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Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o ochronie przyrody 
oraz ustawy o lasach z projektami aktów 
wykonawczych. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Środowiska. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt 

 

U S T A W A 

 

z dnia 

 

o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z pó n. zm.
1)

) wprowadza si  nast puj ce zmiany: 

1) w art. 5 pkt 22 otrzymuje brzmienie: 

„22) udost pnianie – umo liwianie korzystania z parku 

narodowego, rezerwatu przyrody lub niektórych ich 

obszarów i obiektów w celach naukowych, edukacyjnych, 

turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, 

fotografowania, a tak e w celach zarobkowych w zakresie 

s u cym ochronie przyrody;”;  

2) w art. 8 uchyla si  ust. 3 i 4; 

3) po art. 8 dodaje si  art. 8a – 8h w brzmieniu: 

„Art. 8a. Park narodowy jest pa stwow  osob  prawn  

w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240, z pó n. zm.
2)

). 

Art. 8b. 1. Do zada  parków narodowych nale y 

w szczególno ci: 

1) prowadzenie dzia a  ochronnych w ekosystemach 

parku narodowego, zmierzaj cych do: 

a) zachowania ró norodno ci biologicznej, 

zasobów, tworów i sk adników przyrody 

nieo ywionej i walorów krajobrazowych, 



b) przywrócenia w a ciwego stanu zasobów 

i sk adników przyrody, 

c) odtworzenia zniekszta conych siedlisk 

przyrodniczych, siedlisk ro lin, siedlisk 

zwierz t lub siedlisk grzybów; 

2) udost pnianie obszaru parku narodowego na 

zasadach okre lonych w planie ochrony lub 

zadaniach ochronnych i w zarz dzeniach 

dyrektora parku narodowego; 

3) prowadzenie dzia a  zwi zanych z edukacj  

przyrodnicz .  

2. Parki narodowe mog  prowadzi  dzia alno  

gospodarcz  na zasadach okre lonych w przepisach 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, 

poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, 

poz. 459 i Nr 106, poz. 622), z ograniczeniami 

wynikaj cymi z ustawy oraz przepisów odr bnych. 

Art. 8c. 1. Organem parku narodowego jest dyrektor parku 

narodowego. 

2. Dyrektor parku narodowego jest powo ywany przez 

ministra w a ciwego do spraw rodowiska, spo ród 

osób wy onionych w drodze otwartego i   kon-

kurencyjnego naboru, oraz przez niego 

odwo ywany. W przypadku odwo ania dyrektora 

parku narodowego minister w a ciwy do spraw 

rodowiska, z dniem odwo ania mo e powierzy  

pe nienie jego obowi zków zast pcy dyrektora 

parku narodowego do czasu powo ania dyrektora 

parku narodowego w drodze naboru, jednak nie 

d u ej ni  na okres 6 miesi cy. 



3. Powo anie, o którym mowa w ust. 2, stanowi 

nawi zanie stosunku pracy na podstawie powo ania 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, 

poz. 94, z pó n. zm.
3)

). 

4. Stanowisko dyrektora parku narodowego mo e 

zajmowa  osoba, która: 

1) jest obywatelem polskim; 

2) korzysta z pe ni praw publicznych; 

3) nie by a skazana prawomocnym wyrokiem s du 

za umy lne przest pstwo lub przest pstwo 

skarbowe;  

4) posiada tytu  zawodowy magistra lub 

równorz dny; 

5) posiada wykszta cenie i wiedz  z zakresu spraw 

nale cych do w a ciwo ci dyrektora parku 

narodowego; 

6) posiada kompetencje kierownicze; 

7) posiada co najmniej 6-letni sta  pracy, w tym co 

najmniej 3-letni sta  pracy na stanowisku 

kierowniczym. 

5. W celu przeprowadzenia naboru minister w a ciwy 

do spraw rodowiska powo uje komisj  konkursow  

w sk adzie: 

1) dwóch pracowników urz du obs uguj cego 

ministra w a ciwego do spraw rodowiska; 

2) przedstawiciel Pa stwowej Rady Ochrony 

Przyrody; 

3) przedstawiciel rady naukowej w a ciwego parku 

narodowego; 



4) przedstawiciel marsza ka województwa 

w a ciwego ze wzgl du na siedzib  parku 

narodowego. 

6. Nabór ma charakter konkursu, w toku którego 

sprawdzeniu podlegaj  wiedza i predyspozycje 

niezb dne do wykonywania zada  dyrektora parku 

narodowego oraz kompetencje kierownicze. 

7. Minister w a ciwy do spraw rodowiska og asza 

informacj  o naborze na stanowisko dyrektora parku 

narodowego oraz o wynikach tego naboru. 

8. Minister w a ciwy do spraw rodowiska okre li, 

w drodze rozporz dzenia, sposób og aszania, 

organizacj  i tryb przeprowadzania naboru oraz 

zadania i organizacj  komisji konkursowej, 

uwzgl dniaj c potrzeb  sprawnego przeprowadzenia 

naboru oraz wszechstronnej oceny wiedzy, 

predyspozycji i kompetencji kierowniczych 

kandydatów. 

Art. 8d. Dyrektor parku narodowego kieruje dzia alno ci  

parku narodowego i reprezentuje park narodowy na 

zewn trz, w zakresie praw i obowi zków, dokonuj c 

czynno ci wynikaj cych ze statutu parku narodowego, 

ustawy i odr bnych przepisów. 

Art. 8e. 1. Dyrektor parku narodowego realizuje ustalenia 

planu ochrony lub zada  ochronnych oraz wydaje 

zarz dzenia dotycz ce funkcjonowania parku 

narodowego, w tym okre laj ce sposoby 

udost pniania obszarów parku narodowego w celach 

naukowych, edukacyjnych, turystycznych, 

rekreacyjnych, sportowych, filmowania, 

fotografowania, a tak e zarobkowych w zakresie 

s u cym ochronie przyrody.  



2. Dyrektor parku narodowego ma prawo prowadzenia 

post powa  w sprawach o wykroczenia z zakresu 

ochrony przyrody oraz udzia u w post powaniach 

przed s dami powszechnymi w charakterze 

oskar yciela publicznego i wnoszenia odwo a  od 

postanowie  i orzecze  tych s dów  

w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony 

przyrody.  

3. Do wykonywania czynno ci, o których mowa w ust. 

2, dyrektor parku narodowego mo e upowa ni  

funkcjonariusza Stra y Parku. 

4. Do dyrektora parku narodowego nale  

odpowiednio zadania i kompetencje okre lone  

w art. 5 ust. 2 – 4, art. 9 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 2, 

art.  14a ust. 1 i 2, art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 35 ust. 2 

i 3 ustawy z dnia 28 wrze nia 1991 r. o lasach 

(Dz.  U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, Nr 34, poz.  170 

i Nr 106, poz. 622). 

5. Dyrektor parku narodowego w zakresie niezb dnym 

do realizacji zada  okre lonych w ustawie 

wspó pracuje z Szefem Krajowego Centrum 

Informacji Kryminalnej. 

Art. 8f. Minister w a ciwy do spraw rodowiska, w drodze 

rozporz dzenia, nadaje parkowi narodowemu statut 

okre laj cy organizacj  wewn trzn  parku 

narodowego, tryb dzia ania jego organu oraz sposób 

udzielania pe nomocnictw, kieruj c si  potrzeb  

zapewnienia sprawnego dzia ania parku narodowego 

oraz w a ciwej realizacji jego zada  okre lonych 

w ustawie. 

Art. 8g. 1. Park narodowy prowadzi samodzieln  gospodark  

finansow , pokrywaj c z posiadanych rodków 

i uzyskiwanych wp ywów wydatki na finansowanie 



zada  okre lonych w ustawie, w tym zada  S u by 

Parku Narodowego, oraz kosztów dzia alno ci. 

2. Podstaw  gospodarki finansowej parku narodowego 

jest roczny plan finansowy. 

3. Park narodowy wyodr bnia w planie finansowym: 

1) przychody z prowadzonej dzia alno ci;  

2) dotacje z bud etu pa stwa lub bud etów 

jednostek samorz du terytorialnego; 

3) koszty, w tym: 

a) wynagrodzenia i naliczane od nich sk adki, 

b) p atno ci odsetkowe wynikaj ce z zaci - 

gni tych zobowi za , 

c) zakup towarów i us ug; 

4) rodki na wydatki maj tkowe; 

5) rodki przyznane innym podmiotom; 

6) stan nale no ci i zobowi za  na pocz tek 

i koniec roku; 

7) stan rodków pieni nych na pocz tek i koniec 

roku.   

4. Park narodowy sporz dza plan finansowy 

w uk adzie zadaniowym na rok bud etowy i dwa 

kolejne lata, w uk adzie funkcji pa stwa, zada  

bud etowych i podzada . 

5. W rocznym planie finansowym parku narodowego 

mog  by  dokonywane zmiany przychodów 

i kosztów po uzyskaniu zgody ministra w a ciwego 

do spraw rodowiska. O dokonanych zmianach 

nale y niezw ocznie powiadomi  ministra 

w a ciwego do spraw finansów publicznych. 

6. Rada Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, 

szczegó owy sposób prowadzenia gospodarki 



finansowej parku narodowego, kieruj c si  potrzeb  

zapewnienia jednolitego sposobu przeznaczania 

rodków publicznych na realizacj  zada  parku 

narodowego okre lonych w ustawie oraz 

przestrzegania adu finansów publicznych. 

Art. 8h. 1. Przychodami parku narodowego s : 

1) dotacje celowe z bud etu pa stwa; 

2) dotacje oraz po yczki z Narodowego Funduszu 

Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, 

o którym mowa w art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, 

z pó n. zm.
4)

); 

3) dotacje oraz po yczki z wojewódzkich funduszy 

ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, 

o których mowa w art. 400 ust. 2 ustawy, 

o której mowa w pkt 2; 

4) wp ywy z op at, o których mowa w art. 12 

ust. 3; 

5) wp ywy z op at pobieranych w zwi zku 

z dzia alno ci  edukacyjn  parku narodowego 

oraz za wst p do obiektów zwi zanych z t  

dzia alno ci ; 

6) wp ywy z tytu u wynajmu pokoi go cinnych lub 

innych pomieszcze ; 

7) wp ywy z tytu u dzier awy, najmu lub 

u ytkowania nieruchomo ci, w tym 

nieruchomo ci oddanych parkowi narodowemu 

w u yczenie; 

8) wp ywy ze sprzeda y produktów drzewnych 

i niedrzewnych uzyskiwane w ramach realizacji 

zada  wynikaj cych z planu ochrony, o którym 



mowa w art. 18, lub zada  ochronnych, 

o  których mowa w art. 22; 

9) wp ywy ze sprzeda y materia ów edukacyjnych, 

informacyjnych i naukowych; 

10) wp ywy ze sprzeda y sk adników rzeczowych 

maj tku ruchomego; 

11) wp ywy wynikaj ce z prowadzenia dzia alno ci 

rolniczej; 

12) wp ywy z tytu u udost pnienia informacji 

o rodowisku i jego ochronie; 

13) wp ywy z op at za udost pnienie danych 

przyrodniczych, kulturowych i kartograficznych; 

14) wp ywy z tytu u nawi zek orzeczonych wobec 

sprawców skazanych za przest pstwa lub 

wykroczenia przeciwko rodowisku; 

15) inne niewymienione przychody wynikaj ce 

z prowadzenia dzia alno ci ustawowej oraz 

dzia alno ci gospodarczej. 

2. Przychodami parku narodowego mog  by : 

1) dobrowolne wp aty; 

2) spadki, zapisy, darowizny;  

3) wiadczenia rzeczowe;  

4) wp ywy z przedsi wzi  organizowanych na 

rzecz ochrony przyrody; 

5) rodki pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej; 

6) rodki pochodz ce ze róde  zagranicznych, 

niepodlegaj ce zwrotowi, inne ni  rodki 

pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej; 

7) dotacje z bud etów jednostek samorz du 

terytorialnego przeznaczone na realizacj  zada  



zwi zanych z ochron  warto ci przyrodniczych 

lub kulturowych regionu.  

3. Park narodowy, za zgod  ministra w a ciwego do 

spraw rodowiska wydawan  w porozumieniu 

z ministrem w a ciwym do spraw finansów 

publicznych, wyra on  w drodze decyzji 

administracyjnej, mo e zaci ga  kredyty i po yczki 

do wysoko ci 60 % kwot uj tych w planie 

finansowym przychodów lub 60 % kosztów, na 

realizacj  zada  parku narodowego. 

4. Przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 3 i 14, 

oraz wp ywy z tytu u dzier aw, najmu lub 

u ytkowania nieruchomo ci u yczonych parkowi 

narodowemu, przeznacza si  wy cznie na 

realizacj  zada  zwi zanych z ochron  warto ci 

przyrodniczych lub kulturowych regionu.”; 

4) art. 9 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 9. 1. Nadzór nad dzia alno ci  parków narodowych 

sprawuje minister w a ciwy do spraw rodowiska. 

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje 

w szczególno ci: 

1) zatwierdzanie rocznych zada  rzeczowych 

wynikaj cych z planu ochrony lub zada  

ochronnych parków narodowych; 

2) kontrol  funkcjonowania parków narodowych; 

3) kontrol  prowadzonej przez parki narodowe 

dzia alno ci gospodarczej; 

4) kontrol  realizacji zada  parków narodowych 

okre lonych w ustawie; 

5) kontrol  planów finansowych parków 

narodowych; 



6) kontrol  dzia a  dyrektora parku narodowego 

podejmowanych jako organ ochrony przyrody.  

3. Minister w a ciwy do spraw rodowiska sporz dza 

roczne sprawozdania zbiorcze z dzia alno ci parków 

narodowych przygotowywane na podstawie 

sprawozda  z dzia alno ci poszczególnych parków 

narodowych przedk adanych przez dyrektorów 

parków narodowych.”; 

5) w art. 10: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Okre lenie i zmiana granic parku narodowego nast puje 

w drodze rozporz dzenia Rady Ministrów, które okre la 

jego obszar, przebieg granicy, otulin  i nieruchomo ci 

Skarbu Pa stwa nieprzechodz ce w trwa y zarz d 

urz du obs uguj cego ministra w a ciwego do spraw 

rodowiska. Rada Ministrów, wydaj c rozporz dzenie, 

kieruje si  rzeczywistym stanem warto ci 

przyrodniczych obszaru.”,  

b) po ust. 1 dodaje si  ust. 1a – 1c w brzmieniu: 

„1a. Likwidacja lub zmniejszenie obszaru parku 

narodowego nast puje wy cznie w razie bezpowrotnej 

utraty warto ci przyrodniczych i kulturowych jego 

obszaru. 

1b. Trwa y zarz d w stosunku do nieruchomo ci Skarbu 

Pa stwa, które zosta y wy czone z granic parku 

narodowego, w wyniku jego likwidacji lub zmiany 

jego granic, wygasa z mocy prawa z dniem wej cia 

w ycie rozporz dzenia, o którym mowa w ust. 1.  

1c. W przypadku, o którym mowa w ust. 1b, minister 

w a ciwy do spraw rodowiska przekazuje 

protokolarnie nieruchomo ci ministrowi w a ciwemu 

do spraw Skarbu Pa stwa. Minister w a ciwy do spraw 



Skarbu Pa stwa, po uprzednim wydaniu decyzji 

potwierdzaj cej wyga ni cie trwa ego zarz du, 

rozstrzyga o sposobie zagospodarowania nierucho- 

mo ci.”,  

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Nieruchomo ci Skarbu Pa stwa po o one w granicach 

parku narodowego i s u ce realizacji jego celów 

minister w a ciwy do spraw Skarbu Pa stwa oddaje 

w trwa y zarz d urz du obs uguj cego ministra 

w a ciwego do spraw rodowiska, na zasadach 

okre lonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomo ciami (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 102, poz. 651, z pó n. zm.
5)

). W odniesieniu do 

parków narodowych nie stosuje si  art. 51 ustawy z dnia 

21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami.”, 

d) po ust. 3 dodaje si  ust. 3a – 3n w brzmieniu: 

„3a. Minister w a ciwy do spraw rodowiska jest 

obowi zany do z o enia wniosków o wpis w ksi gach 

wieczystych trwa ego zarz du na rzecz urz du 

obs uguj cego ministra rodowiska w terminie 

24 miesi cy od dnia uprawomocnienia si  decyzji 

o ustanowieniu trwa ego zarz du. 

3b. Wpisy do ksi g wieczystych i ich zak adanie oraz 

wpisy w odpowiednich ewidencjach s  wolne od op at.  

3c. Urz d obs uguj cy ministra w a ciwego do spraw 

rodowiska, za zgod  ministra w a ciwego do spraw 

Skarbu Pa stwa, oddaje w u yczenie nieruchomo ci, 

o których mowa w ust. 3, parkom narodowym, 

w drodze umowy. 

3d. Umowa, o której mowa w ust. 3c, w szczególno ci: 

1) zawiera oznaczenie nieruchomo ci z wyszczegól-

nieniem danych ewidencyjnych identyfikuj cych 



nieruchomo  oraz wskazanie sposobu jej 

wykorzystania; 

2) okre la uprawnienia ministra w a ciwego do spraw 

rodowiska w zakresie kontroli wykorzystywania 

u yczanych nieruchomo ci zgodnie z ich 

przeznaczeniem; 

3) okre la przypadki, w których u yczane 

nieruchomo ci mog  by  powierzone innym 

podmiotom w drodze umów. 

3e. Umow , o której mowa w ust. 3c, zawieraj : minister 

w a ciwy do spraw rodowiska i dyrektor parku 

narodowego. 

3f. Nieruchomo ci u yczone parkom narodowym na 

podstawie umowy, o której mowa w ust. 3c, nie mog  

by  zbywane, z zastrze eniem art. 104a ust. 1. 

3g. Park narodowy jest obowi zany uzyska  zgod  

ministra w a ciwego do spraw rodowiska na 

dokonanie czynno ci przekraczaj cych czynno ci 

zwyk ego zarz du, której przedmiotem jest u yczona 

nieruchomo , w szczególno ci na jej powierzenie 

innym podmiotom na okres d u szy ni  5 lat. 

