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Struktura CKPŚ

INSTYTUCJA

WDRAŻAJĄCA

(IW)

Jednostka Realizująca 

Projekty LP 

(JRP)
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CKPŚ 

Instytucja Wdrażająca

czyli społeczna 

odpowiedzialność LP
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CKPŚ – przedostatnie ogniwo w łańcuchu dystrybucji środków UE

refundacja beneficjentowi

1 mln zł

(200 pozycji we wniosku)

Beneficjent

Instytucja

Wdrażająca

CKPŚ

Instytucja

Pośrednicząca

Ministerstwo

Klimatu

Instytucja

Zarządzająca

MFiPR

Komisja 

Europejska

1 000 szt. 

dokumentów

do weryfikacji przez

CKPŚ
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Finansowanie ochrony przyrody z FE

Finansowanie z 

budżetu UE na 

lata

PO IiŚ ogółem

(mld Euro)

W tym % 

środków na 

ochronę czynną

2007-2013 28,3 0,3

2014-2020 27,4 0,19

2021-2027 *25? 0,6

* Planowane dla działania 2.7 Wzmacnianie ochrony przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, 

w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich form zanieczyszczenia.

**Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko
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Typy projektów wdrażanych PF 2007-2013

ochrona in-
situ oraz ex-

situ gatunków 
zagrożonych 
wyginięciem

zmniejszanie 
presji 

na gatunki 
i siedliska

plany ochrony 
obszarów 

chronionych

zwiększanie 
drożności 
korytarzy 

ekologicznych 

kształtowanie 
postaw 

ekologicznych 
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Typy projektów wdrażanych PF 2014-2020

ochrona in-situ
oraz ex-situ 
gatunków 

zagrożonych 
wyginięciem

zmniejszanie 
presji 

na gatunki 
i siedliska

ochrona 
siedlisk 

przyrodniczych

zwiększanie 
drożności 
korytarzy 

ekologicznych



9 www.lasy.gov.pl

Perspektywa 2007-2013 i 2014-2020 

2007-2013 2014-2020 wg stanu 
na dzień 31.12.2020

liczba ogłoszonych konkursów 18 7
liczba ocenionych wniosków o dofinansowanie 448 226

liczba umów o dofinansowanie: 174 75
wartość zakontraktowanych środków 441 mln 283,5 mln
wartość środków certyfikowanych KE 440,1 mln 134,1
liczba szkoleń/spotkań informacyjnych dla beneficjentów 125 28

liczba przeszkolonych osób 2501 786
powierzchnia obszarów chronionych, w tym obszarów 
Natura 2000.

881 831,33 ha, 
w tym
525 427,42 ha 
Natura 2000

115 336,34 ha/w 
tym Natura 2000 
2484,77 ha 
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Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie

POIS.02.04.00-00-0027/18 

Wartość projektu: 33 870 025,98 zł

Dofinansowanie UE: 28 789 522,08 zł

Cel projektu: Kompleksowa ochrona żubra 

w Polsce (25 jednostek LP i BPN)

Działania: Zachowanie populacji 

w dobrym stanie

Utworzenie 2 nowych stad 

i 2 nowych zagród
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Wsparcie ochrony żubra w latach 2007-2020 (2023)

Finansowanie 

z budżetu UE 

na lata:

Wydatki 

kwalifikowane/

Wsparcie UE 

dla projektów: 

Beneficjenci/wsparcie UE

2007-2013 26,6 mln zł/

22,6 mln zł

5,8 % alokacji

SGGW  (w tym 8 Nadleśnictw, BPN) – 2 projekty – 15,6 mln zł 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie – 2 projekty – 3,5 mln zł

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze – 1 projekt – 1,5 mln zł

Ośrodek Kultury w Mirosławcu i Zachodniopomorskie Towarzystwo 

Przyrodnicze – 1 projekt – 2 mln zł

2014-2020 38,5 mln/

32,7 mln 

16% alokacji

SGGW (BPN, 25 Nadleśnictw) – 1 projekt – 28,8 mln zł 

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze – 1 projekt – 3,9 mln zł
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Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
w Poznaniu 
POIS.02.04.00-00-0022/18

Wartość projektu: 7 179 956,58 zł

Dofinansowanie UE: 6 102 963,09 zł

Cel projektu: ochrona populacji żółwia 
w Wielkopolsce

Działania: 
Utworzenie rezerwatu „Czarne Doły”
Zabezpieczanie gniazd i ochrona 
młodych
Monitoring historycznych stanowisk



