edukacyjne, czy to na terenie nadleœnictwa, czy
na zaproszenie w szko³ach lub innych instytucjach.
W stosunku do poprzedniego 2005 r. zaznaczy³ siê wy-
raŸny, blisko 40-procentowy wzrost zaanga¿owania ka-
dry nadleœnictw w ten rodzaj aktywnoœci na rzecz spo³e-
czeñstwa. Najliczniejsz¹ grup¹ edukatorów s¹ leœniczo-
wie (4231) i specjaliœci z biur nadleœnictw (863). Domina-
cja leœniczych wynika ze struktury zatrudnienia w LP, jak
równie¿ z przyjêtej zasady obs³ugi edukacyjnej szkó³ te-
rytorialnie zwi¹zanych z danym leœnictwem. Na uwagê
zas³uguje dobry przyk³ad du¿ego zaanga¿owania kierow-
nictwa nadleœnictw (nadleœniczego, zastêpcy i in¿yniera
nadzoru) w dzia³ania o charakterze edukacyjnym.

6. Regionalne dyrekcje Lasów Pañstwowych (RDLP)
w zakresie edukacji leœnej spo³eczeñstwa pe³ni¹ funkcjê
doradcz¹, koordynuj¹c¹ i – generalnie – wspieraj¹c¹ dzia-
³alnoœæ edukacyjn¹ nadzorowanych nadleœnictw. W ka¿-
dej RDLP wyznaczony jest koordynator edukacji leœnej,
który wykonuje szereg „w³asnych” zadañ edukacyjnych,
polegaj¹cych na kontaktach ze szko³ami, przygotowaniu
i g³oszeniu prelekcji, opracowaniu folderów, publikacji
prasowych, programów radiowych i telewizyjnych. Takie
dzia³ania podejmuj¹ te¿ inni pracownicy RDLP.

Zadania edukacyjne w skali krajowej podejmuje Cen-
trum Informacyjne Lasów Pañstwowych. Jest to przede
wszystkim dzia³alnoœæ wydawnicza (pasa leœna, foldery,
informatory, raporty, gry dydaktyczne), audiowizualna
(nagrania audio, filmy edukacyjne) i informacyjno-promo-
cyjna (Internet, konferencje, warsztaty, akcje, festyny).

Bezpoœrednio w dzia³ania edukacyjne na rzecz spo³e-
czeñstwa zaanga¿owany jest Oœrodek Kultury Leœnej
w Go³uchowie (160 tys. uczestników edukacji) o raz Le-
œny Bank Genów Kostrzyca (ponad 4 tys. uczestników
edukacji w 2006 r.).

7. Znacz¹cy udzia³ w dzia³alnoœci edukacyjnej Lasów
Pañstwowych ma 55 nadleœnictw po³o¿onych w grani-
cach 19 leœnych kompleksów promocyjnych (LKP):
a) nadleœnictwa LKP s¹ (z za³o¿enia) bardziej „nasyco-

ne” infrastruktur¹ edukacyjn¹ ni¿ nadleœnictwa poza
LKP. Dotyczy to zw³aszcza lokalizacji oœrodków edu-
kacji i izb leœnych, w mniejszym stopniu wiat eduka-
cyjnych i œcie¿ek dydaktycznych,

b) w przeciêtnym nadleœnictwie LKP frekwencja uczest-
ników edukacji jest 2,5 razy wy¿sza ni¿ w nadleœnic-
twie poza LKP. Przek³ada siê to na odpowiednio
wiêksz¹ liczbê zrealizowanych form edukacji – zajêæ
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terenowych (2,4 razy wiêcej), zajêæ w izbie leœnej (7,5
razy wiêcej), konkursów (10 razy wiêcej), wystaw edu-
kacyjnych (3,3 razy wiêcej),

c) w edukacjê leœn¹ spo³eczeñstwa w nadleœnictwie LKP
anga¿uje siê taka sama liczba pracowników (œrednio
16), co w nadleœnictwie poza LKP. Jednak etaty „edu-
kacyjne” w Lasach Pañstwowych (50-100% czasu pra-
cy w edukacji) wystêpuj¹ niemal wy³¹cznie w leœnych
kompleksach promocyjnych i najczêœciej s¹ przypi-
sane do oœrodków edukacji.

8. Wydatki Lasów Pañstwowych na edukacjê leœn¹
spo³eczeñstwa w 2006 r. wynios³y 13,6 mln z³ i daje to
kwotê œredni¹ – 32,0 tys. z³ na jedno nadleœnictwo w kra-
ju. Wydatki te by³y ni¿sze o 17,5% w porównaniu z po-
przednim, 2005 rokiem.

Wydatki „edukacyjne” w 2006 r. Lasy Pañstwowe po-
krywa³y ze œrodków w³asnych – 73,7%, z dotacji bud¿etu
pañstwa – 13,3%, z funduszy ochrony œrodowiska – 10,4%
i z innych Ÿróde³ – 2,6%.