W przypadku gdy po umowie zawartej na czas 

oznaczony strony zawieraj  kolejn  umow , której 

przedmiotem jest ta sama nieruchomo  i czny czas 

trwania umów zawartych z tym samym podmiotem 

przekracza 5 lat, jest wymagana zgoda ministra 

w a ciwego do spraw rodowiska. 

3h. Zgoda, o której mowa w ust. 3g, jest udzielana na 

umotywowany wniosek dyrektora parku narodowego, 

sk adany do ministra w a ciwego do spraw 

rodowiska. 



3i. Wniosek, o którym mowa w ust. 3h, powinien 

zawiera  w szczególno ci: 

1) oznaczenie nieruchomo ci z wyszczególnieniem 

danych ewidencyjnych identyfikuj cych 

nieruchomo ; 

2) sposób powierzenia nieruchomo ci innemu 

podmiotowi; 

3) uzasadnienie gospodarcze czynno ci prawnej; 

4) wp yw czynno ci prawnej na przyrod  parku 

narodowego; 

5) okre lenie zgodno ci czynno ci prawnej z celami 

parku narodowego; 

6) opis czynno ci prawnej. 

3j. Przy wydawaniu zgody, o której mowa w ust. 3g, 

bierze si  pod uwag  w szczególno ci wp yw 

czynno ci prawnej na przyrod  parku oraz jej 

zgodno  z celami parku. 

3k. 1. Informacj  o wyra eniu zgody na dokonanie 

czynno ci, o której mowa w ust. 3g, obejmuj c  

wskazanie: 

1) przedmiotu rozporz dzenia, 

2) okre lonej w tre ci czynno ci prawnej warto ci 

rozporz dzenia, 

3) rodzaju czynno ci prawnej, 

4) okresu obowi zywania umowy – w przypadku 

rozporz dzenia polegaj cego na oddaniu 

sk adników aktywów trwa ych, o których 

mowa w ust. 1, do korzystania innym 

podmiotom 

– podlegaj  og oszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej parku 



narodowego oraz urz du obs uguj cego 

ministra w a ciwego do spraw rodowiska. 

2. O udzielonej zgodzie, o której mowa w ust. 3g, 

minister w a ciwy do spraw rodowiska 

niezw ocznie powiadamia ministra w a ciwego do 

spraw Skarbu Pa stwa. 

3l. Czynno  prawna dokonana z naruszeniem 

obowi zku okre lonego w ust. 3g jest niewa na. 

3m. Park narodowy jest obowi zany do uiszczania 

podatku od nieruchomo ci, podatku rolnego 

i podatku le nego, w stosunku do nieruchomo ci 

oddanych mu w u yczenie. 

3n. Do nieruchomo ci oddanych w u yczenie parkom 

narodowym nie stosuje si  art. 5a – 5c ustawy z dnia 

8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnie  

przys uguj cych Skarbowi Pa stwa (Dz. U. Nr 106, 

poz. 493, z pó n. zm.
6)

).”, 

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Parkowi narodowemu przys uguje prawo pierwokupu 

nieruchomo ci po o onej w granicach parku 

narodowego na rzecz Skarbu Pa stwa. W przypadku 

nabycia nieruchomo ci w wykonaniu prawa 

pierwokupu stosuje si  ust. 3 – 3n.”, 

f) po ust. 5 dodaje si  ust. 5a – 5i w brzmieniu:  

„5a. Prawo pierwokupu mo e by  wykonane w terminie 

miesi ca od dnia otrzymania przez dyrektora parku 

narodowego zawiadomienia o tre ci umowy sprzeda y.  

5b. Notariusz sporz dzaj cy umow  sprzeda y jest 

obowi zany do zawiadomienia dyrektora parku 

narodowego o tre ci tej umowy.  

5c. Dyrektor parku narodowego wykonuje prawo 

pierwokupu, na podstawie upowa nienia ministra 



w a ciwego do spraw Skarbu Pa stwa, przez z o enie 

o wiadczenia w formie aktu notarialnego u notariusza, 

o którym mowa w ust. 5b. W przypadku gdyby 

z o enie o wiadczenia u tego notariusza by o 

niemo liwe lub napotyka o powa ne trudno ci, mo e 

by  ono z o one u innego notariusza.  

5d. O wiadczenie, o którym mowa w ust. 5c, notariusz 

dor cza sprzedawcy.  

5e. Prawo pierwokupu wykonuje si  po cenie ustalonej 

mi dzy stronami w umowie sprzeda y.  

5f. Czynno  prawna dokonana niezgodnie z przepisami 

ustawy lub bez zawiadomienia uprawnionego do prawa 

pierwokupu jest niewa na.  

5g. W przypadku gdy prawo pierwokupu nieruchomo ci 

po o onej na obszarze parku narodowego, z mocy 

przepisów odr bnych przys uguje jednocze nie kilku 

podmiotom, pierwsze stwo w realizacji prawa 

pierwokupu przys uguje parkowi narodowemu.  

5h. Nieruchomo ci Skarbu Pa stwa zb dne jednostce 

organizacyjnej sprawuj cej trwa y zarz d, po o one 

w granicach parku narodowego, w przypadku 

wyga ni cia trwa ego zarz du na rzecz jednostki 

organizacyjnej, minister w a ciwy do spraw Skarbu 

Pa stwa oddaje w trwa y zarz d urz du obs uguj cego 

ministra w a ciwego do spraw rodowiska, na zasadach 

okre lonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomo ciami. Do nieruchomo ci 

oddanych w trwa y zarz d ministra w a ciwego do 

spraw rodowiska stosuje si  przepisy ust. 3a – 3m. 

5i. Oddanie w trwa y zarz d nieruchomo ci nabytych 

w drodze realizacji prawa pierwokupu jest wolne od 

podatków i op at zwi zanych z tym dzia aniem, 



a wynikaj ce z niego wpisy do ksi g wieczystych i ich 

zak adanie oraz wpisy we w a ciwych ewidencjach s  

wolne od op at.”;  

6) po art. 10 dodaje si  art. 10a – 10h w brzmieniu:  

Art. 10a. 1. Park narodowy jest obowi zany uzyska  zgod  

ministra w a ciwego do spraw Skarbu Pa stwa, na 

zasadach okre lonych w art. 5a – 5c ustawy z dnia 

8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania 

uprawnie  przys uguj cych Skarbowi Pa stwa, na 

dokonanie czynno ci prawnej w zakresie 

rozporz dzenia sk adnikami aktywów trwa ych 

w rozumieniu przepisów o rachunkowo ci, innymi 

ni  nieruchomo ci u yczone przez urz d 

obs uguj cy ministra w a ciwego do spraw 

rodowiska, zaliczonymi do warto ci 

niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów 

trwa ych lub inwestycji d ugoterminowych, w tym 

oddania tych sk adników do korzystania innym 

podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego 

lub ich wniesienia jako wk adu do spó ki lub 

spó dzielni, je eli warto  rynkowa przedmiotu 

rozporz dzenia przekracza równowarto  

w z otych kwoty 50 000 euro, obliczonej na 

podstawie redniego kursu og oszonego przez 

Narodowy Bank Polski wed ug stanu z dnia 

wyst pienia o zgod . 

2. Przy wydawaniu rozstrzygni cia w zakresie 

wyra enia zgody, o której mowa w ust 1, bierze si  

pod uwag  w szczególno ci wp yw sposobu 

rozporz dzenia nieruchomo ci  na przyrod  parku 

narodowego oraz jej zgodno  z celami parku. 

3. Do wniosku o wyra enie zgody, o której mowa 

w ust. 1, dyrektor parku narodowego do cza 



informacj  okre laj c  wp yw planowanej 

czynno ci prawnej na przyrod  parku narodowego. 

Wniosek podlega zaopiniowaniu przez ministra 

w a ciwego do spraw rodowiska. 

4. Zbycie przez park narodowy nieruchomo ci 

stanowi cych w asno  parku narodowego lub 

w stosunku do których parkowi narodowemu 

przys uguje prawo u ytkowania wieczystego, 

po o onych w granicach parku, jest mo liwe 

wy cznie w przypadku bezpowrotnej utraty przez 

nieruchomo  walorów przyrodniczych lub 

kulturowych i braku jej przydatno ci do realizacji 

celów parku narodowego.  

5. Zawarcie przez park narodowy umowy dotycz cej 

rozporz dzania nieruchomo ciami stanowi cymi 

w asno  parku narodowego lub w stosunku do 

których parkowi narodowemu przys uguje prawo 

u ytkowania wieczystego oraz nieruchomo ciami 

u yczonymi parkowi narodowemu nast puje 

w drodze przetargu, z zastrze eniem art. 10b.  

Art. 10b. Umowa dotycz ca rozporz dzenia nieruchomo ci  

jest zawierana w drodze bezprzetargowej, je eli: 

1) stron  jest pa stwowa jednostka bud etowa; 

2) zbycie nieruchomo ci nast puje w drodze zamiany 

lub darowizny; 

3) przedmiotem zbycia jest udzia  w nieruchomo ci, 

a zbycie nast puje na rzecz innych 

wspó w a cicieli nieruchomo ci; 

4) zawierana jest umowa u yczenia; 

5) zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego 

z pracownikiem parku narodowego; 



6) zawierana jest umowa s u ebno ci drogi 

koniecznej lub s u ebno ci przesy u. 

Art. 10c. Przetarg og asza, organizuje i przeprowadza dyrektor 

parku narodowego. 

Art. 10d. 1. Przetarg przeprowadza si  w formie: 

1) przetargu ustnego nieograniczonego;  

2) przetargu pisemnego nieograniczonego. 

2. Przetarg ma na celu uzyskanie najwy szej ceny 

albo wybór najkorzystniejszej oferty. 

3. O zastosowanej formie przetargu decyduje 

dyrektor parku narodowego. 

Art. 10e. 1. Og oszenie o przetargu podaje si  do publicznej 

wiadomo ci niezw ocznie, a w przypadku 

nieruchomo ci, o których mowa w art. 104a, nie 

wcze niej ni  po up ywie terminu, o którym mowa 

w art. 104a ust. 10. Og oszenie o przetargu 

wywiesza si  w siedzibie parku narodowego oraz 

zamieszcza si  na stronach internetowych parku, 

a  ponadto informacj  o og oszeniu przetargu 

podaje si  do publicznej wiadomo ci w sposób 

zwyczajowo przyj ty w danej miejscowo ci. 

2. W og oszeniu o przetargu podaje si  czas, miejsce 

i warunki przetargu, a w razie og oszenia kolejnego 

przetargu lub rokowa  równie  terminy 

przeprowadzenia poprzednich przetargów. 

Og oszenie o przetargu zawiera ponadto 

odpowiednio: 

1) oznaczenie nieruchomo ci wed ug ksi gi 

wieczystej oraz ewidencji gruntów 

i budynków; 

2) powierzchni  nieruchomo ci; 



3) przeznaczenie nieruchomo ci i sposób jej 

zagospodarowania; 

4) termin zagospodarowania nieruchomo ci; 

5) cen  nieruchomo ci w wysoko ci nie ni szej 

ni  warto  nieruchomo ci okre lona przez 

rzeczoznawc  maj tkowego; 

6) wysoko  op at z tytu u u ytkowania, najmu 

lub dzier awy; 

7) terminy wnoszenia op at; 

8) zasady aktualizacji op at; 

9) informacje o przeznaczeniu do sprzeda y, 

oddania w u ytkowanie, najem lub dzier aw ; 

10) wysoko  wadium. 

3. Przed og oszeniem o przetargu rozpatruje si  

wnioski uprawnionych do nabycia, u ytkowania, 

najmu lub dzier awy nieruchomo ci w drodze 

bezprzetargowej. W przypadku pozytywnego 

rozpatrzenia wniosku, informacji o nieruchomo ci, 

której ten wniosek dotyczy, nie zamieszcza si  

w og oszeniu o przetargu. 

Art. 10f. 1. Je eli drugi przetarg zako czy  si  wynikiem 

negatywnym, dyrektor parku narodowego mo e 

zby  nieruchomo  lub zawrze  umow  

u ytkowania, najmu lub dzier awy nieruchomo ci 

w drodze rokowa  albo organizowa  kolejne 

przetargi. W przypadku zbywania nieruchomo ci 

cena og oszona w kolejnych przetargach albo 

ustalona w wyniku rokowa  nie mo e by  ni sza 

ni  2/3 warto ci nieruchomo ci okre lonej przez 

rzeczoznawc  maj tkowego.  

2. Przetarg uwa a si  za zako czony wynikiem 

negatywnym, je eli nikt nie przyst pi  do przetargu 



ustnego lub aden z uczestników nie zaoferowa  

post pienia ponad cen  wywo awcz  albo je eli 

w przetargu pisemnym nie wp yn a ani jedna 

oferta lub aden z uczestników nie zaoferowa  

ceny wy szej od wywo awczej, a tak e je eli 

komisja przetargowa stwierdzi a, e adna oferta 

nie spe nia warunków przetargu. 

3. Uczestnik przetargu mo e w terminie 7 dni od dnia 

og oszenia wyniku przetargu ustnego lub 

dor czenia zawiadomienia o wyniku przetargu 

pisemnego zaskar y  czynno ci zwi zane 

z przeprowadzeniem przetargu do ministra 

w a ciwego do spraw rodowiska. 

Art. 10g. 1. Dyrektor parku narodowego jest obowi zany 

zawiadomi  osob  ustalon  jako nabywca 

nieruchomo ci o miejscu i terminie zawarcia 

umowy dotycz cej rozporz dzenia nieruchomo ci , 

najpó niej w ci gu 21 dni od dnia rozstrzygni cia 

przetargu. Wyznaczony termin nie mo e by  

krótszy ni  7 dni od dnia dor czenia 

zawiadomienia.  

2. Je eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo ci 

nie przyst pi bez usprawiedliwienia do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie podanych 

w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, 

dyrektor parku narodowego mo e odst pi  od 

zawarcia umowy, a wp acone wadium nie podlega 

zwrotowi. W zawiadomieniu zamieszcza si  

informacj  o tym uprawnieniu.  

Art. 10h. 1. Minister w a ciwy do spraw rodowiska okre li, 

w drodze rozporz dzenia, sposób i tryb 

przeprowadzania przetargów na rozporz dzanie 

nieruchomo ciami przez parki narodowe oraz 



przeprowadzania rokowa , uwzgl dniaj c 

konieczno  zapewnienia jawno ci i jednolito ci 

post powania, równego dost pu do udzia u 

w przetargu oraz uzyskania najkorzystniejszego 

wyniku przetargu. 

2. Wydaj c rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 1, 

minister w a ciwy do spraw rodowiska okre li: 

1) wysoko  wadium oraz terminy i formy jego 

wnoszenia i zwrotu; 

2) tryb powo ywania, sk ad i sposób dzia ania 

komisji przetargowej; 

3) sposób sporz dzania oraz tre  protoko u 

z  przeprowadzonego przetargu; 

4) tryb post powania w przypadku zaskar enia 

przetargu; 

5) tryb post powania przy przeprowadzaniu 

poszczególnych rodzajów przetargów; 

6) tryb post powania przy przeprowadzaniu 

rokowa .”; 

7) w art. 12: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Obszar parku narodowego mo e by  udost pniany 

w  sposób, który nie wp ynie negatywnie na przyrod  

w parku narodowym.”, 

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Op aty pobierane za wst p do parku narodowego, 

o  których mowa w ust. 3, w wysoko ci 15 % wp ywów 

za ka dy kwarta , przeznacza si  na dofinansowanie 

dzia alno ci ratowniczej specjalistycznych organi-

zacji ratowniczych – Górskiego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego oraz Tatrza skiego 



Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, dzia aj -

cych na terenie danego parku narodowego.”; 

8) w art. 15:  

a) w ust. 1: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) budowy lub przebudowy obiektów budowlanych 

i  urz dze  technicznych, z wyj tkiem obiektów 

i urz dze  s u cych celom parku narodowego 

albo rezerwatu przyrody;”, 

– pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz 

poza drogami po o onymi na nieruchomo ciach 

stanowi cych w asno  parków narodowych, 

b d cych w u ytkowaniu wieczystym parków 

narodowych lub u yczonych parkom narodowym 

przez urz d obs uguj cy ministra w a ciwego do 

spraw rodowiska, wskazanymi przez dyrektora 

parku narodowego, a w rezerwacie przyrody 

przez regionalnego dyrektora ochrony 

rodowiska;”, 

b) w ust. 3 dodaje si  pkt 3 w brzmieniu: 

„3) celami szkoleniowymi lotnictwa Si  Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w ramach przygotowania do 

misji poza granicami kraju, w przypadku braku 

rozwi za  alternatywnych i je eli nie wp ynie to 

negatywnie na przyrod  parku narodowego.”, 

c) dodaje si  ust. 6 – 10 w brzmieniu: 

„6. Zezwolenie na odst pstwo od zakazów, o których 

mowa w ust. 1, wydaje si , w drodze decyzji 

administracyjnej, na czas okre lony, nie d u szy ni  

5  lat. 



 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na odst pstwo od 

zakazów, o których mowa w ust. 1, zawiera 

w szczególno ci: 

1) imi  i nazwisko oraz adres albo nazw  i siedzib  

wnioskodawcy; 

2) wskazanie zakazów, od których wnioskodawca 

zamierza uzyska  zezwolenie na odst pstwo;  

3) cel wykonania wnioskowanych czynno ci wraz 

z  uzasadnieniem; 

4) opis planowanych czynno ci; 

5) lokalizacj  wykonywania planowanych czynno ci; 

6) uzasadnienie braku rozwi za  alternatywnych 

wzgl dem planowanego wariantu w przypadku 

realizacji inwestycji liniowych celu publicznego 

albo braku rozwi za  alternatywnych 

w  przypadku szkole  lotnictwa Si  Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w ramach przy-

gotowania do misji poza granicami kraju; 

7) opis przewidywanych dzia a  maj cych na celu 

zapobieganie, ograniczanie lub kompensacj  

przyrodnicz  negatywnych oddzia ywa  na 

przyrod  parku narodowego. 

