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Państwowe Gospodarstwo Le śne Lasy Pa ństwowe

• Organizacja, która od 95 lat chroni, użytkuje i 
kształtuje lasy w Polsce.

• Największa w Unii Europejskiej organizacja 
zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa.

• Lasy Państwowe są jednostką samofinansującą się, 
a zatem nie obciążają budżetu państwa.

• Lasy w Polsce porastają ponad 9 mln ha.
• Lesistość kraju wynosi 29,3% i ciągle rośnie!
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Turystyka w Lasach Pa ństwowych

„Lasy stanowiące własność skarbu państwa, z 
zastrzeżeniem ust. 2 i 3 są dostępne dla 
ludności” - Ustawa o lasach z 1991 r.
• Ponad 4 tys. km szlaków rowerowych i 7 

tys. km tras konnych
• 22 tys. km szlaków pieszych i biegowych
• Około 3200 parkingów leśnych 
• Ponad 600 pól biwakowych i obozowisk
• 36 ośrodków szkoleniowych i 

wypoczynkowych
• 200 pokoi gościnnych i 130 kwater 

myśliwskich
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Jak le śnicy udost ępniaj ą las? 

Bezpiecznie dla ludzi.

Bezpiecznie dla lasu.
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Formy aktywno ści w lesie 

• Spacerowanie (72%)
• Jazda rowerem (48%)
• Bieganie (20%)
• Nordic walking (5%)

Badania PBS, 2015
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Co motywuje do sp ędzania czasu w lesie?

Aktywność. Adrenalina.

Cisza. Spokój. Relaks.



7

Tradycyjne formy korzystania z lasu

Grzybobranie.

Łowiectwo.
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Nowe formy korzystania z lasu

Leczenie lasem. Witamina N.

Shinrin Yoku – leśne kąpiele.
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Tradycyjne formy aktywno ści fizycznej
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Nowe formy aktywno ści fizycznej
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Współpraca z samorz ądami

Wieże widokowe w Nadleśnictwie Świdnica.

Single track w Nadleśnictwie Świeradów.
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Dziedzictwo kulturowe i edukacja w Lasach Pa ństwowych
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Wliczy Szaniec – Nadle śnictwo Srokowo
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Plany rozwojowe. Wielki Szlak Le śny

• Przygotowanie kompleksowej oferty 
turystyczno-edukacyjnej opartej o sieć 
obiektów rekreacyjnych, edukacyjnych, 
przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego, 
noclegowych i gastronomicznych.

• Przygotowanie multimedialnego przewodnika 
wraz z aplikacją na urządzenia mobilne, który 
będzie zawierał propozycje wycieczek opartych 
o sieć obiektów turystycznych.

• Opracowanie i wdrożenie ujednoliconych zasad 
udostępniania lasu.
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Lasy Państwowe. Zapraszamy.
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Dziękuję za uwagę


