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Status przedmiotu9): 

Numer katalogowy:

Prowadzący zajęcia6): prof. dr hab. Stefan Tarasiuk, dr inż. Artur Rutkiewicz, pracownicy Wydziału

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Tourism in National Forests 

Kierunek studiów4): Turystyka i rekreacja

TOL409

Nazwa przedmiotu1): Turystyka w Lasach Państwowych

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

Jednostka realizująca7): Wydział Leśny, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, Katedra Hodowli Lasu 

Koordynator przedmiotu5): dr inż. Artur Rutkiewicz

a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

d) forma studiów

 stacjonarne / niestacjonarne

a) przedmiot

kierunkowy

Cykl dydaktyczny10): 
letni polski

A.     wykłady

eksperyment

studium przypadku

a) forma dydaktyczna

a2) ćwiczenia audytoryjne

a1) wykład

konsultacje

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

a3) ćwiczenia projektowe

b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

18

Głównym celem jest przekazanie studentom podstaw wiedzy na temat Lasów Państwowych. Ponadto przedstawienie głównych zagadnień dotyczących 
udostępniania społeczeństwu lasów do celów turystyki i rekreacji. W trakcie zajęć zostaną omówione i zaprezentowane różne aspekty obecności ludzi 
na terenach leśnych Polski oraz wokół dużych aglomeracji. Omówiona też zostanie turystyczna oferta Lasów Państwowych oraz sposoby 
wykorzystywania różnych elementów zagospodarowania lasów dla celów turystyki i rekreacji. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a5) ćwiczenia laboratoryjne

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

Lasy i leśnictwo w Polsce. Historia lasów w Polsce. Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe. Dlaczego polskie lasy są atrakcyjne dla
turysty? Atrakcyjność i różnorodność lasów. Leśne tradycje jako walor turystyczny. Prawodawstwo unijne, polskie, jak i PGL LP w zakresie turystyki
leśnej i prowadzenia działalności turystycznej w lasach. Lasy LKP „Lasy Mazurskie” jako region intensywnej turystyki przyjazdowej. Identyfikacja i
wykorzystanie zabytków kultury materialnej dla celów edukacyjno – rekreacyjnych w lasach państwowych. (realizacje we współpracy z RDLP w
Olsztynie). Zasoby i walory Leśnej Bazy Noclegowej oraz Leśnych Obiektów Turystycznych. Oferta turystyczna LKP i ich miejsce na rynku
turystycznym. Szczególne formy turystyki i rekreacji obecne w Lasach Państwowych. (szlaki konne; szlaki historyczne). Prognoza rozwoju „turystyki
leśnej”. Problemy prowadzenia turystyki i rekreacji na terenach leśnych. Ograniczenia związane z przebywaniem i zachowaniem się w lesie.
Zagrożenia lasów na terenach atrakcyjnych turystycznie. Główne czynniki szkodotwórcze w lasach Polski. Szkody w lasach związane z antropopresją
oraz metody ich ograniczania. Wizerunek Lasów Państwowych w badaniach preferencji turystów i rekreantów.

B.     ćwiczenia

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

inne …

Pełny opis przedmiotu15):

indywidualne projekty studenckie

Geografia turystyczna Polski, Podstawy turystyki

dyskusja

projekt badawczy

Turystyka w lasach państwowych zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe – wybrane problemy edukacji i turystyki leśnej w lasach nadleśnictw
należących do Leśnych Kompleksów Promocyjnych: Nadleśnictwo Chojnów w LKP Lasy Warszawskie (realizacja we współpracy z Nadleśnictwem
Chojnów). Turystyka w lasach podmiejskich – Lasy Miejskie Warszawy: Rez. Przyrody Las Kabacki im. Stefan Starzyńskiego (współpraca: Lasy
Miejskie Miasta Stołecznego Warszawa).