8. W zezwoleniu na odst pstwo od zakazów, o których 

mowa w ust. 1, niezale nie od wymaga  wynikaj cych 

z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks post powania administracyjnego (Dz. U. 

z  2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pó n. zm.
7)

) wskazuje si  

warunki realizacji tego odst pstwa wynikaj ce 

z  potrzeb ochrony przyrody. 

9. Przy zasi ganiu opinii, o których mowa w ust. 3 i 4, nie 

stosuje si  art.  106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks post powania administracyjnego. 



10. W a ciwe organy wydaj  opini , o której mowa  

w ust. 3 i 4, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

wniosku o jej wydanie. Opinia wydawana jest w formie 

pisemnego stanowiska organu zawieraj cego ocen  

planowanych czynno ci, w odniesieniu do wp ywu 

przedsi wzi cia na przyrod  parku narodowego.”; 

9) w art. 91 dodaje si  pkt 2b i 2c w brzmieniu: 

„2b) marsza ek województwa; 

2c) dyrektor parku narodowego;”; 

10)  uchyla si  art. 101 i 102; 

11) w art. 103 dodaje si  ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Minister w a ciwy do spraw rodowiska okre li, w drodze 

rozporz dzenia, warunki wynagradzania za prac  

pracowników parków narodowych i przyznawania im 

innych wiadcze  zwi zanych z prac , w tym:  

1) kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników 

parków narodowych,  

2) inne, poza wynagrodzeniem zasadniczym, sk adniki 

wynagrodzenia i ich kwoty, uzasadnione zw aszcza 

pe nieniem okre lonej funkcji lub zajmowaniem 

okre lonego stanowiska, szczególnymi w a ciwo ciami 

pracy, warunkami wykonywanej pracy oraz 

kwalifikacjami zawodowymi pracowników 

– uwzgl dniaj c specyfik  i charakter pracy pracowników 

parków narodowych.”; 

12) po art. 104 dodaje si  art. 104a i 104b w brzmieniu: 

„Art. 104a. 1. Minister w a ciwy do spraw rodowiska na 

podstawie upowa nienia ministra w a ciwego do 

spraw Skarbu Pa stwa i po uzyskaniu jego 

zgody, na umotywowany wniosek dyrektora 

parku narodowego, mo e zbywa  budynki 

mieszkalne, samodzielne lokale mieszkalne, 



samodzielne lokale u ytkowe przeznaczone na 

gara e, zwane dalej „lokalami”, nieprzydatne 

parkowi narodowemu. Lokal zbywa si  wraz 

z  pomieszczeniami przynale nymi oraz prawem 

zwi zanym z prawem w asno ci lokalu. 

2. Dyrektor parku narodowego wraz z wnioskiem 

o  zbycie lokalu wyst puje o rozwi zanie umowy 

u yczenia nieruchomo ci. 

3. W przypadku uznania wniosku dyrektora parku 

narodowego za uzasadniony, strony rozwi zuj  

umow  u yczenia nieruchomo ci. 

4. Minister w a ciwy do spraw rodowiska 

wyst puje do ministra w a ciwego do spraw 

Skarbu Pa stwa o zgod  na zbycie lokalu 

i  wygaszenie trwa ego zarz du nieruchomo ci.  

5. Minister w a ciwy do spraw Skarbu Pa stwa, 

rozstrzyga o mo liwo ci zbycia lokalu,  

a  w  przypadku udzielenia zgody, wydaje 

decyzj  o wyga ni ciu trwa ego zarz du 

w  odniesieniu do nieruchomo ci przeznaczonej 

do zbycia. 

6. Nie podlegaj  zbyciu lokale: 

1) niezb dne do zapewnienia bezp atnych 

mieszka  dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach, o  których mowa w art. 104 

ust. 3; 

2) zwi zane z zarz dzaniem parkiem 

narodowym. 

7. Pracownikom i by ym pracownikom parku 

narodowego maj cym co najmniej trzyletni okres 

zatrudnienia w parkach narodowych, z wy cze-

niem osób, z którymi stosunek pracy zosta  



rozwi zany bez wypowiedzenia z winy 

pracownika, przys uguje pierwsze stwo 

w nabyciu lokali, których s  najemcami  

i w których mieszkaj .  

8. Ustalenie ceny lokalu przy sprzeda y, o której 

mowa w ust. 1, nast puje na zasadach 

okre lonych w przepisach o gospodarce 

nieruchomo ciami, z zastrze eniem ust. 9. 

9. Cena sprzeda y lokalu podlega cznemu 

obni eniu o 6 % za ka dy rok zatrudnienia  

w parkach narodowych i o 3 % za ka dy rok 

najmu tego lokalu, jednak nie wi cej ni  o 95 %. 

Je eli osob  uprawnion  jest emeryt lub rencista 

cena sprzeda y lokalu wynosi 5 % jego warto ci. 

W razie zbiegu uprawnie  do obni enia ceny 

sprzeda y lokalu przys uguj cych osobom 

prowadz cym wspólne gospodarstwo domowe 

okresy zatrudnienia tych osób sumuje si , przy 

czym bonifikata nie mo e przekracza  95 % ceny 

sprzeda y lokalu. Uprawnienie to przys uguje 

tylko przy nabyciu jednego lokalu. 

10. Przepisy ust. 7 – 9 stosuje si  równie  do osób 

bliskich, które w dniu mierci pracownika parku 

narodowego zamieszkiwa y razem z nim. Przez 

osoby bliskie rozumie si  ma onków oraz 

wst pnych i zst pnych, a tak e osoby 

przysposabiaj ce i przysposobione.  

11. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 9, 

przys uguje osobom bliskim równie  w stosunku 

do lokalu, którego prawo najmu osoby te 

uzyska y w zamian za lokal zajmowany w dniu 

mierci pracownika lub by ego pracownika parku 

narodowego. Uprawnienie to przys uguje tylko 



jednej osobie bliskiej i tylko przy nabyciu 

jednego lokalu.  

12. Minister w a ciwy do spraw rodowiska da 

zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po 

jej waloryzacji, je eli nabywca lokalu, o którym 

mowa w ust. 7, 10 i 11, przed up ywem 5 lat od 

dnia jego nabycia zby  ten lokal lub wykorzysta  

na inne cele ni  mieszkaniowe. Waloryzacji 

dokonuje si  wed ug zasad okre lonych 

w  przepisach o gospodarce nieruchomo ciami.  

13. Najemcom nieposiadaj cym uprawnie , 

o  których mowa w ust. 7, 10 i 11, przys uguje 

pierwsze stwo w nabyciu przeznaczonego do 

sprzeda y lokalu, który zajmuj  co najmniej od 

3  lat, na podstawie umowy najmu, zawartej na 

czas nieoznaczony. Przepisu ust. 9 nie stosuje 

si . 

14. O przeznaczeniu lokali do zbycia minister 

w a ciwy do spraw rodowiska zawiadamia na 

pi mie osoby, o których mowa w ust. 7, 10, 11 

i 13, wyznaczaj c co najmniej miesi czny termin 

na z o enie pisemnego o wiadczenia o zamiarze 

nabycia lokalu, liczony od dnia dor czenia 

zawiadomienia osobie zainteresowanej. 

Niez o enie o wiadczenia w wyznaczonym 

terminie oznacza rezygnacj  z nabycia lokalu. 

15. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 14, 

powinno zawiera : 

1) cen  lokalu;  

2) przewidywany termin zawarcia umowy 

sprzeda y lokalu; 



3) informacj  o skutku niez o enia 

o wiadczenia, o którym mowa w ust. 14. 

16. Pracownikom i by ym pracownikom parku 

narodowego nieb d cym najemcami lokali 

przeznaczonych do sprzeda y, przys uguje 

pierwsze stwo nabycia lokali wolnych 

(pustostanów), na warunkach okre lonych 

w  ust. 9.  

17. Lokale mog  by  zbywane, pod rygorem 

niewa no ci, wy cznie na zasadach okre lonych  

w ust. 1 – 16.  

18. W sprawach, o których mowa w ust. 1 – 17, nie 

stosuje si  ustawy z dnia 15 grudnia 2000  r.  

o zasadach zbywania mieszka  b d cych 

w asno ci  przedsi biorstw pa stwowych, 

niektórych spó ek handlowych z udzia em 

Skarbu Pa stwa, pa stwowych osób prawnych 

oraz niektórych mieszka  b d cych w asno ci  

Skarbu Pa stwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24, 

z  pó n. zm.
8)

).   

Art. 104b. Pracownik, który naby  lokal wykorzystywany lub 

przeznaczony na cele mieszkaniowe na zasadach 

okre lonych w art. 104a albo skorzysta  

z  uprawnie  okre lonych w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszka  

b d cych w asno ci  przedsi biorstw 

pa stwowych, niektórych spó ek handlowych 

z  udzia em Skarbu Pa stwa, pa stwowych osób 

prawnych oraz niektórych mieszka  b d cych 

w asno ci  Skarbu Pa stwa nie mo e ubiega  si  

o  wyp acanie ekwiwalentu za niewykorzystywanie 

bezp atnego mieszkania lub przydzielenie 

bezp atnego mieszkania.”. 



Art. 2. W ustawie z dnia 28 wrze nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 12, poz. 59, Nr 34, poz. 170 i Nr 106, poz. 622) w art. 4 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje 

brzmienie: 

„1) stanowi cych w asno  parków narodowych, b d cych 

w u ytkowaniu wieczystym parków narodowych lub 

u yczonych parkom narodowym przez urz d obs uguj cy 

ministra w a ciwego do spraw rodowiska;”. 

 

Art. 3. 1. Z dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy: 

1) Babiogórski Park Narodowy, b d cy pa stwow  jednostk  

bud etow , staje si  pa stwow  osob  prawn  Babiogórskim 

Parkiem Narodowym z siedzib  w Zawoi; 

2) Bia owieski Park Narodowy b d cy pa stwow  jednostk  

bud etow , staje si  pa stwow  osob  prawn  Bia owieskim 

Parkiem Narodowym z siedzib  w Bia owie y; 

3) Biebrza ski Park Narodowy b d cy pa stwow  jednostk  

bud etow , staje si  pa stwow  osob  prawn  Biebrza skim 

Parkiem Narodowym z siedzib  w Osowcu Twierdzy; 

4) Bieszczadzki Park Narodowy b d cy pa stwow  jednostk  

bud etow , staje si  pa stwow  osob  prawn  Bieszczadzkim 

Parkiem Narodowym z siedzib  w Ustrzykach Górnych; 

5) Drawie ski Park Narodowy b d cy pa stwow  jednostk  

bud etow , staje si  pa stwow  osob  prawn  Drawie skim 

Parkiem Narodowym z siedzib  w Drawnie; 

6) Gorcza ski Park Narodowy b d cy pa stwow  jednostk  

bud etow , staje si  pa stwow  osob  prawn  Gorcza skim 

Parkiem Narodowym z siedzib  w Por bie Wielkiej; 

7) Kampinoski Park Narodowy b d cy pa stwow  jednostk  

bud etow , staje si  pa stwow  osob  prawn  Kampinoskim 

Parkiem Narodowym z siedzib  w Izabelinie; 



8) Karkonoski Park Narodowy b d cy pa stwow  jednostk  

bud etow , staje si  pa stwow  osob  prawn  Karkonoskim 

Parkiem Narodowym z siedzib  w Jeleniej Górze; 

9) Magurski Park Narodowy b d cy pa stwow  jednostk  

bud etow , staje si  pa stwow  osob  prawn  Magurskim 

Parkiem Narodowym z siedzib  w Krempnej; 

10) Narwia ski Park Narodowy b d cy pa stwow  jednostk  

bud etow , staje si  pa stwow  osob  prawn  Narwia skim 

Parkiem Narodowym z siedzib  w Kurowie; 

11) Ojcowski Park Narodowy b d cy pa stwow  jednostk  

bud etow , staje si  pa stwow  osob  prawn  Ojcowskim 

Parkiem Narodowym z siedzib  w Ojcowie; 

12) Park Narodowy „Bory Tucholskie” b d cy pa stwow  

jednostk  bud etow , staje si  pa stwow  osob  prawn  

Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” z siedzib  

w Charzykowach; 

13) Park Narodowy Gór Sto owych b d cy pa stwow  jednostk  

bud etow , staje si  pa stwow  osob  prawn  Parkiem 

Narodowym Gór Sto owych z siedzib  w Kudowie Zdroju; 

14) Park Narodowy „Uj cie Warty” b d cy pa stwow  jednostk  

bud etow , staje si  pa stwow  osob  prawn  Parkiem 

Narodowym „Uj cie Warty” z siedzib  w Chyrzynie; 

15) Pieni ski Park Narodowy b d cy pa stwow  jednostk  

bud etow , staje si  pa stwow  osob  prawn  Pieni skim 

Parkiem Narodowym z siedzib  w Kro cienku nad Dunajcem; 

16) Poleski Park Narodowy b d cy pa stwow  jednostk  

bud etow , staje si  pa stwow  osob  prawn  Poleskim 

Parkiem Narodowym z siedzib  w Urszulinie; 

17) Roztocza ski Park Narodowy b d cy pa stwow  jednostk  

bud etow , staje si  pa stwow  osob  prawn  Roztocza skim 

Parkiem Narodowym z siedzib  w Zwierzy cu; 



18) S owi ski Park Narodowy b d cy pa stwow  jednostk  

bud etow , staje si  pa stwow  osob  prawn  S owi skim 

Parkiem Narodowym z siedzib  w Smo dzinie; 

19) wi tokrzyski Park Narodowy b d cy pa stwow  jednostk  

bud etow , staje si  pa stwow  osob  prawn  wi tokrzyskim 

Parkiem Narodowym z siedzib  w Bodzentynie; 

20) Tatrza ski Park Narodowy b d cy pa stwow  jednostk  

bud etow , staje si  pa stwow  osob  prawn  Tatrza skim 

Parkiem Narodowym z siedzib  w Zakopanem; 

21) Wielkopolski Park Narodowy b d cy pa stwow  jednostk  

bud etow , staje si  pa stwow  osob  prawn  Wielkopolskim 

Parkiem Narodowym z siedzib  w Jeziorach; 

22) Wigierski Park Narodowy b d cy pa stwow  jednostk  

bud etow , staje si  pa stwow  osob  prawn  Wigierskim 

Parkiem Narodowym z siedzib  w Krzywem; 

23) Woli ski Park Narodowy b d cy pa stwow  jednostk  

bud etow , staje si  pa stwow  osob  prawn  Woli skim 

Parkiem Narodowym z siedzib  w Mi dzyzdrojach. 

2. W odniesieniu do pa stwowych osób prawnych, o których mowa 

w ust. 1, nie stosuje si  art. 51 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomo ciami. 

 

Art. 4. 1. Z dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy:  

1) nale no ci i zobowi zania, w tym nie ci gni te nale no ci 

i nieuregulowane zobowi zania parków narodowych b d cych 

pa stwowymi jednostkami bud etowymi staj  si  nale no ciami  

i zobowi zaniami parków narodowych b d cych pa stwowymi 

osobami prawnymi;  

2) umowy zawarte przez parki narodowe b d ce pa stwowymi 

jednostkami bud etowymi zachowuj  moc do czasu ich 

wyga ni cia, z tym e wynikaj ce z tych umów prawa 

i obowi zki parków narodowych b d cych pa stwowymi 



jednostkami bud etowymi staj  si  prawami  

i obowi zkami parków narodowych b d cych pa stwowymi 

osobami prawnymi. 

2. Przeznaczenie mienia ruchomego Skarbu Pa stwa zarz dzanego 

przez parki narodowe b d ce pa stwowymi jednostkami bud etowymi okre la minister 

w a ciwy do spraw rodowiska w porozumieniu z ministrem w a ciwym do spraw 

Skarbu Pa stwa, w terminie 2 miesi cy od dnia wej cia w ycie ustawy.  

 

Art. 5. 1. Z dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy nieruchomo ci b d ce 

w trwa ym zarz dzie parków narodowych staj  si  z mocy prawa, nieruchomo ciami 

b d cymi w trwa ym zarz dzie urz du obs uguj cego ministra w a ciwego do spraw 

rodowiska. 

2. W a ciwe organy, w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomo ciami, w terminie 12 miesi cy od dnia wej cia w ycie 

niniejszej ustawy przekazuj  ministrowi w a ciwemu do spraw Skarbu Pa stwa 

dokumentacj  nieruchomo ci, o których mowa w ust. 1. 

3. Minister w a ciwy do spraw Skarbu Pa stwa, po otrzymaniu 

dokumentacji, o której mowa w ust. 2, wydaje decyzj  potwierdzaj c  wyga ni cie 

trwa ego zarz du ustanowionego na rzecz parków narodowych i ustanowienie trwa ego 

zarz du na rzecz urz du obs uguj cego ministra w a ciwego do spraw rodowiska, na 

czas nieokre lony. 

4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, stanowi podstaw  do dokonania 

wpisów w ksi gach wieczystych i we w a ciwych ewidencjach. Wpisy do ksi g 

wieczystych i ich zak adanie oraz wpisy we w a ciwych ewidencjach s  wolne od op at.  

5. Minister w a ciwy do spraw rodowiska jest obowi zany do 

z o enia wniosków o wpis w ksi gach wieczystych trwa ego zarz du na rzecz urz du 

obs uguj cego ministra w a ciwego do spraw rodowiska, w terminie 24 miesi cy od 

dnia uprawomocnienia si  decyzji, o której mowa w ust. 3.  

6. Do nieruchomo ci, o których mowa w ust. 1, stosuje si  art. 10 

ust. 3c – 3n, ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz  ustaw . 

7. Do czasu zawarcia umowy, o której mowa w art. 10 ust. 3c ustawy, 

o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz  ustaw , nieruchomo ciami, 



o których mowa w ust. 1, gospodaruj  na dotychczasowych zasadach, parki narodowe. 

Art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami stosuje 

si  odpowiednio. 

Art. 6. 1 Nieruchomo ci o nieuregulowanym stanie prawnym, w rozumieniu 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami, znajduj ce si  

w granicach parków narodowych pozostaj ce w dniu wej cia w ycie ustawy we 

w adaniu parków narodowych, niestanowi ce w asno ci Skarbu Pa stwa, staj  si  

z dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy, z mocy prawa, w asno ci  Skarbu Pa stwa 

za odszkodowaniem.  

2. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, ustala si  i wyp aca 

wed ug zasad i trybu okre lonych w przepisach o odszkodowaniach za wyw aszczone 

nieruchomo ci, na wniosek dotychczasowego w a ciciela nieruchomo ci, z o ony 

w okresie od dnia wej cia w ycie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2015 r. Po 

up ywie tego okresu roszczenie o odszkodowanie nie przys uguje. Roszczenie  

o odszkodowanie nie przys uguje równie , w przypadku gdy nieruchomo , o której 

mowa w ust. 1, pozostawa a w dniu wej cia w ycie niniejszej ustawy w posiadaniu 

samoistnym parku narodowego nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 lat.  

3. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1, potwierdza, w drodze 

decyzji administracyjnej, minister w a ciwy do spraw Skarbu Pa stwa. 

4. Nieruchomo ci, o których mowa w ust. 1, zostaj  oddane w trwa y 

zarz d urz du obs uguj cego ministra w a ciwego do spraw rodowiska. 

5. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku 

nieruchomo ci oddanych w trwa y zarz d urz du obs uguj cego ministra w a ciwego do 

spraw rodowiska, wyp aca minister w a ciwy do spraw rodowiska.  

6. Podstaw  do ustalenia wysoko ci odszkodowania stanowi warto  

nieruchomo ci wed ug stanu z dnia wej cia w ycie niniejszej ustawy, przy czym nie 

uwzgl dnia si  wzrostu jej warto ci spowodowanego trwa ymi nak adami 

poczynionymi po utracie w adania nieruchomo ci  przez dotychczasowego w a ciciela.  

7. W odniesieniu do nieruchomo ci, o których mowa w ust. 1, stosuje 

si  odpowiednio art. 5 ust. 2 – 7. 

 



Art. 7. Do czasu zawarcia umowy, o której mowa w art. 10 ust. 3c ustawy, 

o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz  ustaw , przychody uzyskiwane 

przez parki narodowe z tytu u gospodarowania nieruchomo ciami, o których mowa 

w art. 5 ust. 1, s  przychodami parków narodowych b d cych pa stwowymi osobami 

prawnymi. 

 

Art. 8. Formy ochrony przyrody – parki narodowe utworzone na podstawie 

dotychczasowych przepisów staj  si  formami ochrony przyrody – parkami 

narodowymi w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz  

ustaw .  

 

Art. 9. Statuty wydane na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 

zachowuj  moc do dnia wej cia w ycie przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 8f tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejsz  ustaw , nie d u ej jednak 

ni  do dnia 31 grudnia 2012 r. 

 

Art. 10. Z dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy dyrektorzy parków 

narodowych, powo ani na t  funkcj  na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy zmienianej 

w art. 1, staj  si  organami parków narodowych. 

 

Art. 11. Do konkursów na stanowisko dyrektora parku narodowego 

og oszonych i nierozstrzygni tych do dnia wej cia w ycie niniejszej ustawy stosuje si  

przepisy dotychczasowe.  

 

Art. 12. 1. Z dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy pracownicy parków 

narodowych b d cych pa stwowymi jednostkami bud etowymi staj  si  pracownikami 

parków narodowych b d cych pa stwowymi osobami prawnymi.  

2. Do czasu okre lenia nowych warunków wynagradzania za prac  

na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 103 ust. 5 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz  ustaw , warunki pracy i p acy 

pracowników parków narodowych b d cych pa stwowymi osobami prawnymi 

pozostaj  bez zmian. 



Art. 13. Do spraw wszcz tych przed dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy,  

a niezako czonych decyzj  ostateczn  stosuje si  przepisy dotychczasowe.  

 

Art. 14. Do robót budowlanych polegaj cych na przebudowie obiektów 

budowlanych i urz dze  technicznych na obszarach parków narodowych i rezerwatów 

przyrody rozpocz tych i niezako czonych przed dniem wej cia w ycie niniejszej 

ustawy nie stosuje si  art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejsz  ustaw . 

 

Art. 15. Do spraw cywilnych wszcz tych przed dniem wej cia w ycie 

niniejszej ustawy, a niezako czonych prawomocnym orzeczeniem, zast pstwo 

procesowe parków narodowych pe ni Prokuratoria Generalna Skarbu Pa stwa.  

 

Art. 16. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. 
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poz. 622. 
6)

 Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, 

Nr 115, poz. 741, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. 

Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 99, 

poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 107, 

poz. 721, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 206, poz. 1590, z 2010 r. Nr 229, poz. 1496 oraz z 2011 r. 

Nr 34, poz. 171. 
7)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, 

z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, 

poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, 

z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, 

Nr 167, poz. 1131, Nr 254, poz. 1700 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173 

i Nr 106, poz. 622. 
8)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, 

poz. 1118,  z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315 i Nr 184, poz. 1539. 



UZASADNIENIE 

 

W zwi zku z wej ciem w ycie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pó n. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy 

wprowadzaj ce ustaw  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z pó n. zm.), 

z   mocy której dokonano likwidacji gospodarstw pomocniczych funkcjonuj cych przy 

pa stwowych jednostkach bud etowych – parkach narodowych, zaistnia a konieczno  

przygotowania przepisów, które regulowa yby zmian  formy prawno-organizacyjnej parków 

narodowych.  

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie przewiduje mo liwo ci 

wykonywania zada  pa stwowych jednostek bud etowych – parków narodowych przez 

funkcjonuj ce przy nich gospodarstwa pomocnicze, ani nie przyznaje im prawa gromadzenia 

rodków finansowych na rachunku dochodów w asnych. 

Ponadto przekszta cenie parków narodowych, b d cych jednostkami bud etowymi,  

a po rednio (z uwagi na wcze niejsz  likwidacj  gospodarstw pomocniczych) tak e 

istniej cych przy nich gospodarstw pomocniczych, w pa stwowe osoby prawne umo liwi 

zatrzymanie dotychczasowych przychodów i etatów przekszta canej jednostki.  

Zgodnie z art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do 

sektora finansów publicznych nale  m.in. pa stwowe osoby prawne tworzone na podstawie 

odr bnych ustaw. Wybór pa stwowej osoby prawnej jako nowej formy organizacyjno- 

-prawnej parków narodowych, zapewni mo liwo  sprawnego funkcjonowania parków 

narodowych i wykonywania zada  ustawowych. Mo liwe b dzie przy tym szczegó owe 

uregulowanie zasad ich gospodarki finansowej. Dzi ki przekszta ceniu parków narodowych 

w  pa stwowe osoby prawne mo liwe b dzie zatrzymanie przez nie uzyskiwanych 

przychodów i ich przeznaczanie na cele ochrony przyrody oraz warto ci kulturowych regionu. 

Jednocze nie podkre li  nale y, e wybór instytucji gospodarki bud etowej jako formy 

organizacyjno-prawnej wi za by si  z konieczno ci  zlecania parkom narodowym zada , 

bowiem zgodnie z art. 23 ustawy o finansach publicznych, jednostka ta tworzona jest w celu 

realizacji zada  publicznych i odp atnie wykonuje wyodr bnione zadania. W zwi zku ze 

zlecaniem zada  trzeba by oby dodatkowo utworzy  jednostk , która zajmowa aby si  

zlecaniem tych zada  i rozliczaniem ich wykonania, co zdecydowanie wp yn oby na 

zwi kszenie kosztów wej cia w ycie regulacji.  
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Warto podkre li , e wraz ze zmian  formy organizacyjno-prawnej nie zmieni si  zakres 

zada  parków narodowych. Istot  projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz 

o zmianie niektórych innych ustaw jest zapewnienie w a ciwego funkcjonowania 

i finansowania dzia alno ci parków narodowych. 

Obecnie w Polsce funkcjonuj  23 pa stwowe jednostki bud etowe – parki narodowe. 

Oprócz podstawowej funkcji, jak  jest ochrona przyrody, parki narodowe realizuj  tak e 

zadania w zakresie edukacji ekologicznej i nauki, a tak e udost pniania zasobów 

przyrodniczych i kulturowych znajduj cych si  na ich obszarze. Skuteczna realizacja zada  

parków narodowych oddzia uje na rozwój gospodarczy regionów, w wielu przypadkach 

stanowi c o atrakcyjno ci turystycznej tych obszarów. Wykonywanie wy ej wymienionych 

zada , w sposób umo liwiaj cy utrzymanie zasobów przyrodniczych zgodnie z wymaganiami 

okre lonymi w przepisach o ochronie przyrody, wymaga znacznych nak adów finansowych. 

Roczny koszt funkcjonowania pa stwowych jednostek bud etowych – parków narodowych 

(dane za 2011 r.) to ok. 200 mln z , z czego z bud etu pa stwa przeznacza si  ok. 137 mln z . 

Powy sze rodki s  rodkami przyznanymi parkom narodowym w ramach limitu na 2011 r. 

dla pa stwowych jednostek bud etowych (ok. 84 mln z ) oraz rodkami, o które wyst puje 

resort w ramach rezerwy bud etowej (ok. 53 mln z ), tworzonej na podstawie art. 94 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzaj ce ustaw  o finansach publicznych. Kwota 

przyznawana w ramach limitu dla pa stwowych jednostek bud etowych pozwala jedynie na 

finansowanie wynagrodze  dla pracowników parków narodowych, z wy czeniem 

pracowników przej tych w 2011 r. z gospodarstw pomocniczych po ich likwidacji. Dzia ania 

z zakresu ochrony przyrody, w tym zadania zwi zane z udost pnianiem obszarów parków 

narodowych oraz finansowaniem wynagrodze  pracowników przej tych z gospodarstw 

pomocniczych, s  finansowane ze rodków w ramach rezerwy celowej, o której mowa 

powy ej (ok. 53 mln z ), oraz z innych róde  (np. rodki z Narodowego Funduszu Ochrony 

rodowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska i gospodarki 

wodnej w cznej kwocie ok. 35 mln z ). Nale y równie  wskaza , e w 2011 r. przewiduje 

si  wykorzystanie rodków zagranicznych w kwocie ok. 28 mln z .  

Zasadne jest, aby parki narodowe, oprócz otrzymywanych dotacji bud etowych, mog y 

zatrzymywa  przychody uzyskane w wyniku prowadzenia w asnej dzia alno ci i przeznacza  

je na pokrywanie kosztów zwi zanych z realizacj  zada  okre lonych w przepisach 

o ochronie przyrody. Proponowane przekszta cenie formy organizacyjno-prawnej parków 

narodowych w pa stwowe osoby prawne zapewni mo liwo  osi gania przychodów 
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z ró nych róde , co przyczyni si  do zwi kszenia rodków finansowych przeznaczonych na 

ochron  przyrody na obszarze parków narodowych, oraz b dzie skutkowa  brakiem 

konieczno ci nadmiernego zwi kszenia kwoty dotacji otrzymywanych z bud etu pa stwa. 

Jednocze nie, z uwagi na ograniczon  mo liwo  uzyskiwania przychodów (ograniczenia 

zwi zane z konieczno ci  zapewnienia ochrony przyrody), niezb dne jest, aby parki 

narodowe nadal otrzymywa y dotacje z bud etu pa stwa na realizacj  zada  w zakresie 

ochrony przyrody.  

W zwi zku z powy szym uznano, i  niewystarczaj ce s  regulacje zawarte w art. 63 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzaj ce ustaw  o finansach publicznych, 

zgodnie z którymi w miejsce likwidowanych gospodarstw pomocniczych proponuje si  

utworzenie instytucji gospodarki bud etowej.  

 Proponowana w art. 1 pkt 1 projektu ustawy zmiana definicji „udost pniania” wynika  

z konieczno ci jej dostosowania do rzeczywistych potrzeb i dzia a  prowadzonych w parkach 

narodowych i rezerwatach przyrody. W wietle obowi zuj cej definicji mo liwe jest 

udost pnianie obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody równie  w celach 

zarobkowych. Nie wskazuje si  jednak celów tego zarobkowego udost pniania, dlatego 

w nowej definicji okre lono, e udost pnianie w celach zarobkowych mo e by  realizowane 

w zakresie s u cym ochronie przyrody (np. udost pnianie do celów wykonywania 

dzia alno ci przewodnickiej). Dodatkowo definicj  uzupe niono o mo liwo  udost pniania 

obszaru parku narodowego i rezerwatu przyrody w celu filmowania i fotografowania. 

Udost pnianie obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody mo e jednak nast powa  

wy cznie w przypadku, je eli nie stanowi zagro enia dla przyrody parku narodowego lub 

rezerwatu przyrody, co wynika z proponowanego w art. 1 pkt 7 projektu ustawy brzmienia 

art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  

z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z pó n. zm.), zwanej dalej „ustaw ”. 

 Uchylenie w art. 8 ustawy ust. 3 i 4 jest konsekwencj  przekszta cenia parków 

narodowych w pa stwowe osoby prawne. 

W dodawanych w art. 1 pkt 3 projektu ustawy art. 8a – 8h s  zawarte przepisy 

dotycz ce zasad funkcjonowania parków narodowych.  

W art. 8a wskazano, e parki narodowe s  pa stwowymi osobami prawnymi, 

w  rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Dodatkowo, w art. 8b okre lono zadania pa stwowych osób prawnych, uwzgl dniaj ce 

zagadnienia zwi zane z ochron  przyrody. Wskazano tak e, e parki narodowe b d  mog y 
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prowadzi  dzia alno  gospodarcz  inn  ni  zwi zan  bezpo rednio z ochron  przyrody na 

zasadach okre lonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z pó n. zm.), jednak e wy cznie w zakresie i w formach 

okre lonych w ustawie oraz przepisach odr bnych.  

W my l art. 8c organem parku narodowego jest dyrektor parku narodowego. Ponadto 

okre lono zasady wyboru dyrektora parku narodowego, wskazano ministra w a ciwego do 

spraw rodowiska jako organ powo uj cy i odwo uj cy dyrektora parku narodowego, sposób 

jego powo ania, jak równie  wymagania niezb dne do zajmowania tego stanowiska. 

W porównaniu z obowi zuj c  ustaw  zmieniono kryteria dotycz ce mo liwo ci zg aszania 

aplikacji na stanowisko dyrektora parku narodowego. Zrezygnowano z obowi zuj cego 

dotychczas ci le okre lonego katalogu dotycz cego wykszta cenia kandydata, na rzecz 

wskazania ogólnych wymaga  umo liwiaj cych zajmowanie ww. stanowiska. Powy sze jest 

konsekwencj  wprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru. Wiedza kandydatów oraz 

spe nianie okre lonych wymaga  b d  podlega y weryfikacji w drodze naboru, który b dzie 

mia  charakter konkursu. Sposób og aszania, organizacj  i tryb przeprowadzania naboru oraz 

zadania i organizacj  komisji, zostan  szczegó owo okre lone w rozporz dzeniu ministra 

w a ciwego do spraw rodowiska w sprawie naboru na stanowisko dyrektora parku 

narodowego, które b dzie uwzgl dnia o w szczególno ci potrzeb  sprawnego 

przeprowadzenia naboru oraz wszechstronn  ocen  kwalifikacji kandydatów. Upowa nienie 

ustawowe do wydania takiego rozporz dzenia zawarto w dodawanym w art. 8c ustawy ust. 8. 

Okre lono tak e, e z dniem odwo ania dyrektora parku narodowego minister 

w a ciwy do spraw rodowiska mo e powierzy  pe nienie obowi zków dyrektora parku 

zast pcy dyrektora do czasu powo ania nowego dyrektora parku, jednak nie d u ej ni  na 

okres 6 miesi cy. Przedmiotowa regulacja jest szczególnie wa na z uwagi na brak przepisu 

wprowadzaj cego kadencj  5 lat pe nienia funkcji dyrektora parku narodowego. Dodatkowo, 

przepis ten po rednio wyznacza ramy czasowe niezb dne do og oszenia i rozstrzygni cia 

konkursu na stanowisko dyrektora parku narodowego. Doprecyzowano równie , e 

powo anie, o którym mowa w tym przepisie, jest powo aniem w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pó n. 

zm.). Zmianie uleg  sk ad komisji powo ywanej przez ministra w a ciwego do spraw 

rodowiska w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego. 

W my l dotychczasowych przepisów, w komisji tej zasiada o dwóch pracowników urz du 

obs uguj cego ministra w a ciwego do spraw rodowiska, dwóch przedstawicieli Pa stwowej 

Rady Ochrony Przyrody oraz przedstawiciel marsza ka województwa w a ciwego ze wzgl du 
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na siedzib  dyrekcji parku narodowego. W projekcie ustawy proponuje si  zmniejszenie 

liczby przedstawicieli Pa stwowej Rady Ochrony Przyrody do jednej osoby. Jednocze nie  

w sk adzie komisji znajdzie si  przedstawiciel rady naukowej w a ciwego parku narodowego, 

dla którego przeprowadzany jest konkurs na dyrektora. Przedmiotowa regulacja przyczyni si  

do w a ciwego sprawdzenia wiedzy kandydatów na dyrektorów parków narodowych 

z zakresu specyfiki i uwarunkowa  danego parku.  

W dodawanym art. 8d ustawy zaproponowano regulacj , zgodnie z któr  dyrektor 

parku narodowego kieruje dzia alno ci  parku narodowego i reprezentuje park narodowy na 

zewn trz w zakresie jego praw i obowi zków, dokonuj c wszystkich czynno ci wynikaj cych 

z praw i obowi zków wynikaj cych ze statutu parku narodowego, ustawy i odr bnych 

przepisów. 

Zgodnie z tre ci  dodawanego art. 8e ustawy, dyrektor parku narodowego realizuje 

ustalenia planu ochrony lub zada  ochronnych oraz wydaje zarz dzenia dotycz ce 

funkcjonowania parku narodowego, w tym okre laj ce sposoby korzystania z obszarów parku 

narodowego w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, 

filmowania, fotografowania, a tak e zarobkowych w zakresie s u cym ochronie przyrody. 

Ponadto, dyrektorowi parku narodowego przyznano prawo do prowadzenia 

post powa  o wykroczenia oraz brania udzia u w post powaniach przed s dami 

powszechnymi w charakterze oskar yciela publicznego i wnoszenia odwo a  od postanowie  

i orzecze  tych s dów w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody. Zgodnie z art. 