Kampinoski 
Park Narodowy

POIS.02.04.00-00-0017/16

Wartość projektu: 2 451 
895,87 zł

Dofinansowanie UE: 2 079 
093,08 zł

Cel projektu: ochrona nietoperzy 
i renaturyzacja siedlisk murawowych

Działania: 
Rozbiórka obiektów powojskowych
Adaptacja podziemi na zimowiska 
dla nietoperzy
Odtworzenie muraw napiaskowych
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Cel projektu: ochrona lęgów ptaków

Działania: 
montaż platform imitujących naturalne 

wyspy
montaż mat pływających dla rybitw

zabagnianie łąk

Fundacja Zielonej 
Doliny 
Odry i Warty 
POIS.02.04.00-00-0125/16

Wartość projektu: 2 427 268,84 zł

Dofinansowanie UE: 2 053 381,01 zł
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Nadleśnictwo 
Przemków

POIS.02.04.00-00-0132/16

Wartość projektu: 757 861,11 zł

Dofinansowanie UE: 647 383,02 zł

Cel projektu: Ochrona 100 ha 
wrzosowisk na obszarach Natura 2000
Działania:
Usuwanie drzew i krzewów
Utworzenie i modernizacja miejsc postojowych



Związek 
Miast i Gmin Dorzecza 
Parsęty
POIS.02.04.00-00-0040/17

Wartość projektu: 2 929 008,68 zł

Dofinansowanie UE: 2 362 582,37 zł

Cel projektu: Ochrona łososia 
atlantyckiego 
i minoga rzecznego w Dorzeczu Parsęty

Działania: 
Budowa tarlisk na 3 rzekach
Zarybienia łososiem
Patrole rybackie
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Stowarzyszenie 
Na Rzecz Dzikich 
Zwierząt „Sokół” 
POIS.02.04.00-00-0127/16

Wartość projektu: 3 680 021,61 zł

Dofinansowanie UE: 3 098 525,40 zł

Cel projektu: Odtworzenie populacji 
sokoła wędrownego w Polsce

Działania: 
Wsiedlenie 250 osobników 
Monitoring genetyczny
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Zachodniopomorskie Towarzystwo 

Przyrodnicze

POIS.02.04.00-00-0143/16

Wartość projektu: 3 590 485,22 zł

Dofinansowanie UE: 3 002 328 zł

Cel projektu: Powrót rysia do 
północno-zachodniej Polski

Działania: 
Wsiedlenie 42 osobników 
Monitoring genetyczny
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Koordynacja 

unijnych projektów PGL 

LP
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LP: Projekty UE Lasów Państwowych 

1. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała 

retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych (MRN2) 

2. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała 

retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich (MRG2)

3. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu –

zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń 

związanych z pożarami lasów (PPOŻ) 

4. Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach 

zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe (OPL)
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LP: Mała retencja nizinna (MRN2)
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Realizacja

2016-2022

liczba RDLP: 17

liczba nadleśnictw: 113

całkowity koszt projektu: 

234,6 mln zł

kwota wsparcia UE:

144,5 mln zł
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LP: Projekt małej retencji nizinnej (MRN2)

budowa i modernizacja

502 obiektów

leśnej infrastruktury

przeciwerozyjnej

(np. przepustów, mostków)

przywrócenie funkcji

316 obszarom mokradłowym

budowa i modernizacja

363 zbiorników wodnych

łącznie

1181 obiektów

zbiorniki wodne

o pojemności 3,3 mln m3
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LP: Mała retencja górska (MRG2)
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2 liczba RDLP: 4

liczba nadleśnictw: 47

całkowity koszt projektu: 

265,9 mln zł

kwota wsparcia UE:

168,5 mln zł

Realizacja

2016-2022
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LP: Projekt małej retencji górskiej (MRG2)

budowa i modernizacja 

zbiorników: 235 szt. obiektów

zabezpieczenie 

infrastruktury leśnej: 

565 szt. obiektów 

zabezpieczenie przeciwerozyjne dróg 

i szlaków zrywkowych: 279 obiektów 

przywracanie funkcji 

obszarom mokradłowym:

