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RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI PROGRAMU AUL w 2013 r. (wyciąg) 
(podstawa: Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 12 z 14.01.2013 r.) 
 
1. Definicja i podstawowe informacje o programie AUL. 

1.1. Czym jest program AUL. 
AUL to program własny LP wspomagający j.o. LP w turystycznym (w tym 
edukacyjnym) udostępnianiu lasu. Jest to pierwsze tak kompleksowe ujęcie tematu 
turystycznego udostępniania lasu. 

1.2. Podstawy prawne AUL. 
Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 12/2013 (dla inwestycji 
2013 r.) oraz Zarządzenie 64/2013 (dla inwestycji 2014 r.). 

1.3. Gotowe rozwiązania dla j.o. LP dostępne w ramach AUL. 
W ramach AUL zastosowane zostały rozwiązania/standardy ułatwiające j.o. LP 
turystyczne zagospodarowanie lasu. Na rozwiązania te składają się: 

1.3.1. Standardy urządzeń (np. stoły, wiata, ogrodzenia).  
1.3.2. Standardy obiektów (parking leśny – duże obiekty, miejsce postoju pojazdów  

– mniejsze obiekty). 
1.3.3. Standard dokumentacji projektu koncepcyjnego (czyli pierwszego  

z dokumentów do podjęcia decyzji o rozpoczęciu inwestycji). 
1.3.4. Inwestor zastępczy (prowadzenie całości procedur przez Zakład LP  

w przypadku parkingów leśnych). 
1.3.5. Finansowanie:  

Inwestycje 2013 r. finansowane były ze środków: 

− funduszu leśnego, 

− środków własnych. 
1.4. Cele programu.  

Cele programu AUL to zaspokojenie zapotrzebowania społecznego na udostępnianie 
lasu oraz ochrona obszarów przyrodniczo cennych przed skutkami nadmiernej 
antropopresji a także współpraca z lokalną społecznością w zakresie ochrony 
przyrody i utrzymania obiektu. 

2. Efekty PR. 
2.1. Współpraca: j.o. LP opiekują się nowymi 

obiektami we współpracy z np. lokalną 
organizacją zajmującą się turystyką 
rowerową, lokalnymi samorządami. Na 
fotografii przykład z Nadleśnictwa Lubartów 
– regulamin parkingu leśnego z informacją 
dot. współpracy z Policją przy 
funkcjonowaniu parkingu leśnego.  
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2.2. Spójny wizerunek: j.o. LP stosują na 
wszystkich obiektach AUL zasady „Księgi 
identyfikacji wizualnej”. Na fotografii 
przykład tablic informacyjnych  
z Nadleśnictwa Hajnówka i Nadleśnictwa 
Karnieszewice umieszczonych na parkingu 
leśnym i w miejscu postoju pojazdów. 

 
 
 
 
 

 
2.2. Odbiór przez społeczeństwo: ORWLP  

w Bedoniu na bieżąco monitoruje informacje 
pojawiające się m.in. w internecie nt. AUL. 
Na fotografii przykład z blogu ze strony 
www.bolec.info/indeksphp. Pozostałe 
materiały dostarczane były w 
sprawozdaniach dla DGLP. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Bezpieczeństwo użytkowników: standardy  
programu zawierają bezpieczne rozwiązania. 
Wybrane urządzenia są zgodne  
z wymagającą normą placów zabaw. Na 
fotografii przykład certyfikatu zgodności  
z normą. 

 
 
 
 
 
 

2.4. Las dostępny dla osób niepełnosprawnych: 
program „otwiera” las dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo, poprzez 
dostosowanie standardów urządzeń do ich 
potrzeb. Na fotografii przykład miejsca dla 
osoby na wózku przy stole pod wiatą oraz 
utwardzone przejazdy. 
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3. Opinie jednostek organizacyjnych LP zaangażowanych w AUL. 
Monitoring istniejących obiektów oraz doskonalenie programu AUL są jednym z zadań 
ORWLP w Bedoniu. Działania w tym zakresie prowadzone są zgodnie z tzw. planem 
monitoringu obejmującym wyjazdy terenowe i zbieranie opinii od nadleśnictw. Poniższe 
wykresy zostały przygotowane na podstawie danych uzyskanych od marca 2013 do 
stycznia 2014 r. 

