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WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

powierzchnia: 7 584 ha

razem z otuliną: 14 840 ha

odwiedzany 

przez ponad milion turystów rocznie
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CEL

OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ 

PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI I REKREACJI 

DLA GMIN „MIKROREGIONU WPN”

ORAZ 

PROGRAMU  TOWARZYSZĄCEJ 

MU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ



INNE CELE

• Upowszechnienie tzw. ‘dobrych praktyk’  w zakresie 

godzenia interesów parków narodowych i krajobrazowych, 

społeczności lokalnych i samorządów w realizacji 

zrównoważonych programów rozwoju turystyki w Polsce.

• Integracja działań podmiotów sektora społecznego i 

publicznego w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji na 

obszarze wokół WNP.

• Określenie zakresu i podział ról w realizacji programów 

edukacji ekologicznej wspierających rozwój turystyki i 

rekreacji.



•Przekazanie organizacjom pozarządowym (OP) 

umiejętności aktywnych metod i technik edukacji dla 

podniesienia potencjału szkoleniowego i zwiększenia 

możliwości oddziaływania na kulturę zachowań w 

Parku.

•Wymiana informacji o potrzebach rozwoju 

infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie 

WNP.

•Stworzenie możliwości zawiązania Lokalnej Grupy 

Działania (LGD), która podejmie pracę nad wspólną 

strategią rozwoju turystyki mikroregionu gmin 

leżących wokół Wielkopolskiego Parku Narodowego

INNE CELE



DZIAŁANIA W PROJEKCIE

•Spotkanie Inaugurujące projekt „Dialog” -10.09.2005

•Warsztaty mikroregionalne – 18.10, ,8.12 2005

1) Potrzeby rozwoju turystyki i rekreacji,

a możliwości ich realizacji z perspektywy

Wielkopolskiego Parku Narodowego – Dyr. Krzysztof Kanas 

pierwsze ustalenia, dyskusja merytoryczna, 

2) rezultaty inwentaryzacji  zasobów rekreacyjno-

turystycznych, identyfikacja potrzeb – rezultaty s ondaży opinii, 

szkice założeń do  kompleksowego programu rozwoju 

turystyki, rekreacji oraz edukacji ekologicznej.

•Wizytacja terenu oraz 4 spotkania robocze

w celu identyfikacji problemów oraz inwentaryzacji 

zasobów rekreacyjno - turystycznych na terenie gmin 

„mikroregionu WPN”.



DZIAŁANIA W PROJEKCIE

•Pilotażowy sondaż opinii mieszkańców gmin mikroregionu oraz 

poznańskich osiedli mieszkaniowych na temat potrzeb 

rekreacyjnych i możliwości ich zaspokojenia na terenie gmin 

„mikroregionu WPN'.

•Warsztaty tematyczne skierowane do zainteresowanych 

przedstawicieli OP, samorządów oraz innych organizacji prywatnych 

lub publicznych.

•Ogólnopolska konferencja „Partnerstwo w ochronie środowiska i 

krajobrazu szansą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej 

regionu.



TROCHĘ STATYSTYKI

UDZIAł W PROJEKCIE:

•Przedstawiciele 8 organizacji pozarządowych (pszczelarze, PTTK, 

Przyjaciele Puszczykowa, Liga Morska, Cykliści, Automobilklub 

Wielkopolski, Partnerzy dla Samorządy, FRDL)

•Nauczyciele 6 szkół podstawowych i 5 gminazjów z 4 gmin

•11 radnych z 4 gmin

•2 burmistzrów

•2 Zastępców burmistrzów

•18 pracowników urzędów z 8 gmin

•Przedstwiciele 3 muzeów

•Przedstawiciele WPN i Lasów Państwowych

•Przedstawieciele Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu, Urzędu 

Marszałkowskiego

•Niezrzeszenii mieszkańcy gmin

•RAZEM PONAD 300 OSÓB



ZAKRES TEMATYCZNY WARSZTATÓW
OCHRONA ŚRODOWISKA - 03.11.2005

„Zadania gmin w zakresie ochrony środowiska” 

– Agnieszka Byczyńska, Partnerzy dla Samorządu.