19 pkt 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu 

informacji kryminalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 153, z pó n. zm.), dyrektorzy parków 

narodowych s  uprawnieni do otrzymywania informacji kryminalnych z Krajowego Centrum 

Informacji Kryminalnej, w zakresie swoich zada  ustawowych. W zwi zku z tym, e jednym 

z zada  ustawowych S u by Parków Narodowych jest zwalczanie przest pstw i  wykrocze  

w  zakresie ochrony przyrody, zasadne jest wskazanie, e dyrektor parku narodowego 

wspó pracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej, w zakresie niezb dnym 

do realizacji ww. celów. Regulacja ta wyst puje tak e w aktualnym brzmieniu ustawy 

o ochronie przyrody.  

W dodawanym w art. 8e ustawy ust. 4 wskazano, e do dyrektora parku narodowego 

nale  odpowiednio zadania i kompetencje w zakresie okre lonym we wskazanych przepisach 

ustawy z dnia 28 wrze nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z pó n. zm.). 

Przedmiotowa regulacja pozwoli na w a ciwe stosowanie przepisów z zakresu powierzania 

dyrektorom parków narodowych nadzoru nad lasami, których w a cicielem nie jest Skarb 



6 

Pa stwa, po o onych w granicach parków narodowych (art. 5 ust. 2 – 4 ustawy dnia 

28 wrze nia 1991 r. o lasach). Jednocze nie uznano, e w odniesieniu do parków narodowych 

niezasadne jest stosowanie przepisów ustawy o lasach dotycz cych ponownego 

wprowadzania ro linno ci le nej (upraw le nych) w lasach, w okresie 5 lat od usuni cia 

drzewostanu. Dzia anie takie w miejscach obj tych ochron  mo e by  niekiedy niezasadne, 

a   w szczególnych przypadkach niezgodne z celem ochrony danego obszaru parku 

narodowego (np. w sytuacji odtwarzania siedlisk niele nych uprzednio niezasadnie 

zalesionych). Wy czone przepisy art. 9 ust. 1 pkt 2 i art. 10 ustawy o lasach odnosz  si  do 

konieczno  zwalczania szkodliwych owadów le nych. Z punktu widzenia ochrony przyrody 

nie istnieje taka kategoria organizmów, w zwi zku z czym stosowanie tych kryteriów do 

obszarów obj tych najwy sz  form  ochrony jest nieuzasadnione. Warto równie  zauwa y , 

e w zwi zku z obj ciem znacznej cz ci obszarów parków narodowych ochron  cis , która 

wyklucza jak kolwiek ingerencj  w zachodz ce procesy przyrodnicze, stosowanie ww. 

przepisów ustawy o lasach jest niemo liwe, a pozostawienie tej regulacji powoduje 

sprzeczno  przepisów ustawy o lasach  i ustawy o ochronie przyrody. Zasadne jest tu 

przyj cie, e w parkach narodowych priorytet maj  przepisy ustawy o ochronie przyrody, st d 

zrezygnowano z obowi zuj cych dot d ww. regulacji. 

W art. 8f upowa niono ministra w a ciwego do spraw rodowiska do wydania 

rozporz dzenia w sprawie nadania statutu parkowi narodowemu, w którym zostanie okre lona 

organizacja wewn trzna parku narodowego, tryb dzia ania jego organów oraz sposób 

udzielania pe nomocnictw, przy uwzgl dnieniu potrzeby zapewnienia sprawnego dzia ania 

parku narodowego oraz w a ciwej realizacji jego zada  okre lonych w ustawie.  

Zgodnie z art. 8g park narodowy prowadzi samodzieln  gospodark  finansow , 

pokrywaj c z posiadanych rodków i uzyskiwanych wp ywów wydatki na finansowanie 

zada  okre lonych w ustawie oraz kosztów dzia alno ci, w tym kosztów ponoszonych na 

funkcjonowanie S u by Parku Narodowego. Ponadto, okre lono podstawy gospodarki 

finansowej parku narodowego, zawarto  planu finansowego oraz tryb wprowadzania zmian 

w planie finansowym. Z uwagi na liczb  parków narodowych oraz potrzeb  cz stej zmiany 

planów finansowych (zmienne warunki wykonywania zada  uzale nione od czynników 

przyrodniczych, np. czynników atmosferycznych), zrezygnowano z konieczno ci uzyskiwania 

opinii sejmowej komisji do spraw bud etu. Powinno to usprawni  procedur  i umo liwi  

szybkie dzia anie w przypadku konieczno ci podj cia dzia a , które nie zosta y uj te w planie 

finansowym, a potrzeba ich uwzgl dnienia wynikn a z bie cych potrzeb lub 

nieprzewidzianych okoliczno ci. O zmianie planu finansowego b dzie powiadamiany 



7 

minister w a ciwy do spraw finansów. Jednocze nie ust. 6 tego artyku u upowa nia Rad  

Ministrów do okre lenia, w drodze rozporz dzenia, szczegó owego sposobu prowadzenia 

gospodarki finansowej parku narodowego, kieruj c si  potrzeb  zapewnienia jednolitego 

sposobu przeznaczenia rodków publicznych na realizacj  zada  parku narodowego 

okre lonych w ustawie o ochronie przyrody oraz przestrzegania adu finansów publicznych. 

W art. 8h okre lono szczegó owy katalog przychodów pa stwowych osób prawnych 

parków narodowych, jak równie  warunki zaci gania przez te jednostki kredytów i po yczek, 

które mog  by  przeznaczane wy cznie na realizacj  zada  parków narodowych. Jako 

przychody pa stwowych osób prawnych zosta y wskazane dotacje bud etowe na realizacj  

zada  pa stwowej osoby prawnej – parku narodowego. Przyznawanie dotacji bud etowych, 

pomimo przekszta cenia parków narodowych w pa stwowe osoby prawne utrzymuj ce si  

generalnie z w asnych przychodów, wydaje si  jak najbardziej zasadne. Nale y zauwa y , e 

zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowi zkiem pa stwa jest 

zachowanie zasobów przyrodniczych b d cych dziedzictwem narodowym oraz zapewnienie 

bezpiecze stwa ekologicznego dla obecnego i przysz ych pokole . W tej sytuacji w a ciwy 

jest wniosek, e bud et pa stwa powinien przeznacza  na ochron  przyrody dotacj , 

umo liwiaj c  wykonywanie dzia a  ochronnych zapewniaj cych wype nianie celów 

konstytucyjnych i ustawowych (ustawa o ochronie przyrody). Otrzymywanie dotacji 

bud etowej wraz z mo liwo ci  zatrzymywania uzyskiwanych przez parki narodowe 

przychodów powinno zabezpieczy  sprawne funkcjonowanie parków narodowych, b d cych 

najwy sz  form  ochrony przyrody w krajowym systemie prawnym, jak równie  wype nianie 

przez te jednostki misji, jak  bez w tpienia jest zachowanie najcenniejszych  w kraju walorów 

przyrodniczych oraz przekazywanie i upowszechnianie wiedzy przyrodniczej 

w spo ecze stwie.  

Konieczne jest tak e wskazanie, e wszystkie parki narodowe w kraju zosta y 

w czone do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Ponadto dyrektorom parków 

narodowych powierzono sprawowanie nadzoru nad obszarami Natura 2000, po o onymi 

w ca o ci lub w cz ci na terenie parku narodowego. Powy sze spowodowa o znaczne 

zwi kszenie rozmiaru zada  parków narodowych. Nie bez znaczenia jest równie  fakt, i  

wydatki zwi zane z sieci  Natura 2000 s  pokrywane z bud etu pa stwa.  

Przychodami parków narodowych, wed ug projektu ustawy s  tak e dotacje oraz 

po yczki uzyskiwane z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 

oraz wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, na cele zwi zane 

z ochron  rodowiska. Pozosta e wymienione przychody, stanowi y przychody gospodarstw 
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pomocniczych funkcjonuj cych przy parkach narodowych, b d cych pa stwowymi 

jednostkami bud etowymi, a obecnie s  to dochody bud etu pa stwa, przekazywane przez 

parki narodowe na rachunek bud etu pa stwa i odzyskiwane przez te jednostki w ramach 

utworzonej w tym celu rezerwy celowej. W zwi zku z likwidacj  gospodarstw pomocniczych 

i trudno ciami w pozyskiwaniu rodków z rezerwy celowej, niezb dne jest wskazanie tych 

przychodów jako przychodów parku narodowego, tak aby mo liwe by o ich osi ganie, 

zatrzymywanie i przeznaczanie na pokrywanie kosztów zwi zanych z dzia alno ci  

i realizacj  zada  okre lonych w przepisach o ochronie przyrody.  

Konieczne jest enumeratywne wskazanie, e przychodami parku narodowego s  

wp ywy z tytu u najmu, dzier awy lub u ytkowania nieruchomo ci oddanych parkowi 

narodowemu w u yczenie. 

Wp ywy uzyskiwane z op at za wst p i udost pnienie parku narodowego wynikaj  

wprost z brzmienia obowi zuj cego przepisu art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody. Prowadzona przez parki narodowe dzia alno  edukacyjna generuje 

pewne przychody (op aty za wst p do muzeów, o rodków edukacyjnych, obs ug  

przewodnick , sprzeda  materia ów edukacyjnych, informacyjnych, wydawnictw 

naukowych), których zatrzymanie w parku pozwoli na poszerzanie oferty edukacyjnej 

i  wype nianie jednego z celów parku narodowego, jakim jest edukacja przyrodnicza 

spo ecze stwa. Dodatkowo przychody te umo liwi  utrzymanie i odtwarzanie sieci punktów 

prowadz cych edukacj  przyrodnicz  spo ecze stwa.  

Cz  parków narodowych b dzie mog a równie  prowadzi  dzia alno  zwi zan   

z wynajmem pokoi go cinnych. Dzia anie to, cho  niezwi zane bezpo rednio z ochron  

przyrody, pozwoli na lepsze poznanie parków narodowych przez spo ecze stwo (mo liwo  

zamieszkiwania w parku i spotykania ludzi w nim pracuj cych), co bezsprzecznie przyczyni 

si  do zwi kszenia wiadomo ci przyrodniczej spo ecze stwa i zwi kszenia poziomu ochrony 

przyrody w kraju. 

Dzia alno  rolnicza w parku narodowym jest prowadzona wy cznie w celu ochrony 

przyrody i dotyczy utrzymania siedlisk niele nych ( ki, murawy kserotermiczne, itp.). 

W   zwi zku z konieczno ci  wykonywania zabiegów ochronnych umo liwiaj cych 

utrzymanie tych siedlisk (m.in. koszenie), mo liwe jest otrzymywanie p atno ci z programów 

rolno rodowiskowych, które powinny stanowi  przychód parku narodowego. Dodatkowo 

warto wskaza , e w znacznej cz ci s  to siedliska Natura 2000 i konieczno  ich utrzymania 

wynika z przepisów UE. Nie ma wi c mo liwo ci zaniechania wykonywania zabiegów 
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ochronnych, jednak wymaga to uzyskania rodków finansowych, m.in. z programów 

rolno rodowiskowych. 

Ustawa z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego 

ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na 

rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z pó n. zm.) wprowadzi a mo liwo  pobierania op at 

za udost pnienie informacji o rodowisku. Tym samym nie ma przeciwwskaza  do 

umieszczenia wp ywów z tego tytu u w katalogu przychodów parku narodowego, zw aszcza, 

e nie mo na wykluczy  zaistnienia ww. przychodów.  

Dodatkowo wskazano, e przychodami parków narodowych mog  by  dobrowolne 

wp aty, spadki, zapisy, darowizny pieni ne, wiadczenia rzeczowe, dotycz ce 

np. mo liwo ci przekazania na rzecz parku narodowego przez organizacje spo eczne 

sadzonek drzew wraz z ich posadzeniem. wiadczenia rzeczowe b d  ujmowane 

w dokumentach zgodnie z obowi zuj cymi przepisami ustawy o rachunkowo ci, a z tytu u 

ich uzyskania b dzie odprowadzany podatek stosownie do przepisów w a ciwych aktów 

prawnych. Ponadto przychodami parków narodowych mog  by  wp ywy z przedsi wzi  

organizowanych na rzecz ochrony przyrody, jak równie  rodki pochodz ce z bud etu Unii 

Europejskiej oraz rodki pochodz ce ze róde  zagranicznych niepodlegaj ce zwrotowi, inne 

ni  rodki Unii Europejskiej. Dzi ki wprowadzeniu tych przepisów mo liwe b dzie 

korzystanie przez parki narodowe ze rodków zagranicznych, które pozwalaj  na realizacj  

wielu projektów s u cych ochronie przyrody. Z uwagi na fakt, e nie mo na wykluczy  

przekazywania parkom narodowym dotacji przez jednostki samorz du terytorialnego, zosta y 

one równie  wskazane w katalogu przychodów, które mog  by  uzyskiwane przez parki 

narodowe. 

rodki finansowe pochodz ce z dotacji bud etowej, dotacji oraz po yczek 

Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich 

funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, z uwagi na fakt, e mog  zosta  uznane 

za pomoc publiczn , nie b d  przeznaczane na dzia alno  komercyjn , tylko na prowadzenie 

dzia alno ci podstawowej zwi zanej z ochron  warto ci przyrodniczych lub kulturowych 

parku narodowego. Dzia ania zwi zane z ochron  warto ci przyrodniczych i kulturowych 

parku narodowego s  okre lane w zadaniach ochronnych lub planie ochrony dla parku 

narodowego, ustanawianych przez ministra w a ciwego do spraw rodowiska.  

W zmienianym art. 9 wskazano ministra w a ciwego do spraw rodowiska jako organ 

sprawuj cy nadzór nad pa stwowymi osobami prawnymi parkami narodowymi, jak równie  

okre lono zakres nadzoru. Wskazane czynno ci w ramach nadzoru zosta y wymienione 
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przyk adowo. Minister w a ciwy do spraw rodowiska w ramach realizowanego nadzoru nad 

parkami narodowymi b dzie posiada  uprawnienia do kontroli ca okszta tu funkcjonowania 

parków narodowych. Organ ten zosta  równie  zobowi zany do sporz dzania sprawozda  

zbiorczych z dzia alno ci parków narodowych, na podstawie sprawozda  przedstawianych 

przez te jednostki.  

Proponowana zmiana art. 10 ust. 1 ustawy jest spowodowana zmian  zasad w adania 

nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa przez parki narodowe. Projekt ustawy przewiduje, e 

nieruchomo ci Skarbu Pa stwa zostan  oddane w trwa y zarz d urz du obs uguj cego 

ministra w a ciwego do spraw rodowiska i oddane parkom przez ten urz d w u yczenie. 

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, Rada Ministrów, w rozporz dzeniu w tej sprawie, 

okre li przebieg granic parku narodowego, jego otulin  oraz nieruchomo ci Skarbu Pa stwa, 

nieprzechodz ce w trwa y zarz d ministra w a ciwego do spraw rodowiska. W przypadku 

gdy nieruchomo ci Skarbu Pa stwa zostan  wy czone z granic parku wskutek jego 

likwidacji lub zmiany granic, trwa y zarz d wygasa z dniem wej cia w ycie rozporz dzenia 

Rady Ministrów w sprawie parku narodowego, a nieruchomo ci s  przekazywane 

protokolarnie ministrowi w a ciwemu do spraw Skarbu Pa stwa.  

Zmiana ust. 3 w art. 10 ustawy jest spowodowana zmian  formy w adania przez parki 

narodowe nieruchomo ciami. Jednocze nie zaproponowano regulacj , zgodnie z któr  

z  dniem wej cia w ycie rozporz dzenia Rady Ministrów okre laj cego granice parku, 

nieruchomo ci Skarbu Pa stwa po o one w granicach parku i s u ce realizacji jego celów, 

minister w a ciwy do spraw Skarbu Pa stwa oddaje w trwa y zarz d urz du obs uguj cego 

ministra w a ciwego do spraw rodowiska, na zasadach okre lonych w ustawie o gospodarce 

nieruchomo ciami. W przypadku parków narodowych wy czono stosowanie przepisu art. 51 

przywo anej ustawy, który odnosi si  do wyposa ania pa stwowych osób prawnych. 

W  dodawanych ust. 3a – 3n, okre lono zasady oddawania w u yczenie dyrektorowi parku 

narodowego nieruchomo ci Skarbu Pa stwa po o onych w granicach parku narodowego 

i s u cych realizacji jego celów, jak równie  zasady powierzania przez dyrektorów parków 

narodowych tych nieruchomo ci innym podmiotom do korzystania.  

  Minister w a ciwy do spraw rodowiska zosta  zobowi zany do z o enia wniosków 

o wpis do ksi g wieczystych trwa ego zarz du ustanowionego na rzecz urz du obs uguj cego 

ministra, w  terminie 24 miesi cy od dnia uprawomocnienia si  decyzji o jego ustanowieniu. 

Wpisy do ksi g wieczystych i ich zak adanie oraz wpisy w ewidencji gruntów i budynków s  

wolne od op at. Powy sze, zwa ywszy na cel istnienia parku narodowego, jest w pe ni 

uzasadnione. Nieruchomo ci, o których mowa powy ej, urz d obs uguj cy ministra 
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w a ciwego do spraw rodowiska oddaje w u yczenie parkowi narodowemu w drodze umowy 

zawieranej mi dzy ministrem w a ciwym do spraw rodowiska a dyrektorem parku. Projekt 

zawiera tak e przyk adowe wskazanie elementów, które powinna zawiera  powy sza umowa. 

Z uwagi na mo liwo  odmiennego sposobu prowadzenia koniecznych zabiegów ochronnych 

na poszczególnych nieruchomo ciach nie wydaje si  zasadne zamykanie tego katalogu. 