 
3.1. Opinie o parkingach leśnych. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Czy korzystali Państwo z materiałów dotyczących 
Programu AUL zamieszczonych w Intranecie LP? 

Czy dobrze oceniają Państwo współpracę z OTL w 
Jarocinie?

Czy dobrze oceniają Państwo współpracę z ORW LP w 
Bedoniu?

Czy dobrze oceniają Państwo jakość wykonania 
urządzeń przez OTL w Jarocinie?

Czy dobrze oceniają Państwo jakość wykonania montażu 
urządzeń?

Czy urządzenia PL są Państwa zdaniem  funkcjonalne?

Czy urządzenia PL są Państwa zdaniem estetyczne?

Czy uważają Państwo, że powstały PL to dobrze 
ulokowane pieniądze?

Czy chcieliby Państwo posadowienia większej ilości PL 
AUL w kolejnych latach?

Czy na parkingu leśnym funkcjonuje obecnie monitoring?

Czy  współpracują Państwo z podmiotami zewnętrznymi 
przy funkcjonowaniu parkingu?

Ankieta przeprowadzona w śród Nadle śnictw, które posadawiały PL AUL w roku 2013
(wyniki na podstawie 14 ankiet z 15 wysłanych)

Tak

Nie

Brak odpowiedzi

 
* m.in. z powodu wypełnienia zapotrzebowania Nadleśnictwa wybudowanymi parkingami   
**m.in. do wykonania/uzupełnienia w 2014 r.  
 
Jako mocne strony parkingów leśnych j.o. LP podają:  

− bardzo dobry wizerunek LP,  

− solidność i unifikacja wykonania elementów wyposażenia,  

− dostosowanie dla osób niepełnosprawnych,  

− estetyka, dobre wykonanie urządzeń,  

− możliwość zabawy z dziećmi,  

− mimo krótkiego funkcjonowania spotyka się z pozytywnym odbiorem społecznym,  

− masywna budowa urządzeń zapewniająca trwałość i odporność przez wandalizmem, 

− możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb Nadleśnictwa,  

− finansowanie ze środków FL,  

− wysokiej jakości projekt,  

− sprzęt i usługi wykonawcze, sprawy formalne, przetarg załatwiane poza 
Nadleśnictwem,  

− skanalizowanie ruchu turystycznego,  

− likwidacja „dzikich parkingów”. 

* 

** 

** 
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3.2. Opinie o miejscach postoju pojazdów. 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Czy chcieliby Państwo posadowienia większej ilości 
MPP AUL w kolejnych latach?

Czy dobrze oceniają Państwo współpracę z ZSLP w 
Białogardzie?

Czy dobrze oceniają Państwo jakość wykonania 
urządzeń przez ZSLP w Białogardzie?

Czy dobrze oceniają Państwo jakość wykonania 
montażu przez ZSLP w Białogardzie/ ZSLP w 

Stargardzie Szczecińskim ?

Czy urządzenia MPP są Państwa zdaniem  
funkcjonalne?

Czy urządzenia MPP są Państwa zdaniem 
estetyczne?

Czy uważają Państwo, że powstałe MPP to dobrze 
ulokowane pieniądze?

Czy korzystali Państwo z materiałów dotyczących 
Programu AUL zamieszczonych w Intranecie?

Ankieta przeprowadzona w śród Nadle śnictw, które posadawiały MPP AUL w roku 2013 
(wyniki na podstawie 44 ankiet z 53 wysłanych)

Tak

Nie

Brak odpowiedzi

 
*m.in. z powodu wypełnienia zapotrzebowania Nadleśnictwa wybudowanymi miejscami postoju pojazdów 
 

Jako mocne strony miejsc postoju pojazdów j.o. LP podają:  

− bardzo dobry wizerunek LP,  

− wysoka jakość wykonania elementów wyposażenia i ich standaryzacja,  

− dostosowanie dla osób niepełnosprawnych,  

− obligatoryjne utwardzenie nawierzchni, 

− estetyka, dobre wykonanie urządzeń,  

− mimo krótkiego funkcjonowania spotyka się z pozytywnym odbiorem społecznym,  

− zwiększenie liczby turystów na miejscach postoju pojazdów, 

− skanalizowanie ruchu turystycznego. 
 