„Atrakcyjność turystyczna gminy, a polityka utrzymania porządku i 

czystości w gminie na przykładzie  gminy Murowana  Goślina” – Violetta 

Szałata,  Urząd - Murowana Goślina

„Stan obecny i możliwości realizacji polityki gospodarowania zielenią 

publiczną na przykładzie zapisów gminnych programów ochrony 

środowiska” – Krzysztof Generalczyk, Starostwo Powiatowe

„Przykłady współpracy gmin i parków narodowych w Polsce w zakresie 

realizacji inwestycji dla ochrony środowiska i krajobrazu” – Hubert Prałat-

Stowarzyszenie Samorządów Współdziałających z Parkami Narodowymi 

„Współpraca WPN z gminami ościennymi w okresie ostatnich kilku lat. 

Sukcesy i porażki.” – Adam Kaczmarek, WPN



ZAKRES TEMATYCZNY WARSZTATÓW

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE - 04.11.2005

„Wielkopolski Park Narodowy jako ochrona przestrzeni publicznej w 

aspekcie zrównoważonego rozwoju” - Krzysztof Kasprzak-AWF

„Trendy związane z rekreacyjnym spędzanie czasu wolnego, w kontekście 

potrzeb i możliwości różnych grup społecznych –

Jakub Isański – UAM

ATRAKCYJNE FORMY EDUKACJI - 08.11.2005

Program Szkoły dla Ekorozwoju - Lokalne Centra Aktywności Ekologicznej

- Małgorzata Łuszczek, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Edukacja przez happening. Dni Recyclingu w Poznaniu - Krzysztof  

Mączkowski, Agencja Informacji i Ochrony Środowiska

Zielone szkoły w Holandii. Przykład współpracy między szkołami w Polsce i 

Holandii - Jarosław Ossowski, Liceum Ogólnokształcące, Puszczykowo

Edukacja Ekologiczna w WPN- zmiany w ciągu ostatnich lat -Jarosław 

Wyczyński, WPN



ZAKRES TEMATYCZNY WARSZTATÓW

PRODUKT TURYSTYCZNY -09.11.2005

Program Czysta Turystyka - sposób na oryginalną promocję 

przedsiębiorstw turystycznych - Jacek Chyła, Fundacja Partnerstwo dla 

Srodowiska

Produkt turystyczny - moda czy potrzeba? - Marianna Strzelecka, FRDL

Wspólny wizerunek szansą na dobry biznes - Krzysztof Maruszewski, 

Creative

BUDOWANIE PARTNERSTW LOKALNYCH -17.11.2005

Budowanie partnerstw krok po kroku - Małgorzata Ornoch-Tabędzka, 

Stowarzyszenie „Partnerzy dla Samorządu”.

Przykład partnerstwa Związku Międzygminnego Puszczy Zielonki w 

promowaniu walorów turystycznych Puszczy – Arkadiusz Bednarek, Gmina 

Murowana Goślina.

Porozumienie Gmin dla Ochrony WPN”  - 10 lat działalności, cele

i perspektywy na przyszłość - Wojciech Ewicz, miasto Puszczykowo.



ZAKRES TEMATYCZNY WARSZTATÓW

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM – 18.11.2005

Zarządzanie projektami – źródła funduszy krajowych i 

europejskich na realizację projektów proekologicznych i 

turystycznych.

Zarządzanie projektami – od celu do harmonogramu. Teoria

i praktyka.

Finansowanie projektów w ochronie środowiska i 

zrównoważonym rozwoju turystyki 

- IwonaJankowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 

Ośrodek Regionalny w Poznaniu; Małgorzata Ornoch –

Tabędzka, Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu.  