Wykłady audytoryjne i terenowe podczas serii 
wyjazdów i wycieczek dydaktycznych do Nadleśnictwa 
Chojnów i Lasów Warszawskich

rozwiązywanie problemu

inne… inne …

Metody dydaktyczne14):

gry symulacyjne

inne …

Założenia wstępne17):

a4) ćwiczenia terenowe
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5%
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ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

07 - 

Ocena sprawozdania z części terenowej

egzamin pisemny

egzamin ustny

08 - 

05 - Umiejętności wykorzystywania oferty Lasów Państwowych do organizacji 
pobytu turystów w lasach Polski 

02 - Wiedza na temat uwarunkowań i możliwych skutków aktywności 
turystycznej i rekreacyjnej społeczeństwa w lasach Polski

04 - Kompetencje w zakresie komunikacji z jednostkami Lasów 
Państwowych w zakresie zagospodarowania turystycznego i usług 
turystycznych świadczonych na ich terenie

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

zaliczenie pisemne inne..

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

okresowe prace pisemne

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

imienne karty oceny studenta

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Sprawozdanie z zajęć terenowych w formie pisemnej lub elek

inne..

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

inne…

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.) 03 - Ogólna wiedza w zakresie wykorzystania obszarów leśnych i ich 

zagospodarowania do celów turystyki i rekreacji

06 - 

01 - Wiedza na temat leśnych zasobów Polski oraz ich 
wykorzystywania przez Lasy Państwowe na rzecz rekreacji i turystyki 
społeczeństwa

test komputerowy 

Element oceny

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

testegzamin pisemny

inne…

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

inne..

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna, teren

egzamin ustny

złożone projekty

inne..

treść pytań zaliczeniowych wraz oceną

xWydział Nauk Ekonomicznych SGGW Turystyka i Rekreacja



TOL409_Turystyka w Lasach Państwowych_I_stopień_P.xls

5. Kasprzak, S. 1997. Turystyczne zagospodarowanie lasu. PWR i L, Warszawa,

6. Łęski, O. red. 2001. Poradnik Ochrony Lasu. Wyd.?, Warszawa,

7. Marszałek, T. 1994. Dziedzictwo leśne Polski i świata. SITLiD, Wyd. Świat, Warszawa, 

9. Paschalis-Jakubowicz, P. 2004. Polskie leśnictwo w Unii Europejskiej. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, 

10. PGL LP. Raport o Stanie Lasów w Polsce 2007. 2008. BARTGRAF, Warszawa, 

11. Sabor, J. 2007. Problemy lasu i leśnictwa XXI wieku. Wyd. Świat, Warszawa, 

2. CILP. Lasy w Polsce. 2008. GAMA, Warszawa,

12. Santorski, Z. 2001. Kierunki rozwoju ochrony przeciwpożarowej lasu. Lasy Państwowe, DGLP, WARSZAWA 2001, WYDAWNICTWO ŚWIAT

13. Szujecki, A. 2004. Leśnictwo i jego funkcje w gospodarce narodowej po integracji z Unią Europejską. [w:] Kowalski, A.; Mazurkiewicz E. red. Wieś, rolnictwo i gospodarka żywnościowa po 
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie i Inst. Ekon. Roln. i Gosp. Żywn., Warszawa, s. 89-105,

3. CILP. Lasy Państwowe w Liczbach. 2008. ABC Zakład Poligraficzny, Warszawa, 

1. Bajcar, A. 2000. Regiony turystyczne Polski. Geografia w szkole. Nr. 3 i 4. Turystyka. Goworecki W. W. PWE, Warszawa,

8. Holenderek, H. 2000. Zbieranie i przetwarzanie informacji dla potrzeb rekreacji i turystyki w lasach. Materiały konferencji „Problemy turystyki i rekreacji w lasach polskich”. PTL, AWF, Warszawa, 

4. GUS. Leśnictwo 2008. 2009. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa,

xWydział Nauk Ekonomicznych SGGW Turystyka i Rekreacja


