
Nazwa
Planowana wartość 

do osiągnięcia na 
koniec 2021 roku

Osiągnięta wartość 
na koniec 2021 

roku

1 2 3 4 5 6 7

1 Inne

Powierzchnia 
ekosystemów 
objętych w 
danym roku 
zabiegami 
ochronnymi (ha)

105 105

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 kserotermicznych (wypas owiec, 
usuwanie drzew i krzewów - umowy z wykonawcami 
zewnętrznymi, działania pracowników OPN).
2. Ochrona łąk i ziołorośli przez bronowanie, przycinanie 
gałęzi na obrzeżach łąk, koszenie z wywozem biomasy, przez 
pracowników OPN.
3. Pielegnacja starych sadów, przez pracowników OPN
4. Usuwanie gatunków inwazyjnych i ekspansywnych w 
ekosysytemach OPN.
5. Koszenie upraw leśnych.

2 Inne

Liczba osób 
odwiedzają-cych 
obszar parku 
narodowego

400000 420000

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 
zarządzeniach dyrektorów parków 
narodowych (m.in. konserwacja i 
remonty infrastruktury turystycznej 
PN, zapewnienie obsługi 
informacyjnej dla odwiedzających 
obszar parku narodowego).

1. Udostępnianie obszaru Parku wyznaczonymi szlakami 
turystycznymi.
2. Udostępnienie do zwiedzania obiektów: Jaskinia Ciemna, 
ruiny zamku w Ojcowie, ekspozycja przyrodnicza, Jaskinia 
Łokietka.
3. Regularna kontrola bezpieczeństwa na szlakach 
turystycznych. 
4  Promocja Parku w mediach społecznościowych i innych 
mediach (radio, prasa, telewizja). 
5. Remonty szlaków turystycznych i doposażenie obiektów 
podnoszące jakość i dostępność infrastruktury rekreacyjnej i 
edukacyjnej. 
6. Całoroczne utrzymanie parkingów będących w zarządzie 
OPN.  
7. Zapewnienie obsługi informacyjnej dla odwiedzających 
OPN.

3 3000 3471

Zajęcia edukacyjne prowadzone przez 
Park na terenie Parku. Udział Parku w 
wydarzeniach edukacyjno-
promocyjnych poza obszarem Parku.

1. Prowadzenie edukacji przyrodniczej w ramach zajęć 
komercyjnych.
2. Prowadzenie bezpłatnej edukacji przyrodniczej dla szkół 
lokalnych oraz spacerów edukacyjnych.
3. Artykuły popularno-naukowe promujące edukację i 
działalnośc ochronną OPN mediach lokalnych oraz udział w 
audycjach radiowych i programach telewizyjnych.
4. Prelekcje i szkolenia dla przewodników turystycznych.
5. Zwiększenie potencjału dzialalności edukacyjnej poprzez 
zwiększenie liczby etatów (1) dedykowanych działalności 
edukacyjnej.
6. Organizacja i/lub udział w akcjach/wydarzeniach 
edukacyjnych: Akcji Sprzatania Szlaków OPN, Rodzinnym 
Pikniku Integracyjno-Edukacyjnym, Festiwalu Nietoperzy.                                                                                          
7. Prowadzenie działań edukacyjnych w Jaskini Ciemnej i 
Łokietka;                                                                                                                                                                                 

4 10000 10000
Działania edukacyjne Parku w 
Internecie.

1. Intensyfikacja działań edukacyjnych poprzez media 
społecznościowe Parku oraz platformy szkoleniowe.  
2. Promocja Parku na portalach lokalnych i 
ogólnokrtajowych.
3. Szkolenia on-line dla przewodników i innych 
zainteresowanych podmiotów.
4. Udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich 
(działania internetowe).

………………………………………..
(podpis dykektora jednostki)

Sporządził: Jakub Baran

8 lutego 2022 r.
………………………………………..

(data)

Liczba osób 
korzystających z 
oferty 
edukacyjnej 
parków 
narodowych

Inne

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.
[5] 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.

Mierniki określające stopień realizacji celu [1]

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji celu [2]
Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu 

[5]

Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Ojcowskiego Parku Narodowego

za rok 2021

Lp. Cel 

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2021
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)
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