Zastrze ono równie , e nieruchomo ci oddane w u yczenie parkom narodowym nie mog  

by  zbywane. Ponadto park narodowy b dzie zobligowany do uzyskania zgody ministra 

w a ciwego do spraw rodowiska na dokonanie czynno ci przekraczaj cych czynno ci 

zwyk ego zarz du, której przedmiotem jest u yczona nieruchomo , w szczególno ci na jej 

powierzenie innym podmiotom do korzystania na okres d u szy ni  5   lat. Jednocze nie, 

w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawieraj  kolejne umowy, 

których przedmiotem jest ta sama nieruchomo , konieczne jest uzyskanie zgody organu 

nadzoruj cego, w tym przypadku ministra w a ciwego do spraw rodowiska. Okre lenie 

powy szych warunków pozwoli na prowadzenie nadzoru ministra w a ciwego do spraw 

rodowiska nad gospodarowaniem nieruchomo ciami przez parki narodowe, w szczególno ci 

nad zawieraniem umów, które mog  by  ma o korzystne z punktu widzenia ochrony przyrody 

w parku narodowym. Nale y jednak zauwa y , e w przypadku zawierania umów dzier awy, 

najmu albo u yczenia na czas d u szy ni  5 lat dyrektorzy parków narodowych s  obowi zani 

uzyskiwa  zgod  ministra w a ciwego do spraw rodowiska. Dodatkowo, wprowadzono 

regulacj  dotycz c  zawarto ci wniosku o wyra enie zgody na dokonanie czynno ci prawnej, 

jak równie  wskazano podmiot wyst puj cy z  wnioskiem, którym jest park narodowy. 

Czynno  prawna dokonana bez uzyskania wymaganej zgody ministra w a ciwego do spraw 

rodowiska jest niewa na. Informacje o  wyra eniu zgody na dan  czynno  prawn  b d  

publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych parku 

narodowego oraz urz du obs uguj cego ministra w a ciwego do spraw rodowiska. Ponadto 

o wyra eniu zgody na dokonanie przez park narodowy czynno ci prawnej minister w a ciwy 

do spraw rodowiska b dzie niezw ocznie informowa  ministra w a ciwego do spraw Skarbu 

Pa stwa. 

Przewidywane regulacje dzi ki zapewnieniu skutecznego i wnikliwego nadzoru nad 

mieniem w pe ni zabezpieczaj  interes Skarbu Pa stwa. 

Zmiana brzmienia art. 10 ust. 5 jest konsekwencj  przyj tej w projekcie ustawy formy 

organizacyjno-prawnej parków narodowych. 

W dodawanych ust. 5a – 5i w art. 10 ustawy uregulowano kwestie zwi zane  

z wykonywaniem przez dyrektora parku narodowego prawa pierwokupu nieruchomo ci 
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po o onych w granicach parku narodowego na rzecz Skarbu Pa stwa. W ust. 5e wskazano, i  

prawo pierwokupu wykonuje si  po cenie ustalonej mi dzy stronami w umowie sprzeda y. 

Jednocze nie w ust. 5h okre lono, e w przypadku wygaszenia trwa ego zarz du 

nieruchomo ci po o onej na terenie parku narodowego na rzecz jednostki organizacyjnej, 

której dana nieruchomo  jest zb dna, stosuje si  przepisy o oddaniu nieruchomo ci w trwa y 

zarz d ministra w a ciwego do spraw rodowiska i oddaniu w u yczenie dyrektorowi parku 

narodowego. W zwi zku z tym, e zarówno park narodowy, jak i minister w a ciwy do spraw 

rodowiska nie posiada praw w a cicielskich do nieruchomo ci, koszty pierwokupu winny 

by  ponoszone przez bud et pa stwa.  

W dodawanym ust. 5h w art. 10 ustawy proponuje si  wprowadzenie przepisu, 

zgodnie z którym nieruchomo ci b d ce w asno ci  Skarbu Pa stwa zb dne 

dotychczasowemu zarz dcy, w przypadku wyga ni cia trwa ego zarz du sprawowanego 

przez inne jednostki organizacyjne, zostaj  oddane przez ministra w a ciwego do spraw 

Skarbu Pa stwa w trwa y zarz d urz du obs uguj cego ministra w a ciwego do spraw 

rodowiska. W wietle obowi zuj cych przepisów ustawy, parkowi narodowemu przys uguje 

prawo pierwokupu nieruchomo ci b d cych w asno ci  osób fizycznych. Ustawa nie reguluje 

natomiast zagadnie  zwi zanych z nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa znajduj cymi si  

w granicach parków narodowych, w stosunku do których wygasa trwa y zarz d ustanowiony 

na rzecz innych jednostek organizacyjnych, je eli nieruchomo ci te sta y si  zb dne tym 

podmiotom do wykonywania ich dzia alno ci. W zwi zku z faktem, e w rozporz dzeniu 

Rady Ministrów wskazuje si  grunty Skarbu Pa stwa, które nie przechodz  w trwa y zarz d 

parku narodowego (po zmianie w trwa y zarz d urz du obs uguj cego ministra w a ciwego 

do spraw rodowiska), pojawiaj  si  interpretacje, e jest to stan trwa y i nie ma mo liwo ci 

przekazania tych gruntów w parkom narodowym. Zwa ywszy, e parki narodowe tworzone 

s  w celu ochrony szczególnie cennej przyrody, zasadne jest, aby nieruchomo ci b d ce 

w asno ci  Skarbu Pa stwa zlokalizowane w granicach parku narodowego, zb dne dla 

dotychczasowego zarz dcy, by y przekazywane w trwa y zarz d ministra w a ciwego do 

spraw rodowiska, a nast pnie oddawane w u yczenie pa stwowej osoby prawnej parku 

narodowego. Dzi ki temu b d  one mog y s u y  celom parku narodowego, a ponadto 

uniknie si  tworzenia enklaw w asno ci innych podmiotów w granicach parku, co przyczyni 

si  do zapewnienia w a ciwej ochrony przyrody na tym obszarze. Proponuje si  równie , aby 

z uwagi na cel istnienia parków narodowych (ochrona przyrody, która jest konstytucyjnym 

obowi zkiem pa stwa), oddanie nieruchomo ci w trwa y zarz d podlega o zwolnieniu 
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z   podatków i op at zwi zanych z tym dzia aniem, w tym z op at za wpisy do ksi g 

wieczystych.  

W przypadku nieruchomo ci stanowi cych w asno  parku narodowego lub 

w  stosunku do których parkowi narodowemu przys uguje prawo u ytkowania wieczystego, 

stosuje si  przepisy art. 5a – 5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania 

uprawnie  przys uguj cych Skarbowi Pa stwa. Projekt przewiduje jednak odst pstwa od 

ogólnych zasad tej ustawy, gdy  wskazano, e przy wydawaniu rozstrzygni cia w zakresie 

wyra enia zgody na dokonanie przez park narodowy czynno ci prawnej w zakresie 

rozporz dzenia sk adnikami aktywów trwa ych, w rozumieniu ustawy o gospodarce 

nieruchomo ciami, oprócz kryterium warto ci sk adnika bierze si  równie  pod uwag  wp yw 

sposobu rozporz dzenia na przyrod  parku narodowego oraz jej zgodno  z celami parku. 

Ponadto do wniosku dyrektora parku o wyra enie zgody do cza si  informacj  o ww. 

aspektach, jak równie  wniosek podlega zaopiniowaniu przez ministra w a ciwego do spraw 

rodowiska. Zastrze ono tak e, e zbycie nieruchomo ci stanowi cych w asno  parku 

narodowego lub w stosunku do których parkowi narodowemu przys uguje prawo 

u ytkowania wieczystego po o onych wewn trz granic parku narodowego mo e mie  miejsce 

wy cznie w przypadku bezpowrotnej utraty warto ci przyrodniczych lub kulturowych i braku 

przydatno ci nieruchomo ci do realizacji celów parku narodowego.  

W odniesieniu do umów dotycz cych rozporz dzania nieruchomo ciami przez parki 

narodowe, postanowiono, e generalnie b d  one zawierane w drodze przetargu, co wp ynie 

na transparentno  dzia ania i umo liwi jego kontrol , jak równie  mo e przyczyni  si  do 

uzyskania wy szych przychodów z tytu u rozporz dzenia nieruchomo ciami. Jednocze nie, w 

projekcie wskazano przypadki, w których rozporz dzenie nieruchomo ciami, ze wskazanych 

poni ej przyczyn, nast puje w drodze bezprzetargowej.  

1. Umowa jest zawierana z pa stwow  jednostk  bud etow . Wyj tek ten jest 

konsekwencj  uwagi do projektu ustawy, wniesionej przez Szefa Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów, który wskaza , e pa stwowe jednostki bud etowe nie dzia aj  na 

zasadach komercyjnych, w zwi zku z czym nie b d  mog y konkurowa  

z podmiotami prywatnymi zainteresowanymi nieruchomo ci .  

2. Zbycie nieruchomo ci nast puje w drodze zamiany. Powy sze czynno ci s  

dokonywane pomi dzy dwoma ci le okre lonymi podmiotami, dlatego nie jest 

mo liwe ich dokonywanie w drodze przetargu. Zamiany maj  miejsce w wielu 

parkach narodowych (szczególnie Kampinoski Park Narodowy), umo liwiaj c, 

w  zwi zku z brakiem rodków finansowych na prowadzenie wykupów gruntów 
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prywatnych na obszarze parków narodowych, pozyskiwanie gruntów cennych 

przyrodniczo w celu prowadzenia na nich dzia a  ochronnych. Przyczynia si  to 

równie  do zwi kszenia ilo ci gruntów Skarbu Pa stwa w obszarze parku 

narodowego. 

3. Przedmiotem zbycia jest udzia  w nieruchomo ci, a zbycie nast puje na rzecz innych 

wspó w a cicieli. W zwi zku ze zmian  formy organizacyjno-prawnej parków 

narodowych nie mo na wykluczy  sytuacji, w których jednostki te b d  

wspó w a cicielami nieruchomo ci. W tej sytuacji, w przypadku podj cia decyzji 

o  zbyciu udzia u we wspó w asno ci na rzecz innych wspó w a cicieli, zasadne jest, 

aby nast powa o ono w drodze bezprzetargowej. Je eli zbycie udzia ów b dzie 

odbywa o si  na rzecz innych podmiotów, nieb d cych wspó w a cicielami, wówczas 

b dzie si  ono odbywa o w drodze przetargu, na zasadach okre lonych w niniejszej 

ustawie. 

4. Przedmiotem rozporz dzenia nieruchomo ci  jest zawarcie umowy u yczenia.  

W zwi zku z tym, e u yczenie nieruchomo ci jest nieodp atne i nast puje zwykle na 

rzecz konkretnego, wyst puj cego z wnioskiem podmiotu, stosowanie przetargu 

w celu wyboru najwy szej ceny lub najkorzystniejszej oferty jest bezzasadne. 

5. Przedmiotem rozporz dzenia nieruchomo ci  jest zawarcie umowy najmu lokalu  

z pracownikiem parku narodowego. Parki narodowe wynajmuj  lokale w asnym 

pracownikom, którym nie przys uguje prawo do bezp atnego mieszkania. Stosowanie 

trybu przetargowego mog oby uniemo liwi  najem tym w a nie osobom z uwagi na 

brak mo liwo ci konkurowania z podmiotami prywatnymi. W zwi zku z tym, e 

dzia anie to ma wp yw na w a ciwe wykonywanie przez parki narodowe ich zada  

ustawowych, zasadne jest odst pienie w tym przypadku od stosowania trybu 

przetargowego przy rozporz dzaniu nieruchomo ciami.  

6. Umowa s u ebno ci drogi koniecznej lub s u ebno ci przesy u jest zawierana na  

z konkretnym, wyst puj cym z wnioskiem podmiotem, w zwi zku z czym stosowanie 

przetargu w celu wyboru najwy szej ceny lub najkorzystniejszej oferty jest 

bezzasadne. 

Zgodnie z projektem przetarg organizuje i przeprowadza dyrektor parku narodowego. 

W art. 10e wskazano, e og oszenie o przetargu podaje si  do publicznej wiadomo ci 

niezw ocznie po powzi ciu decyzji o przeprowadzeniu przetargu, a w przypadku lokali 

zbywanych na zasadach preferencyjnych, zgodnie z art. 104a ustawy, nie wcze niej ni  po 
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up ywie terminu okre lonego na z o enie pisemnego o wiadczenia osoby uprawnionej 

o  zamiarze nabycia lokalu. Wskazane zosta y równie  miejsca publikacji og osze  

o  przetargu, jak równie  dane, które s  w nich podawane, odpowiednio do planowanego 

sposobu rozporz dzenia nieruchomo ci . 

 W przypadku gdy przetarg zako czy  si  wynikiem negatywnym (przes anki uznania 

przetargu za zako czony wynikiem negatywnym zosta y zawarte w projekcie), dyrektor parku 

narodowego mo e zby  nieruchomo  lub zawrze  umow  u ytkowania, najmu lub 

dzier awy w drodze rokowa  albo w drodze organizowania kolejnych przetargów. Z uwagi 

to, e w przypadku wielu nieruchomo ci gruntowych dzier awy s  zwi zane 

z wykonywaniem dzia a  ochronnych (koszenie ekosystemów niele nych), a dzia ania te 

wymagaj  wykonania w ci le okre lonym czasie, zasadne jest umo liwienie dyrektorowi 

parku narodowego skrócenia czasu zawarcia umów dotycz cych rozporz dzenia 

nieruchomo ciami i nieorganizowanie obligatoryjnego drugiego przetargu przed 

przeprowadzeniem rokowa . Niemniej jednak projekt ustawy pozwala na zbycie 

nieruchomo ci, zawarcie umów u ytkowania, najmu lub dzier awy w drodze kolejnych 

przetargów. Jednocze nie wskazuje si , e w przypadku zbywania nieruchomo ci cena 

og oszona w kolejnych przetargach lub ustalona w wyniku rokowa  nie mo e by  ni sza ni  

2/3 warto ci nieruchomo ci okre lonej przez rzeczoznawc  maj tkowego.  Zawarte zosta y 

równie  przepisy okre laj ce mo liwo  zaskar enia czynno ci zwi zanych 

z przeprowadzeniem przetargu oraz organ, do którego nale y w takim przypadku wnosi  

skarg  (minister w a ciwy do spraw rodowiska). 

 Przetarg mo e by  przeprowadzony w formie przetargu ustnego nieograniczonego 

oraz przetargu pisemnego nieograniczonego. O zastosowanej formie przetargu decyduje jego 

organizator – dyrektor parku narodowego. Okre lono równie  tryb i termin zawiadamiania 

osoby ustalonej jako zwyci zca przetargu o terminie zawarcia z ni  umowy na rozporz dzenie 

nieruchomo ciami oraz sposób post powania w przypadku nieprzyst pienia przez t  osob  

bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, o której mowa powy ej. 

W art. 10h zawarto upowa nienie ustawowe dla ministra w a ciwego do spraw 

rodowiska do okre lenia, w drodze rozporz dzenia, sposobu i trybu przeprowadzania 

przetargów na rozporz dzanie nieruchomo ciami przez parki narodowe oraz przeprowadzania 

rokowa , uwzgl dniaj c konieczno  zapewnienia jawno ci i jednolito ci post powania, 

równego dost pu do udzia u w przetargu oraz uzyskania najkorzystniejszego wyniku 

przetargu. 
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Proponowane brzmienie ust. 1 w art. 12 ustawy jest konsekwencj  zmiany 

wprowadzonej w definicji „udost pniania”, jak równie  dostosowania sposobów 

udost pniania obszarów parków narodowych i rezerwatów przyrody do rzeczywistych 

potrzeb. Wprowadzona regulacja umo liwi udost pnianie obszarów ww. form ochrony 

przyrody w celach filmowania i fotografowania oraz w celach zarobkowych w zakresie 

s u cym ochronie przyrody, zgodnie z definicj  udost pniania, w sposób, który oczywi cie 

nie wp ynie negatywnie na ochron  przyrody w parku narodowym. W przepisie tym 

zrezygnowano ze szczegó owego wskazywania celów udost pniania, jak to ma miejsce  

w obowi zuj cej ustawie, ograniczaj c si  do wskazania, e obszar parku narodowego jest 

udost pniany w sposób, który nie wp ynie negatywnie na ochron  przyrody. Definicja 

„udost pniania” jest zawarta w art. 5 pkt 22 ustawy. 

Zmiana ust. 9 w art. 12 ustawy jest konsekwencj  przyj tych za o e  zmiany formy 

organizacyjno-prawnej parków narodowych, zmierzaj cej do umo liwienia zatrzymywania 

przez te podmioty uzyskiwanych przychodów. Dotychczas przychody ze sprzeda y biletów 

wst pu do parku narodowego stanowi y dochody bud etu pa stwa i by y przeznaczane na 

tworzenie infrastruktury turystycznej w tych parkach. W zwi zku ze zmian  formy 

organizacyjno-prawnej parków narodowych, przychody ze wskazanej dzia alno ci stan  si  

przychodami parków narodowych i b d  przeznaczane na realizacj  celów ustawowych 

i  statutowych tych podmiotów, w szczególno ci za  na ochron  przyrody oraz cele 

dotychczasowe, zwi zane z popraw  jako ci infrastruktury turystycznej. Pozostawiono 

regulacj , zgodnie z któr  15 % wp ywów za wst p do parku narodowego za ka dy kwarta  

b dzie przeznaczane dla GOPR i TOPR funkcjonuj cych na obszarze danego parku 

narodowego.  

Proponowana zmiana art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy przez uzupe nienie regulacji  

o „przebudow  obiektów budowlanych” umo liwi skuteczn  ochron  przyrody na obszarach 

parków narodowych i rezerwatów przyrody. Jednocze nie wykre lono pojecie „rozbudowy”, 

gdy  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 243, poz. 1623, z pó n. zm.) przez budow  nale y rozumie  równie  rozbudow , 

nadbudow  i odbudow . W trakcie nowelizacji ustawy – Prawo budowlane, podczas której 

wyodr bniono poj cie przebudowy, niegdy  zwi zane z budow , nie znowelizowano 

w odpowiednim zakresie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Nale y 

bowiem zauwa y , e prace zwi zane z przebudow  mog  równie  stanowi  zagro enie  

chronionej przyrody, natomiast obowi zuj ce przepisy wskazanej ustawy nie wprowadzaj  
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w tej materii jakichkolwiek ogranicze . Zmiana pkt 18 jest konsekwencj  zmiany formy 

w adania nieruchomo ciami przez parki narodowe.  