4. Słabe strony programu AUL wraz z propozycją zmian. 

4.1. Brak regionalizmów. 
Standard AUL stosowany jest na terenie całego kraju. Są przypadki, w których jest on 
w konflikcie z regionalnym wzornictwem lub z wzornictwem już stosowanym np. w 
danej RDLP. AUL dopuszcza dołączenie 1 urządzenia z elementami regionalnymi 
innymi niż AUL na danym obiekcie. W opinii niektórych jednostek jest to za mało, a 
nowoczesny desing parkingu leśnego wyraźnie odbiega od dotychczasowych 
stylizacji. Nie należy zmieniać tego podejścia. Należy podkreślić, że właśnie ta 
wyraźna różnica zapewnia rozpoznawalność parkingom leśnym i ich wyraźny odbiór 
przez społeczeństwo. 

4.2. Podatność na niszczenie 
Uwaga dotyczy zarówno parkingów leśnych (ze względu na koszt posadowienia), jak i 
miejsc postoju pojazdów (ze względu na brak monitoringu na części miejsc postoju 
pojazdów). Programu AUL skierowany jest na inwestycje w terenie, zagrożenie ich 
zniszczeniem będzie stałe. Można je zminimalizować poprzez: 

− tablicę „teren monitorowany” i monitoring (jest to już zalecane w AUL), 

* 
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− mocną stabilizację urządzeń w gruncie (jest to już cecha urządzeń parkingu 
leśnego), 

− możliwość szybkiej wymiany urządzeń lub ich najczęściej niszczonych elementów 
(zadanie dla producentów urządzeń – zakładów LP). 

Należy zaznaczyć, że na wcześniej posadowionych parkingach leśnych (w 2012 r.) nie 
odnotowano znaczących zniszczeń – ankiety odnotowały jedno takie zgłoszenie dot. 
kradzieży monitoringu oraz drabinki linowej na jednym parkingu leśnym.  
W przypadku miejsc postoju pojazdów posadawianych w latach 2011-2012, 
5 z 23 ankietowanych nadleśnictw zgłosiło wystąpienie aktów wandalizmu lub 
kradzieży. 

4.3. Długie oczekiwanie na montaż urządzeń miejsc postoju pojazdów. 
W ankietach nadleśnictwa zwracały uwagę na zbyt długi i nieterminowy czas 
montażu urządzeń miejsc postoju pojazdów. Skrócenie terminu oczekiwania na 
montaż, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności programu AUL możliwe jest 
poprzez: 

− włączenie do programu innych zakładów o zasięgu regionalnym w zakresie 
produkcji urządzeń, transportu i montażu, 

− sprawniejsze prowadzenie prac projektowych przez nadleśnictwa. 
 

5. Zagrożenia programu AUL 
Głównymi zagrożeniami dla trwałości i skuteczności programu AUL jest: 

− brak finansowania ze środków funduszu leśnego, 

− niekorzystne interpretacje podatku VAT, 

− wprowadzenie nowych standardów urządzeń odbiegających od AUL 
zmniejszających spójny wizerunek LP. 

6. Rzeczowe wykonanie programu AUL 
W 2013 r. wykonane zostały wszystkie 221 z planowanych 221 miejsc postoju pojazdu 
oraz 16 z 18 planowanych parkingów leśnych (ostatnie 2 zostaną dokończone wiosną 
2014 r. ze względu na procedury oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania 
wszystkich wymaganych zgód zarządcy drogi). 

 
Parkingi leśne w 2013 r. 

Lp. RDLP Nadleśnictwo 
Liczba planowanych 

parkingów leśnych 

Liczba wybudowanych 

parkingów leśnych 

1. Browsk 1 1 

2. Dojlidy 1 1 

3. Hajnówka 1 1 

4. 