7 obszarów
łącznie

1086 obiektów

zbiorniki wodne

o pojemności 890 tys. m3
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LP: Pojemność zbiorników wodnych (MRN2 i MRG2)

mała

retencja

górska

mała

retencja

nizinna

3,3 mln m3

0,89 mln m3
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LP: Projekt ochrony PPOŻ

liczba RDLP: 17

liczba nadleśnictw: 166

całkowity koszt projektu: 

prawie 79 mln zł

kwota dofinansowania UE: 

ponad 48 mln zł
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Realizacja

2016-2023



29 www.lasy.gov.pl

LP: Projekt ochrony PPOŻ – efekty 

zakup 67 samochodów 

patrolowo-gaśniczych 

budowa 70 i modernizacja 

54 dostrzegalni pożarowych

zakup 170 szt. 

sprzętu do lokalizacji 

i wykrywania pożarów

doposażenie 37 punktów 

alarmowo-dyspozycyjnych 

budowa 12 stacji 

meteorologicznych
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LP: Projekt ochrony przyrody (OPL) 
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liczba RDLP: 16

liczba nadleśnictw: 108

całkowity koszt projektu:

ponad 35 mln zł 

kwota dofinansowania 

UE:

ponad 21 mln zł

Realizacja

2017-2023

Istnieje możliwość rozszerzania zakresu projektu 

o nowe zadania i kolejne nadleśnictwa.
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LP: Projekt ochrony przyrody – działania 

zwalczanie 

gatunków

inwazyjnych

wykaszanie oraz

usuwanie 

młodych

drzew i krzewów

dostosowanie składu

gatunkowego do potrzeb

gatunku lub siedliska

kanalizacja

ruchu 

turystycznego

liczba 

typów

siedlisk 

objętych działaniami 

ochronnymi: 30 szt.

(14 397 ha)
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LP: Projekt ochrony przyrody – działania 

zabiegi czynnej 

ochrony 

gatunków*

ograniczenie

drapieżnictwa

zabiegi czynnej

ochrony 

siedlisk

monitorowanie

występowania

gatunków 

chronionych

liczba 

gatunków

objętych

działaniami 

ochronnymi: 32 szt.
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Środki UE dla PGL LP 2009-2023-…

2009-2015 2016-2023

nowa perspektywa 

finansowa

2021-2027

ponad 323 mln zł
środki 

przekazane

jednostkom LP

ponad 313 mln zł

szansa na nowe środki 

dla PGL LP na:

retencję, ochronę 

przeciwpożarową 

i ochronę przyrody 

oraz inne działania!

mała retencja nizinna

mała retencja górska

rekultywacja terenów

popoligonowych

mała retencja nizinna

mała retencja górska

ochrona 

przeciwpożarowa

ochrona przyrody

ponad 636 mln zł

…
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Perspektywa finansowa 

2021-2027
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Cel szczegółowy 2.7 

FEnIKS 2021-2027

Alokacja: 150 mln EUR
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Typy projektów

•Działania wynikające z dokumentów o charakterze strategicznym, w szczególności z Priorytetowych Ram 
Działań dla sieci Natura 2000

•Ochrona zasobów przyrodniczych zgodnie z  zapisami dokumentów planistycznych dla obszarów chronionych

•Kompleksowe działania na rzecz ochrony gatunkowej o ponadregionalnej skali oddziaływania (populacji 
przemieszczających się pomiędzy obszarami Natura 2000 zasiedlających zarówno obszary Natura 2000 jak 
i siedliska poza nimi)

•Wsparcie ochrony wybranych gatunków i siedlisk, na terenach parków narodowych, rezerwatów przyrody 
i obszarów Natura 2000

•Odtwarzania zdegradowanych siedlisk i ich zachowania oraz wzmacniania populacji zagrożonych gatunków, 
w tym w ekosystemach wodnych i od wód zależnych

•Usuwanie gatunków inwazyjnych 

•Monitoring przyrody i uzupełnianie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszarów sieci Natura 2000.

•Kontynuowanie prac nad opracowaniem i aktualizacją dokumentów planistycznych

•Realizacja postanowień wynikających z właściwych strategii rozwojowych o charakterze krajowym – KSRR 
2030, PEP 2030 oraz Priorytetowymi ramami działań dla sieci Natura 2000 (PAF).
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Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa

centrum@ckps.lasy.gov.pl

tel.:  (+48) 22 318 70 22, 22 318 70 82

www.lasy.gov.pl