GRUPY ROBOCZE

 Turystyka (ścieżki i szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, konne, 

wodne – krajobraz, dziedzictwo kulturowe, pomniki przyrody)

 Ochrona środowiska (programy ochrony środowiska, gminne 

regulaminy porządku i czystości- obiekty turystyczne i paraturystyczne)

 Edukacja ekologiczna (programy,  akcje edukacyjne, konkursy 

dla szkół, mieszkańców, rola organizacji pozarządowych)

 Strategia rozwoju turystyki (inwentaryzacja zasobów, lokalna 

grupa działania)



WYNIKI PRAC GRUP ROBOCZYCH

Turystyka, strategia rozwoju

- Propozycje rozwiązań w gminach  

• Porozumienie międzygminne - jasno określony zakres działań, 

odpowiedzialności  (Związek Międzygminny?)

• Wymiana informacji, wzmocnienie roli powiatu i zainteresowania powiatu 

WPN.

• inwentaryzacja zasobów i atrakcji turystycznych.  Należy zrobić opracowania 

ekofizjograficzne tam gdzie ich jeszcze nie ma 

• Analiza opłacalności zamiany jezior w legalne kąpieliska. 

• Zwiększenie służb porządkowych

• Edukacja ekologiczna

• Istotne jest zagospodarowanie miejsc, które będą w przyszłości miejscami 

parkingowymi na obrzeżach Parku./ wykup terenu/ porozumienie/ 

• Doposażenie miejsc piknikowych – stoły, bryczki i rowery, sanitariaty, kosze

• Wypracowanie wspólnych założeń urbanistycznych i projektowych 

harmonizujących z warunkami naturalnymi i krajobrazem



WYNIKI PRAC GRUP ROBOCZYCH

Turystyka, strategia rozwoju 

- propozycje rozwiązań w WPN

• Powstanie komórek w gminach odpowiedzialnych za współpracę z WPN, 

wymiana informacji

• Dostępność informacji na temat miejsc do kąpieli oraz prace projektowe dla 

udrożnienia kąpielisk. Konieczne jest badanie wód, określenie pojemności 

kąpieliska a następnie wprowadzenie odpłatności.

• Przywrócenie kolejki Poznań- Osowa Góra; badanie możliwości i 

opłacalności pod kątem pojemności turystycznej WPN. Rozwiązaniem byłoby 

prowadzenie negocjacji związanych z parkingami

• Umożliwienie upowszechnienie informacji i  zachęta do prowadzenia 

działalności w zakresie wynajmu rowerów, bryczek itp.

• Wykonanie prac planistycznych dotyczących  wyznaczania nowych tras 

rowerowych, konnych i pieszych lub wzbogacania istniejących w 

infrastrukturę

• Inwestycje związane z utwardzaniem ścieżek rowerowych

• Pozyskanie pieniędzy na infrastrukturę ze środków zewnętrznych 

• Wykreowanie mody na turystykę ekologiczną, głównie pieszą i rowerową



WYNIKI PRAC GRUP ROBOCZYCH

Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna-

– propozycje rozwiązań w gminach

• Wprowadzenie mechanizmów, które wywołają u ludzi chęć  przestrzegania 

przepisów (pokazywanie skutecznych rozwiązań w innych gminach, 

podejmowanie prób edukacji bezpośredniej) 

• Edukacja przez egzekucję. „Policja Ekologiczna” – pouczanie mieszkańców, 

wzmocnienie służb

• Zorganizowanie konsultacji w lokalnym środowisku, trafianie do 

społeczeństwa 

• Wpływanie na społeczeństwo poprzez prasę lokalną

• Wyznaczenie, planowanie ważnych miejsc rekreacji w mieście i połączenie 

ich bezpiecznymi ścieżkami zieleni. Budowa systemu przyrodniczego , 

połączeń ekologicznych a przez to powstanie spójnego systemu korytarzy 

ekologicznych  Tam gdzie są możliwości - tworzenie parków gminnych i  

kreowanie  przyjaznej  przestrzeni społecznej i przyrodniczej

• Nieustanna dbałość o obszary zieleni i ich utrzymanie.

• Nagradzanie  mieszkańców za estetykę obejść i ogrodów.



WYNIKI PRAC GRUP ROBOCZYCH

Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna 

– propozycje rozwiązań w WPN

– Podejście strategiczne  do rozwoju turystyki w Planie Ochrony Parku, 

uwzględniające wcześniej zgłaszane uwagi i wnioski przez różne 

środowiska.