W art. 15 ust. 3 ustawy dodano pkt 3 umo liwiaj cy w przypadkach szczególnych 

przeprowadzanie szkole  lotnictwa Si  Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 

przygotowania do misji poza granicami kraju na obszarze parku narodowego. Dzia anie to 

b dzie jednak mo liwe wy cznie w przypadku braku negatywnego wp ywu na przyrod  

parku narodowego i braku wariantów alternatywnych.  

Dodanie w art. 15 ustawy ust. 6 wynika z konieczno ci wskazania elementów, jakie 

powinien zawiera  wniosek o wydanie zgody w trybie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy. Z uwagi na 

du e zró nicowanie obowi zuj cych zakazów, nie jest mo liwe szczegó owe okre lenie tych 

elementów, jednak najwa niejsze z nich zosta y wymienione w proponowanym brzmieniu 

art. 15 ust. 6. Zmiany te przyczyni  si  do usprawnienia procedury wydawania zezwole . 

Z uwagi na konieczno  ochrony przyrody, w tre ci zezwolenia (decyzji ministra 

w a ciwego do spraw rodowiska), zasadne jest wprowadzenie mo liwo ci wskazania 

dodatkowych, oprócz okre lonych w art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960  r. – Kodeks 

post powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pó n. zm.), warunków 

realizacji zezwolenia wynikaj cych z potrzeby ochrony przyrody, bowiem organ wydaj cy 

decyzj  bierze pod uwag  stan przyrody na danym obszarze, stopie  jej zachowania, jak 

równie  wp yw odst pienia od okre lonego zakazu na ww. parametry. Ponadto niezb dne jest 

okre lenie terminu, na jaki s  wydawane zezwolenia, poniewa  wnioskodawca wyst puje 

o  wydanie zezwolenia na wykonanie okre lonej czynno ci, zwi zanej z naruszeniem 

zakazów, w obszarze chronionym. Wydawanie zezwole  bezterminowych umo liwia ci g e 

naruszanie zakazów, co w przypadku np. zezwolenia na zbiór ro lin mo e doprowadzi  do 

znacz cego ograniczenia populacji danego gatunku.  

Na podstawie obowi zuj cego przepisu art. 15 ust. 3 ustawy minister w a ciwy do 

spraw rodowiska wydaje zezwolenia na odst pstwa od zakazów obowi zuj cych na terenie 

parku narodowego, po zasi gni ciu opinii dyrektora parku narodowego. Zgodnie 

z utrwalonym orzecznictwem s dów administracyjnych, w przypadku gdy u yto zwrotu „po 

uzgodnieniu”, „po zaopiniowaniu”, „po zasi gni ciu opinii”, nale y przez to rozumie  

wspó dzia anie wymienionych w przepisie organów, w trybie art. 106 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks post powania administracyjnego. W przypadku wydawania 

zezwolenia w trybie art. 15 ust. 3 ustawy, wspó dzia anie organów w trybie  

art. 106 wskazanej powy ej ustawy wydaje si  niezasadne, gdy  opinia dyrektora parku 

narodowego jest wydawana w drodze zaskar alnego postanowienia. Na skutek tego dochodzi 
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do wyd u ania terminów wydawania zezwole , a dodatkowo, w przypadku wniesienia przez 

stron  post powania za alenia na postanowienie opiniuj ce wydane przez dyrektora parku, 

organem odwo awczym jest minister w a ciwy do spraw rodowiska, który wydaje 

opiniowane zezwolenie. Wobec tego w art. 15 ust. 9 ustawy proponuje si  rezygnacj  ze 

stosowania art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu post powania 

administracyjnego, pozostawiaj c jednocze nie konieczno  uzyskania przed wydaniem 

zezwolenia opinii dyrektora parku narodowego. Zmiana ta przyczyni si  do skrócenia terminu 

wydawania zezwole . Analogiczne zmiany zaproponowano w odniesieniu do wydawania 

zezwole  na odst pstwa od zakazów w rezerwatach przyrody. Okre lono równie , e 

w a ciwe organy wydaj  opini , o której mowa w ust. 3 i 4, w terminie do 30 dni od dnia 

otrzymania wniosku o wydanie opinii, w formie pisemnego stanowiska, zawieraj cego ocen  

wnioskowanych czynno ci na przyrod  parku narodowego. 

Zmiany w art. 91 ustawy, polegaj ce na uzupe nieniu katalogu organów ochrony 

przyrody o dyrektora parku narodowego, wynikaj  z przepisów projektu ustawy, zgodnie  

z którymi jest on organem pa stwowej osoby prawnej – parku narodowego. Ponadto 

powierzenie dyrektorom parków narodowych sprawowania nadzoru nad obszarami Natura 

2000, powoduje konieczno  wskazania dyrektora parku narodowego jako organu ochrony 

przyrody. Pozwoli to na lepsze wykonywanie dzia a  ochronnych, w szczególno ci 

w odniesieniu do mo liwo ci w adczego oddzia ywania na podmioty gospodaruj ce na tych 

obszarach. Warto tak e wskaza , e dyrektorzy parków narodowych, w ramach kompetencji 

przyznanych im przez ustawy szczególne wydaj  szereg aktów administracyjnych, które 

ingeruj  m.in. w prawa w a cicielskie. Uzyskanie przez dyrektora parku narodowego statusu 

organu ochrony przyrody powinno uporz dkowa  te kwestie od strony formalnej. Wskazanie 

za  marsza ka województwa to konsekwencja przekazania marsza kom województw 

kompetencji zwi zanych z tworzeniem parków krajobrazowych i obszarów chronionego 

krajobrazu na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw 

w zwi zku ze zmianami w organizacji i podziale zada  w administracji publicznej 

w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753, z pó n. zm.). 

Uchylenie art. 101 i 102 ustawy wynika z wprowadzenia regulacji zawartych  

w projekcie ustawy w dodawanych przepisach art. 8a – 8h. 

W pkt 11 projektu ustawy wprowadzono upowa nienie ministra w a ciwego do spraw 

rodowiska do wydania rozporz dzenia okre laj cego warunki wynagradzania za prac  dla 

pracowników parku narodowego i przyznawania im innych wiadcze  zwi zanych z prac . 

Rozporz dzenie powinno w szczególno ci okre la  kwoty wynagrodzenia zasadniczego 
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pracowników parku narodowego oraz inne, poza wynagrodzeniem zasadniczym, sk adniki 

uzasadnione zw aszcza pe nieniem okre lonej funkcji lub zajmowaniem okre lonego 

stanowiska, szczególnymi w a ciwo ciami pracy, warunkami wykonywanej pracy oraz 

kwalifikacjami zawodowymi pracowników. Obowi zywanie przepisów wykonawczych 

w tym zakresie pozwoli na ujednolicenie zasad wynagradzania pracowników pa stwowych 

osób prawnych parków narodowych. Sugestie takie by y zg aszane przez dyrektorów parków 

narodowych oraz inne podmioty w ramach konsultacji spo ecznych.  

W zwi zku ze zmian  formy organizacyjno-prawnej parków narodowych powoduj c  

zmian  formy w adania nieruchomo ciami, w celu umo liwienia nabywania lokali 

mieszkalnych przez uprawnione osoby, jak równie  minimalizacji kosztów utrzymania 

zb dnych z punktu widzenia realizacji celów parku lokali, do ustawy dodano art. 104a, 

okre laj cy szczegó owe zasady zbywania lokali przez ministra w a ciwego do spraw 

rodowiska na podstawie upowa nienia wydanego temu organowi przez ministra w a ciwego 

do spraw Skarbu Pa stwa. Na zbycie lokalu wymagana jest równie  zgoda ministra 

w a ciwego do spraw Skarbu Pa stwa. Okre lono ponadto tryb rozwi zywania umowy 

u yczenia mi dzy ministrem w a ciwym do spraw rodowiska a dyrektorem parku 

narodowego, jak równie  konieczno  wygaszenia trwa ego zarz du ustanowionego na rzecz 

ministra w a ciwego do spraw rodowiska. 

Wyra nie wskazane zosta y lokale, które nie podlegaj  sprzeda y. Nale  do nich 

lokale niezb dne do zabezpieczenia potrzeb parków narodowych wynikaj cych z obowi zku 

zapewnienia bezp atnych mieszka  pracownikom, o których mowa w art. 104 ust. 3 ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jak równie  lokale zwi zane z zarz dzaniem 

parkiem narodowym (np. budynek dyrekcji parku). Ponadto zbyciu nie mog  podlega  lokale, 

których sprzeda  by aby sprzeczna z celami parku narodowego, przede wszystkim 

z mo liwo ci  ochrony przyrody w parku. Powy sze wynika z faktu, e park narodowy zosta  

powo any do ochrony zasobów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, w zwi zku 

z czym wszelkie dzia ania na jego obszarze nie mog  by  sprzeczne z celem jego powo ania 

i istnienia. Tym samym, rozpatruj c wniosek o zbycie lokalu, b dzie brana pod uwag  

zgodno  planowanego dzia ania z celem parku, w zwi zku z czym lokale po o one 

w granicach parku narodowego, w obszarach cennych przyrodniczo, nie b d  podlega y 

zbyciu. Konieczne jest jednak wskazanie, e w zasobach parków narodowych znajduj  si  

lokale po o one poza obszarami cennymi przyrodniczo (zabudowany obszar miejscowo ci) 

i ich zbycie nie spowoduje uszczerbku dla chronionej przyrody, jak równie  nie b dzie 

sprzeczne z celami parku.  W tej sytuacji konieczne b dzie rozwa enie, czy sprzeda  lokalu 
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nie spowoduje uszczerbku substancji mieszkaniowej powoduj cego konieczno  budowy 

nowych lokali dla osób uprawnionych do bezp atnego mieszkania.  

Umo liwienie sprzeda y lokali zaproponowane w projekcie jest rozwi zaniem 

wzorowanym na funkcjonuj cych przepisach odnosz cych si  m.in. do pracowników 

Pa stwowego Gospodarstwa Le nego Lasy Pa stwowe (ustawa z dnia 28 wrze nia 1991 r. 

o  lasach). Powy sza mo liwo  nie spowoduje masowej sprzeda y mieszka , bowiem 

ka dorazowo b dzie oceniana zgodno  wyzbycia z celami parku narodowego. W tym celu, 

przewiduje si , e dyrektor parku narodowego b dzie sk ada  do ministra w a ciwego do 

spraw rodowiska umotywowany wniosek dotycz cy zgody na wyzbycie si  lokalu. Wniosek 

ten b dzie nast pnie oceniany przez wyspecjalizowany w zakresie ochrony przyrody organ, 

co przyczyni si  do w a ciwej oceny zasadno ci wyzbycia, z punktu widzenia celów parku 

(ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych). Ponadto ostateczn  zgod  b dzie wydawa  

minister w a ciwy do spraw Skarbu Pa stwa, który, b d c organem wyspecjalizowanym, 

oceni mo liwo  zbycia lokalu z punktu widzenia interesu Skarbu Pa stwa. Zaproponowany 

system sprzeda y zb dnych lokali daje mo liwo  zbywania wy cznie tych, które s  zb dne 

parkom narodowym, co nie koliduje z celem parku narodowego. Wyzbycie si  niektórych 

lokali (dotyczy pojedynczych przypadków w poszczególnych parkach narodowych) pozwoli 

na zmniejszenie kosztów ich utrzymania (koszty eksploatacyjne), dzi ki czemu mo liwe 

b dzie racjonalne gospodarowanie tymi zasobami. 

Ustalenie ceny sprzeda y nieruchomo ci nast puje na zasadach okre lonych  

w przepisach o gospodarce nieruchomo ciami, z zastrze eniem, e uprawnione osoby, 

szczegó owo wskazane w projekcie, maj  prawo do skorzystania z preferencyjnych 

warunków nabycia lokalu. Jako osoby uprawnione do skorzystania z pierwsze stwa 

w zakupie lokalu wskazuje si  pracowników i by ych pracowników parków narodowych, 

którzy maj  co najmniej trzyletni okres zatrudnienia w parkach narodowych i s  najemcami 

lokalu, w którym mieszkaj . Jednocze nie mo liwo  ta nie dotyczy pracowników, z którymi 

rozwi zano stosunek pracy bez wypowiedzenia, z winy pracownika. Uprawnieni mog  tak e 

skorzysta  z bonifikat w zakupie lokalu okre lonych w przepisach ustawy. Poza 

uprawnionymi do nabycia lokalu na preferencyjnych zasadach mo liwe b dzie równie  

nabywanie lokali przez inne osoby b d ce najemcami, jednak w tym przypadku nie znajd  

zastosowania bonifikaty odnosz ce si  do pracowników, by ych pracowników, emerytów 

i rencistów.  

W przepisach ustawy okre lono procedur  zawiadamiania zainteresowanych  

o mo liwo ci nabycia lokalu, jak równie  wskazano, e jest ono mo liwe wy cznie na 
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zasadach okre lonych w niniejszej ustawie, pod rygorem niewa no ci czynno ci prawnej. 

Jednocze nie wprost wskazano, e w sprawach dotycz cych sprzeda y mieszka  b d cych 

w asno ci  parków narodowych nie stosuje si  przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 

o  zasadach zbywania mieszka  b d cych w asno ci  przedsi biorstw pa stwowych, 

niektórych spó ek handlowych z udzia em Skarbu Pa stwa, pa stwowych osób prawnych 

oraz niektórych mieszka  b d cych w asno ci  Skarbu Pa stwa. 

W dodawanym art. 104b ustawy zawarto przepis stanowi cy, e pracownicy, którzy 

nabyli lokal mieszkalny po cenach preferencyjnych na mocy ustawy lub na mocy ustawy  

z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszka  b d cych w asno ci  

przedsi biorstw pa stwowych, niektórych spó ek handlowych z udzia em Skarbu Pa stwa, 

pa stwowych osób prawnych oraz niektórych mieszka  b d cych w asno ci  Skarbu 

Pa stwa, nie mog  ubiega  si  o wyp acenie ekwiwalentu za niewykorzystywanie 

bezp atnego mieszkania s u bowego przez pracowników oraz ubieganie si  o przyznanie 

bezp atnego mieszkania. W przypadku gdy pracownik naby  lokal mieszkalny na 

preferencyjnych warunkach pobieranie ekwiwalentu za niewykorzystywanie bezp atnego 

mieszkania s u bowego oraz ubieganie si  o przydzia  mieszkania bezp atnego jest 

bezzasadne, gdy  dochodzi do dublowania przywilejów pracowników oraz skutkuje to 

zwi kszeniem wydatków. 

Proponowana w art. 2 projektu ustawy zmiana art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  

28 wrze nia 1991 r. o lasach ma charakter porz dkowy, zwi zany ze zmian  formy w adania 

przez parki narodowe nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa. 

W proponowanym przepisie art. 3 wskazano, i  pa stwowe jednostki bud etowe, 

jakimi aktualnie s  parki narodowe, staj  si  z dniem wej cia w ycie ustawy pa stwowymi 

osobami prawnymi. W celu unikni cia jakichkolwiek niejasno ci interpretacyjnych wskazano 

wszystkie przekszta cane parki narodowe. Jednocze nie wzgl dem ww. podmiotów 

wy czono stosowanie przepisu art. 51 ustawy o gospodarce nieruchomo ciami. 

Uwzgl dniaj c konieczno  zachowania ci g o ci dzia alno ci, w art. 4 uregulowano kwestie 

nale no ci i zobowi za  przekszta canych podmiotów. Zgodnie z proponowan  regulacj  

staj  si  one nale no ciami i zobowi zaniami pa stwowych osób prawnych – parków 

narodowych. Przeznaczenie mienia ruchomego Skarbu Pa stwa zarz dzanego przez  

przekszta cane pa stwowe jednostki bud etowe – parki narodowe okre li minister w a ciwy 

do spraw rodowiska, w porozumieniu z ministrem w a ciwym do spraw Skarbu Pa stwa, 

w terminie 2 miesi cy od dnia wej cia w ycie ustawy.  
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W przed o onej regulacji wskazuje si , e nieruchomo ci Skarbu Pa stwa b d ce 

dot d w trwa ym zarz dzie parków narodowych, z dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy 

staj  si  z mocy prawa nieruchomo ciami b d cymi w trwa ym zarz dzie urz du 

obs uguj cego ministra w a ciwego do spraw rodowiska. Organy w a ciwe w rozumieniu 

przepisów ustawy o gospodarce nieruchomo ciami zosta y zobowi zane do przekazania 

ministrowi w a ciwemu do spraw Skarbu Pa stwa, w terminie 12 miesi cy od dnia wej cia 

w  ycie ustawy, dokumentacji nieruchomo ci b d cych dotychczas w trwa ym zarz dzie 

parków narodowych. Minister w a ciwy do spraw Skarbu Pa stwa po otrzymaniu ww. 

dokumentacji wydaje decyzj  stwierdzaj c  wyga ni cie trwa ego zarz du  ustanowionego na 

rzecz parków narodowych oraz ustanowienia trwa ego zarz du na rzecz urz du obs uguj cego 

ministra w a ciwego do spraw rodowiska na czas nieokre lony. Do czasu wydania ww. 

decyzji parki narodowe gospodaruj  nieruchomo ciami na dotychczasowych zasadach. 

Jednocze nie rozstrzygni to, e do czasu zawarcia umów u yczenia nieruchomo ci mi dzy 

dyrektorem parku narodowego a ministrem w a ciwym do spraw rodowiska, przychody 

uzyskiwane przez parki narodowe z u ytkowania ww. nieruchomo ci b d  stanowi y 

przychody parku narodowego. Powy sze pozwoli na unikni cie w tpliwo ci w tym zakresie 

oraz potrzeby interpretowania prawa, umo liwiaj c parkom narodowym zachowanie 

p ynno ci finansowej.  

Ministra w a ciwego do spraw rodowiska zobowi zuje si  do z o enia wniosku 

o wpis w ksi gach wieczystych prawa u ytkowania wieczystego w terminie 24 miesi cy od 

dnia wej cia w ycie ustawy. Wpisy do ksi g wieczystych i ich zak adanie oraz wpisy do 

ewidencji gruntów i budynków s  wolne od op at. 