9. Wydatki na dzia³alnoœæ edukacyjn¹ przeciêtnego
nadleœnictwa LKP w 2006 r. wynios³y 86,6 tys. z³ i by³y 3,6
razy wy¿sze ni¿ w przeciêtnym nadleœnictwie poza LKP.
O tej ró¿nicy decyduje kilka czynników, m.in. koszty utrzy-

mania infrastruktury (zw³aszcza oœrodków) i frekwencja
w edukacji. W przeliczeniu na jednego uczestnika edu-
kacji ró¿nica ta nie jest ju¿ tak du¿a i wynosi 12,3%, bo-
wiem koszt edukacji jednej osoby w LKP wynosi 7,81 z³,
a w nadleœnictwach poza LKP – 6,95 z³.

10. W 2006 r. Lasy Pañstwowe kontynuowa³y dzia³a-
nia wspomagaj¹ce aktywnoœæ edukacyjn¹ swoich jedno-
stek organizacyjnych i pracowników:
a) odby³y siê kolejne, VII ogólnopolskie warsztaty dla li-

derów edukacji leœnej, szkolenia w 17 regionalnych
dyrekcjach LP dla liderów edukacji z nadzorowanych
nadleœnictw oraz szkolenia edukacyjne w kilkudzie-
siêciu nadleœnictwach, czyli na szczeblu podstawo-
wym,

b) wydano kolejne cztery zeszyty (nr 21 – 24) w serii wy-
dawniczej „Poradnik edukacji leœnej’, który trafia do
ka¿dego nadleœnictwa w kraju,

c) opracowano podrêcznik pt. „ABC edukacji leœnej”, któ-
ry ukaza³ siê drukiem w 2007 r., w nak³adzie 8 tys.
egz. i trafi³ m.in. do ka¿dego leœnictwa w kraju. Przed-
siêwziêcie to sfinansowa³ Narodowy Fundusz Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.

Warszawa, 15 grudnia 2007 roku
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Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Bia³ymstoku
ul. Lipowa 51, 15-950 Bia³ystok, skr. poczt. 270,
tel. (0-85) 652 04 71, fax (0-85) 652 23 73

Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Gdañsku
ul. ks. Rogaczewskiego 9-19, 80-804 Gdañsk,
tel. (0-58)321 22 00, fax (0-58) 302 11 25,

Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Katowicach
ul. Œw. Huberta 43/45, 40-952 Katowice-Brynów,
tel. (0-32)251 72 51 do 54, fax (0-32) 251 57 39, 251 50 26

Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Krakowie
ul. S³owackiego 17a, 31-159 Kraków,
tel. (0-12) 633 54 33, fax (0-12) 633 13 51

Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Kroœnie
ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno,
tel. (0-13) 436 44 39, 436 44 51; fax (0-13) 436 43 01, 436 24 57

Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Lublinie
ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin, skr. poczt. 170,
tel. (0-81) 532 70 31, fax (0-81) 532 49 47

Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w £odzi
ul. J. Matejki 16, 91-402 £ódŸ,
tel. (0-42) 631 79 00, fax (042) 631 79 82

Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Olsztynie
ul. Koœciuszki 46/48, 10-959 Olsztyn,
tel. (0-89) 521 01 60, fax (0-89) 527 55 88

Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Pile
64-920 Pi³a-Kalina,
tel. (0-67) 212 48 44, fax (0-67) 212 64 78

ADRESY DYREKCJI LASÓW PAÑSTWOWYCH

Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Poznaniu
ul. Gajowa 10, 60-959 Poznañ,
tel. (0-61) 866 82 41, fax (0-61) 847 28 69

Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Radomiu
ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom,
tel. (0-48) 362 81 71 do 77, fax (0-48) 364 37 78

Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Szczecinie
ul. S³owackiego 2, 70-965 Szczecin,
tel. (0-91) 432 87 00, fax (0-91) 422 53 13

Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek,
tel. (0-94) 374 21 11, fax (0-94) 374 27 29

Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Toruniu
ul. Mickiewicza 9, 87-100 Toruñ,
tel. (0-56) 658 43 00, fax (0-56) 658 43 66

Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Warszawie
ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa,
tel. (0-22) 810 40 34, fax (0-22) 810 40 72

Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych we Wroc³awiu
ul. Grunwaldzka 90, 50-357 Wroc³aw,
tel. (0-71) 377 17 00 do 15, fax (0-71) 328 24 01

Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Zielonej Górze
ul. Kazimierza Wielkiego 24a, 65-950 Zielona Góra,
tel. (0-68) 325 44 51 do 59, fax (0-68) 325 36 30

Dyrekcja Generalna Lasów Pañstwowych
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

tel./fax (0-22) 825 85 56