Białystok 

Krynki 1 1 

5. Gdańsk Lębork 1 0* 

6. Katowice Bielsko 1 1 

7. Kraków Krzeszowice 1 1 

8. Krosno Głogów 1 1 

9. Lublin Lubartów 2 2 

10. Łódź Poddębice 1 1 

11. Olsztyn Kudypy 1 1 

12. Poznań Łopuchówko 1 1 



 6 

13. Radom Daleszyce 1 1 

14. Warszawa Płońsk 1 1 

15. Głogów 1 1 

16. 
Wrocław 

Miękinia 1 0* 

17. Zielona Góra Cybinka 1 1 

Razem: 18 16 

      *planowane do zakończenia wiosną 2014 r.  

 

Miejsca postoju pojazdów w 2013 r. 

Lp. RDLP 

Liczba 

nadleśnictw  

z RDLP 

Liczba planowanych MPP  

w RDLP 

Liczba wykonanych MPP  

w RDLP 

1 Gdańsk 10 56 56 

2 Katowice 1 6 6 

3 Piła 10 20 20 

4 Toruń 9 51 51 

5 Szczecin 9 54 54 

6 Szczecinek 14 34 34 

RAZEM: 53 221 221 

 
7. Udoskonalenia wdrożone w 2013 r. na podstawie doświadczeń z 2011 i 2012 r. 

7.1. PROBLEM: urządzenia wymagające długiego okresu przygotowawczego – od prac 
koncepcyjnych, przez projekty, dokumentację techniczno technologiczną do celów 
produkcji i montażu aż po certyfikację bezpieczeństwa. ROZWIĄZANIE: urządzenia i 
dokumentacja są gotowe, wdrożono uwagi od nadleśnictw, linia produkcyjna została 
ustabilizowana. Wdrożono certyfikację, instrukcje użytkowania i konserwacji.  

7.2. PROBLEM: brak limitu liczby urządzeń i powierzchni dla parkingów leśnych  
ROZWIĄZANIE: wprowadzono odpowiednie limity. 

7.3. PROBLEM: skomplikowane procedury administracyjno-budowlane, długo trwające  
przygotowania dokumentacji, głównie w przypadku parkingów leśnych (m.in. 
przygotowania „warunków zabudowy”). CZĘŚCIOWE ROZWIĄZANIE: została 
dopracowana optymalna kolejność procedur i czas ich trwania. Najszybsze 
posadowienie parkingu zajęło 3 miesiące (od wyboru lokalizacji po odbiór prac 
budowlanych).  

7.4. PROBLEM: zarządzanie zmianą: powstały nowe standardy, zasady finansowania  
i logistyka. Adaptacja wymagała czasu i spotkań wdrażających, aby nadleśnictwa 
podjęły decyzję o wyborze lokalizacji zgodnej z założeniem programu. CZĘŚCIOWE 
ROZWIĄZANIE: program jest upowszechniony w nadleśnictwach i RDLP, a jego 
zasady są nadleśnictwom znane. Problemem pozostały aspekty finansowo-księgowe 
(zmiana źródła finansowania w 2013 roku).  

8. Prace wykonane na rzecz inwestycji AUL w 2014 r.: 
8.1. Nabór nowych lokalizacji parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów. 
8.2. Przygotowanie nowych wykazów krajowych ww. lokalizacji i nowego zarządzenia 

64/2013. 
8.3. Przygotowanie 16 projektów koncepcyjnych dla 16 parkingów leśnych z wykazu 

krajowego. 
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8.4. Przygotowanie projektów koncepcyjnych dla miejsc postoju pojazdów (nieznana 
liczba, bo jest to zadanie nadleśnictw. Na podstawie zleceń z nadleśnictw ORW 
wykonał projekty koncepcyjne dla 36 miejsc postoju pojazdów z wykazu krajowego). 

8.5. Korekty krajowych wykazów w związku ze zmianą źródła finansowania AUL w 2014 r. 
9. Podsumowanie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 1 i 2. Miejsce postoju pojazdów w Nadleśnictwie (przed i po budowie)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 3 i 4. Parking leśny w Nadleśnictwie Krynki (w trakcie budowy i po oddaniu do użytkowania)  

 

 
Rys. 1. Parkingi leśne i miejsca postoju pojazdów posadowione w 2013 r. 
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