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Mierniki określające stopień realizacji zadania* 

Lp. CelzPDMKiŚ Najważniejsze zadania służące realizacji celu** 
Najważniejsze ryzyka związane z nieosiagnlęciem komórka/ 

Wartość Planowana wartość do planowanej wartości miernika jednostka 

Nazwa 
jednostka referencyjna osiągnięcia na koniec 

miary mjemika roku, którego dotyczy 
(wykonanie 2019) plan 

I 2 3 4 s Sa 6 7 8 

1: 
I .Niesprzyjające warunki pqgodowe (wysoki poziom wóci 
gnmtowych i opadowych. brak mrozu w okresie zimowym) li 

li uniemozliwiające wykonanie zabiegów ochrony czynnej bez 

1: spowodowania szkody w ekosystemach Parku. 

li 2. Opóżnienia w realizacji projektów w zakresie prowadzenia działań 

Powierzchnia ekosystemów Objęcie zabiegami ochronnymi powierzchni ekosystemów, będących w zarzą dzie ochronnych. 

I objętych w danym roku ha 6 16] 1: 6/J70 parku narodowego (w ramachc realizacji celów, o których mowa w art. 8 ust. 2 3. Niedostateczna wiedza dotycząca skuteczności podejmowanych 

zabiegami ochronnymi ustawy o ochronie przyrody) clzialań ochronnych. 
lą Nie wykonanie bądź częściowe wykonanie-zobowiązań (działań 

11 
ochronnych) przez podmioty. które zawarły umowy d.zierzawy 

li 'l. Parkiem. 

11 
I 

5. Brak rozstrzygnięć przetargów a powodu braku ofert ze strony 
wykonawców. 
6. iepodpisanie umów d.zierza wy ze względu na: brak gód z MŚ 

~ nierozstrzygnięcia skarg w przetargu/uznanie skarg.za słuszne. Biebrzańśki 
Inne Udostępnianie obszarów parków narodowych na zasadach określonych w planach Park 

ochrony, o których mowa w art. 18, lub zadaniach ochronnych, o których mowa Narodowy 

2 Liczba osób odwiedzających 
osoby 57 575 11 35 500 

w art. 22 ustawy o ochronie przyrody, oraz w zarzą dzeniach dyrektorów parków I .łamanie regulaminów udostępniania BbPN. 
obszar parku narodowego narodowych (m.in. konserwacja i remonty infrastruktury turystycznej PN, "2.Pandemia koronawiru sa li 

zapewnienie obsługi informacyjnej dla odwiedzających obszar parku li 
narodowego). ~ 

I. iedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb potencjalnych 
turystów rynku. 

osoby ~3'243 11 750 2. iechęć wobec Parku postrzeganego Jako obszaraakazów. łamanie 
Zajęcia edukacyjne prowadzone przez Park na terenie Parku. Ud.ział Parku w zasa d ochrony przyr ody brak akceptacji społecznej dla działań Parku. 

Liczba osób korzystających z wydarzeniach edukacyjno-promocyjnych poza obszarem Parku. 1. Pandemia koronawirnsa 
3 oferty edukacyjnej parków 

narodowych : ·. I. Niedostosowah ie oferty eduk-acyjnej do potrzeb potencjalnych 

'.:/~~;J>,\} li 
turystów rynku. 

osoby 11 250 Działania edukacyjne Parku w Internecie. '2. iechęe wobec Parku postrzeganego jako obszar zakazów. łamanie 
zasa d ochrony przyrody brak akceptacji społecznej dla działań Parku . 
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