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Polski Związek Łowiecki:
- Zarząd Okręgowy w 
Białymstoku
Łowczy okręgowy Pan Dariusz 
Krasowski
  
- Zarząd Okręgowy w Łomży 
Łowczy okręgowy Pan Rafał 
Chodorowski

- Zarząd Okręgowy w Suwałkach
Łowczy okręgowy Pan Wojciech 
Zaniewski   

Szanowni Panowie Łowczowie,

uprzejmie informuję, że Decyzją nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dn. 15 lutego 2021 r. na terenach zarządzanych przez PGL LP z dniem 
01 maja 2021 r., uruchomiany został Program „Zanocuj w lesie” - w załączeniu Decyzja 
DGLP nr 12/2021. 

Celem programu jest umożliwienie turystom korzystania z rozproszonego 
biwakowania, w tym uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal oraz nocowania 
na wyznaczonym do tego celu obszarze leśnym. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Białymstoku wyznaczono, w 29 nadleśnictwach realizujących Program, 
obszary leśne o powierzchni łącznej ponad 41 000 ha. Dokładna mapa obszarów 
dostępna jest na stronie internetowej Banku Danych o Lasach 
https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz na stronach www. nadleśnictw: Zakładka: 
Turystyka – Program „Zanocuj w lesie”. Na stronach internetowych nadleśnictw 
udostępniono regulamin oraz informacje uszczegóławiające zasady pobytu w lesie. 
Zwraca się uwagę by osoby korzystające z noclegu w lesie, były świadome możliwości 
spotkania myśliwych. Nadleśnictwa zostały zobligowane do wskazania odniesień do 
stron internetowych Kół Łowieckich i innych podmiotów związanych z gospodarką 
łowiecką. 
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Mając na uwadze warunki wdrożenia programu oraz potrzebę zapewnienia 
bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom lasu, zwracam się z prośbą do Panów 
Łowczych o pomoc w rozpropagowaniu wśród braci łowieckiej informacji o obszarach, 
gdzie mogą nocować turyści w ramach ww. Programu oraz wystosowanie apelu do 
myśliwych z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie polowań, w związku 
z powyższym. 

Więcej informacji o szczegółach Programu „Zanocuj w lesie” można uzyskać 
w kontakcie z koordynatorem Programu w RDLP w Białymstoku, Panią Ewą Majewską, 
kontakt: ewa.majewska@bialystok.lasy.gov.pl , tel.: 606 912 621.

 

Z wyrazami szacunku 

 
Andrzej Nowak
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Białymstoku

/podpisano elektronicznie/  

Do wiadomości:

1. Stanowisko ds. Łowiectwa oraz Zespół ds. Promocji i Mediów w m.

Załączniki:

1. Decyzja nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 15 lutego 2021 r. w sprawie 

uruchomienia programu „Zanocuj w lesie” oraz wzoru regulaminów korzystania z tych miejsc. 
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