– Określenie niezbędnych miejsc na pojemniki na odpady. Prowadzenie  

szerokiej edukacji (akcja „Zabierz swoje śmieci ze sobą”-)

– Informacja, zwiększenie możliwości zakupu biletów (Internet, sms); 

– Odpowiednia promocja, zachęcająca do odwiedzania Parku

– Tworzenie lobby sojuszników, przyjaciół Parku, 

– Prezentacje Internetowe, foldery, ulotki, stała obecność w mediach

– Stosowanie metod marketingu społecznego w propagowaniu idei ochrony 

przyrody, krajobrazu,

– „Skanalizowanie” ruchu turystycznego do wyznaczonych, dobrze 

zagospodarowanych miejsc. 

– Zbudowanie przejść dla zwierząt przez drogę 430

– Uatrakcyjnienie edukacji w Muzeum Przyrodniczym (zwierzyniec)



ZAKRES INWENTARYZACJI

• PRZYRODA CHRONIONA

• LASY, WODY

• WYPOCZYNEK PUBLICZNY

• DZIEDZICTWO KULTUROWE
– ZAMKI ORAZ ZESPOŁY DWORSKO-FOLWARCZNE

– ZABYTKI KULTURY MATERIALNEJ I UŻYTKOWEJ, ARCHEOLOGICZNE, SAKRALNE

– POMNIKI, FIGURKI PRZYDROŻNE KRZYŻE

• ROZRYWKA I EDUKACJA KULTUROWA
– MUZEA, GALERIE, WYSTAWY, 

– KINA, SALE KONCERTOWE

– BIBLIOTEKI OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE

• OBIEKTY REKREACYJNE I KULTUROWE

– STADIONY, SALE SPORTOWE, KORTY TENISOWE, PŁYWALNIE, 

SIŁOWNIE, GABINETY ODNOWY



ZAKRES INWENTARYZACJI

• TRASY I SZLAKI TURYSTYKI PIESZEJ
– SZLAKI TURYSTYCZNE

– TRASY SPACEROWE, 

– ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE

– TRASY ROWEROWE

– SZLAKI WODNE,

– ŚCIEŻKI KONNE

– SZLAKI DLA ZMOTORYZOWANYCH

• INFRASTRUKTURA DROGOWA

• POŁĄCZENIA KOLEJOWE I AUTOBUSOWE

• BAZA NOCLEGOWA, GASTRONOMICZNA

• OBIEKTY USŁUGOWO-HANDLOWE

• ZAPLECZE MEDYCZNE, SANITARNE

• INFORMACJA, NARZĘDZIA PROMOCJI TURYSTYCZNEJ



INWENTARYZACJA W TERENIE

•Miejsca piknikowe – Joanna Kaczmarek, Stowarzyszenie 

Przyjaciół Puszczykowa

•Zbiorniki  wodne – Kuba Olejniczak, Stowarzyszenie 

Przyjaciół   Puszczykowa

•Szlaki rowerowe – Mariusz Kimmel, KTTK „Komorzanka”

•Szlaki konne – Hubert Kulikowski, Stajnia Niwka,

•Parkingi samochodowe – Jarosław Kujawa, Automobilklub 

Wlkp.

•Instytucjie kultury (muzea)– Joanna Nowak, Muzeum w 

Rogalinie
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HARMONOGRAM

•Wizytacja terenu:  10.09.2005 

•Inwentaryzacja terenu, badanie terenowe- Październik, 

Listopad 2005

•Spotkania robocze : 26,27,28,29 Wrzesień 2005

•Warsztaty mikroregionalne – 18.11,  8.12  2005

•Pilotażowy sondaż opinii mieszkańców poznańskich 

i podpoznańskich osiedli mieszkaniowych oraz gmin 

mikroregionu – Wrzesień, Październik, Listopad 2005

•Warsztaty tematyczne- 3-4, 8-9, 17-18 Listopad 2005

Konferencja ogólnopolska- 15 -16 Grudzień 2005

Spotkanie podsumowujące: 21 Grudzień 2005
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