Proponowane przepisy art. 6 projektu ustawy maj  na celu uporz dkowanie stosunków 

w asno ciowych nieruchomo ci znajduj cych si  w parkach narodowych. Przepisy te odnosz  

si  do nabycia z mocy prawa trwa ego zarz du przez urz d obs uguj cy ministra w a ciwego 

do spraw rodowiska nieruchomo ci o nieuregulowanym stanie prawnym, w rozumieniu 

ustawy o gospodarce nieruchomo ciami, znajduj cych si  w dniu wej cia w ycie ustawy 

w faktycznym w adaniu parków narodowych. Nale y mie  na uwadze, e aktualnie  

ok. 8500 ha nieruchomo ci w parkach narodowych posiada nieustalony stan prawny. 

Nieruchomo ci sta y si  cz ci  ekosystemów parków narodowych i przyczyniaj  si  do 

ochrony walorów przyrodniczych. Pos ugiwanie si  instrumentami prawnymi 

umo liwiaj cymi regulacj  stanu posiadania, zawartymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

– Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pó n. zm.) oraz ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o  gospodarce nieruchomo ciami, wymaga kilkunastu lat, aby zako czy  procedury 
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porz dkowania stosunków w asno ciowych. W zwi zku z tym, e podobne przepisy by y ju  

przedmiotem oceny Trybuna u Konstytucyjnego z punktu widzenia ich zgodno ci 

z Konstytucj  RP, np. art. 73 ustawy z dnia 13 pa dziernika 1998 r. – Przepisy 

wprowadzaj ce ustawy reformuj ce administracj  publiczn  (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z pó n. 

zm.), wydaje si , e mo liwe jest tak e ich zastosowanie w tym przypadku. Celem 

proponowanych przepisów jest bowiem uporz dkowanie stosunków w asno ciowych przy 

jednoczesnym okre leniu gwarancji zado uczynienia interesom w a cicieli przez przyznanie 

im, na ich wniosek, odszkodowania na zasadach i w trybie okre lonym w przepisach 

dotycz cych wyw aszcze . Projektowana regulacja wy cza odszkodowanie w sytuacji, kiedy 

park narodowy by  posiadaczem nieruchomo ci, do dnia wej cia w ycie ustawy, 

nieprzerwanie co najmniej przez 30 lat. Tego rodzaju unormowanie uzasadnione jest tym, e 

po takim okresie posiadania, cho by by o ono uzyskane w z ej wierze, nast puje nabycie 

w asno ci w drodze zasiedzenia na podstawie art. 172 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny.   

Propozycje zawarte w powy szych przepisach, aby grunty o nieuregulowanym stanie 

prawnym stawa y si  w asno ci  Skarbu Pa stwa za odszkodowaniem, s  w swojej istocie 

wyw aszczeniem z mocy prawa (ex lege). W wietle konstytucyjnego wymogu 

i dopuszczalno ci wyw aszcze , spe niona jest tu tak e przes anka „celu publicznego” b d ca 

warunkiem dopuszczalno ci wyw aszcze  ex lege. Mianowicie, zgodnie z art. 6 pkt 9b 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami, celem publicznym jest 

ochrona rzadkich gatunków ro lin lub zwierz t. Ponadto celem publicznym wskazanym 

w ustawie o ochronie przyrody jest tworzenie lub powi kszanie parków narodowych.  

Unormowanie w asno ci nieruchomo ci nie pozostaje tak e oboj tne dla interesów 

faktycznych i prawnych osób, których to dotyczy. Likwidacja parku narodowego lub 

zmniejszenie jego granic jest mo liwe wy cznie w przypadku bezpowrotnej utraty przez 

dany obszar warto ci przyrodniczych lub kulturowych. Tym samym, z uwagi na prowadzone 

zabiegi ochronne sytuacja taka jest niemal niemo liwa. Warto tak e zwróci  uwag , e 

w parku narodowym, w celu zachowania walorów przyrodniczych, kulturowych 

i krajobrazowych ustawodawca wprowadzi  szereg zakazów stanowi cych ograniczenia 

w wykonywaniu prawa w asno ci. Tym samym ca kowicie zasadne jest, aby nieruchomo ci 

od lat znajduj ce si  we w adaniu parków narodowych sta y si  w asno ci  Skarbu Pa stwa  

i zosta y oddane w trwa y zarz d urz du obs uguj cego ministra w a ciwego do spraw 

rodowiska, a nast pnie w u yczenie dyrektorowi parku narodowego, w celu wykonywania 

na nich ochrony przyrody, zgodnie z celem istnienia parku narodowego. Nabycie ww. praw 
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nie mo e jednak narusza  praw osób trzecich. Na mocy tej ustawy nie dojdzie jednak do 

wyw aszcze  prywatnych w a cicieli posiadaj cych nieruchomo ci w granicach parku 

narodowego, dotyczy to wy cznie nieruchomo ci, w stosunku do których nie jest znany 

jakikolwiek w a ciciel i nieruchomo ci te w zasadzie spe niaj  ju  cel parku. Obecnie 

mo liwe jest tak e przej cie takich nieruchomo ci na rzecz Skarbu Pa stwa przez zasiedzenie 

(w parkach trwaj  takie procedury). Jednak jest to proces czasoch onny i nie prowadzi do 

kompleksowego rozwi zania problemu. Uzyskanie odszkodowania jest mo liwe wy cznie 

w przypadku z o enia wniosku przez uprawniony podmiot do ko ca 2015 r. 

Powy sze propozycje – w dniu 29 wrze nia 2010 r. – uzyska y pozytywn  opini  

Komisji Wspólnej Rz du i Samorz du Terytorialnego. 

W proponowanym art. 8 projektu ustawy wskazano, e formy ochrony przyrody – 

parki narodowe, utworzone na podstawie przepisów dotychczasowych, staj  si  formami 

ochrony przyrody – parkami narodowymi w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody 

w brzmieniu nadanym niniejsz  ustaw .  

Ponadto statuty parków narodowych zachowuj  moc do dnia wej cia w ycie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upowa nienia ustawowego zawartego 

w dodawanym art. 8f – w art. 1 pkt 3 projektu ustawy, jednak nie d u ej ni  do dnia 

31 grudnia 2012 r. 

Zgodnie z proponowanym art. 10 projektu ustawy, dyrektorzy parków narodowych, 

powo ani na t  funkcj  na podstawie przepisów dotychczasowych, staj  si  organami 

pa stwowych osób prawnych parków narodowych w rozumieniu niniejszej ustawy i pe ni  

swoje funkcje bezterminowo, co oznacza, e nie stosuje si  wobec nich zasad kadencyjno ci, 

które s  zawarte w aktach powo ania, wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych.  

Z uwagi na mo liwo  prowadzenia konkursów na dyrektorów parków narodowych 

w trakcie procesu legislacyjnego niniejszej ustawy oraz zmian  przepisów dotycz cych tej 

kwestii niezb dne sta o si  wskazanie, e do konkursów na stanowisko dyrektora parku 

narodowego og oszonych i niezako czonych do dnia wej cia w ycie ustawy stosuje si  

przepisy dotychczasowe. 

Proponowana w art. 12 projektu ustawy regulacja stanowi, e pracownicy 

pa stwowych jednostek bud etowych parków narodowych z dniem wej cia w ycie regulacji 

staj  si  pracownikami pa stwowych osób prawnych parków narodowych. Jednocze nie 

wskazano, e do czasu okre lenia nowych warunków wynagradzania za prac  na podstawie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów niniejszej ustawy (zgodnie ze 

zmian  zaproponowan  w art. 1 pkt 11 tej ustawy), obowi zuj  przepisy dotychczasowe.  
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Proponowane brzmienie art. 13 i 14 projektu ustawy jest konsekwencj  zmiany zasad 

wydawania zezwole  na podstawie art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody. Dlatego te  konieczne by o wprowadzenie regulacji, zgodnie z któr  do spraw 

wszcz tych przed dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy, a niezako czonych decyzj  

ostateczn  stosuje si  przepisy dotychczasowe. W zwi zku z wprowadzeniem przepisu 

dotycz cego konieczno ci uzyskiwania zgody ministra w a ciwego do spraw rodowiska 

(Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska) na prowadzenie prac zwi zanych 

z przebudow  obiektów budowlanych i urz dze  technicznych na obszarze parku narodowego 

(rezerwatu przyrody), konieczne sta o si  wprowadzenie przepisu przej ciowego, zgodnie 

z którym przedsi wzi cia zwi zane z ww. dzia aniami wszcz te i niezako czone przed dniem 

wej cia w ycie niniejszej ustawy mog  by  prowadzone na dotychczasowych zasadach.  

Wprowadzono tak e przepis umo liwiaj cy Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa stwa 

zast pstwo procesowe za parki narodowe w sprawach cywilnych wszcz tych przed dniem 

wej cia w ycie niniejszej ustawy.  

W zwi zku z faktem, e projekt ustawy nie rodzi dodatkowych skutków finansowych 

dla bud etu pa stwa, nie zachodzi konieczno  okre lania w przepisach, stosownie do art. 50a 

ustawy o finansach publicznych, maksymalnego limitu wydatków dla parków narodowych na 

10 kolejnych lat bud etowych wykonywania ustawy, poczynaj c od pierwszego roku 

planowanego wej cia w ycie ustawy, w podziale na bud et pa stwa, pozosta e jednostki 

sektora finansów publicznych oraz jednostki samorz du terytorialnego. rodki przeznaczone 

na realizacj  zada  parków narodowych w 2012 r. zosta y uwzgl dnione w projekcie ustawy 

bud etowej na 2012 r.  

Wysoko  rodków pochodz cych z pozosta ych jednostek sektora finansów 

publicznych (Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

wojewódzkie fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej) pozostanie na 

dotychczasowym poziomie.  

Uwzgl dniaj c powy sze nie zachodzi równie  potrzeba okre lania mechanizmu 

koryguj cego oraz organu monitoruj cego wykorzystanie limitu wydatków na wykonywane 

zadania oraz wdra aj cego mechanizmy koryguj ce.  

Z uwagi na wyd u ony proces legislacyjny zmieniono termin wej cia w ycie ustawy. 

Pierwotnie zak adano, e b dzie to dzie  1 stycznia 2011 r., co by o zwi zane z terminem 

zako czenia likwidacji gospodarstw pomocniczych (31 grudnia 2010 r.). Aktualnie zak ada 

si , e dniem wej cia z ycie ustawy b dzie dzie  1 stycznia 2012 r. 
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W trakcie prac nad projektem ustawy, z uwagi na piln  potrzeb  wprowadzenia 

regulacji w ycie, zrezygnowano z wprowadzania przepisów implementuj cych dyrektywy 

w zakresie wydawania odst pstw od zakazów w odniesieniu do gatunków chronionych.  

Projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych i nie podlega procedurze 

notyfikacji w rozumieniu rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).  

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia alno ci lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pó n. zm.) projekt ustawy zosta  

zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa 

rodowiska. Po jego udost pnieniu nie odnotowano zg osze  podmiotów zainteresowanych 

pracami nad projektem ustawy, wnoszonych w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o dzia alno ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 

Projekt ustawy nie jest obj ty zakresem prawa Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI  

 

1. Cel wprowadzenia regulacji  

W zwi zku z wej ciem w ycie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzaj ce ustaw  o finansach 

publicznych, czego skutkiem by a likwidacja gospodarstw pomocniczych funkcjonuj cych 

przy pa stwowych jednostkach bud etowych – parkach narodowych, zaistnia a konieczno  

przygotowania przepisów, które regulowa yby zmian  formy prawno-organizacyjnej parków 

narodowych. Celem wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody jest nadanie nowej formy prawno-organizacyjnej parkom narodowym.  

 

2. Podmioty, na które oddzia uje niniejszy akt normatywny 

Wprowadzenie niniejszego aktu normatywnego b dzie oddzia ywa o na nast puj ce 

podmioty: Ministra rodowiska, Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska, regionalnych 

dyrektorów ochrony rodowiska, dyrektorów parków narodowych oraz marsza ków 

województw w zakresie posiadanych przez nie kompetencji, jak równie  na podmioty i osoby 

fizyczne wnioskuj ce o wykonywanie czynno ci zakazanych na obszarach parków 

narodowych i rezerwatów przyrody. 

  

3. Konsultacje spo eczne 

W ramach konsultacji spo ecznych projekt zosta  przes any do nast puj cych podmiotów: 

1. Biuro Urz dzania Lasu i Geodezji Le nej, 

2. Instytuty: 

a) Instytut Badawczy Le nictwa, 

b) Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk, 

c) Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk,  

3. Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 

4. Komisja Wspólna Rz du i Samorz du Terytorialnego, 

5. Marsza kowie województw, 

6. Organizacje ekologiczne:   

a) Centrum Prawa Ekologicznego,  

b) Klub „Gaja”, 

c) Klub Przyrodników, 

d) Liga Ochrony Przyrody, 
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e) Polski Klub Ekologiczny, 

f) Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, 

g) Stowarzyszenie – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, 

7. Pa stwowa Rada Ochrony Przyrody, 

8. Uczelnie wy sze:  

a) Uniwersytet Gda ski,  

b) Uniwersytet Jagiello ski,  

c) Uniwersytet im. Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie,  

d) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  

e) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,  

f) Uniwersytet Warszawski,  

g) Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  

h) Uniwersytet Wroc awski,  

i) Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu,  

j) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 

k) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Ko taja w Krakowie,  

9. Zwi zki zawodowe dzia aj ce przy parkach narodowych: 

a) Niezale ny Samorz dny Zwi zek Zawodowy Solidarno , 

b) Zwi zek Le ników Polskich Parków Narodowych, 

c) Zwi zek Zawodowy „Budowlani”, 

d) Niezale ny Samorz dny Zwi zek Zawodowy „Solidarno  – 80”, 

e) Niezale ny Samorz dny Zwi zek Zawodowy Pracowników Le nictwa, 

f) Zwi zek Zawodowy Pracowników Tatrza skiego Parku Narodowego. 

 

Ponadto projekt ustawy zosta  przekazany do zaopiniowania parkom narodowym. 

 

Uwagi zg osili: 

1. Marsza ek Województwa Lubelskiego – uwaga nie dotyczy a bezpo rednio 

proponowanych regulacji, odnosi a si  bowiem do zagadnie  zwi zanych z parkami 

krajobrazowymi, w zwi zku z czym nie zosta a uwzgl dniona. 

2. Tatrza ski Park Narodowy – uwagi dotyczy y ujednolicenia proponowanych regulacji 

dotycz cych udost pniania obszaru parku narodowego oraz dublowania przepisów 

ustawy – Kodeks cywilny w zakresie realizacji prawa pierwokupu. Uwagi dotycz ce 

regulacji odnosz cych si  do udost pnienia obszaru parku narodowego zosta y 
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uwzgl dnione, natomiast uwagi dotycz ce realizacji prawa pierwokupu, z uwagi na 

poczynione zmiany w zakresie wyposa enia pa stwowych osób prawnych 

w   nieruchomo ci, sta y si  cz ciowo nieaktualne. Nale y jednak zauwa y , e 

wskazywane przez Tatrza ski Park Narodowy dublowanie przepisów ustawy –

Kodeks cywilny jest zamys em projektodawcy, aby kwestie zwi zane z pierwokupem 

nieruchomo ci w parkach narodowych uregulowa  kompleksowo w jednym akcie 

prawnym. 

3. Krajowa Sekcja Pracowników Parków Narodowych NSZZ Solidarno  – propozycja 

dotycz ca powo ywania w sk ad komisji konkursowej maj cej na celu 

przeprowadzenie konkursu na dyrektora parku narodowego przedstawiciela 

zak adowych organizacji zwi zkowych nie zosta a uwzgl dniona. Zdaniem 

projektodawcy nie zachodzi taka potrzeba. Organizacje zwi zkowe dzia aj ce 

w danym parku narodowym maj  mo liwo  wnoszenia rekomendacji dla 

kandydatów, natomiast proponowany sk ad komisji konkursowej jest wystarczaj cy                      

do sprawdzenia wiedzy kandydatów niezb dnej do pe nienia funkcji dyrektora parku 

narodowego. Ponadto wniesione zosta y uwagi do regulacji dotycz cych kwestii 

pracowników zatrudnionych w likwidowanych pa stwowych jednostkach 

bud etowych parkach narodowych i przenoszonych do tworzonych pa stwowych 

osób prawnych parków narodowych. Uwagi te zosta y uwzgl dnione.  

4. Zwi zek Le ników Polskich Parków Narodowych – propozycja dotycz ca 

powo ywania w sk ad komisji konkursowej maj cej na celu przeprowadzenie 

konkursu na dyrektora parku narodowego przedstawiciela zak adowych organizacji 

zwi zkowych nie zosta a uwzgl dniona. Zdaniem projektodawcy nie zachodzi taka 

potrzeba. Organizacje zwi zkowe dzia aj ce w danym parku narodowym maj  

mo liwo  wnoszenia rekomendacji dla kandydatów, natomiast proponowany sk ad 

komisji konkursowej jest wystarczaj cy dla sprawdzenia wiedzy kandydatów 

niezb dnej do pe nienia funkcji dyrektora parku narodowego. Ponadto wniesione 

zosta y uwagi do regulacji dotycz cych kwestii pracowników zatrudnionych 

w  likwidowanych pa stwowych jednostkach bud etowych parkach narodowych 

i  przenoszonych do tworzonych pa stwowych osób prawnych parków narodowych. 

W zwi zku ze zmian  tych przepisów oraz rezygnacj  z wprowadzania poprzednio 

zaproponowanych regulacji uwagi te sta y si  bezprzedmiotowe. Odst piono od 

wskazywania wysoko ci dotacji bud etowej dla pa stwowych osób prawnych parków 

narodowych. Kwoty przeznaczone na ten cel b d  okre lane corocznie w zale no ci 
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od zapotrzebowania parków narodowych wynikaj cego z planu finansowego, przy 

tworzeniu ustawy bud etowej na dany rok. Propozycje dotycz ce zmiany w art. 104 

i 106 ustawy dotycz ce S u by Parku Narodowego, wykraczaj  aktualnie poza zakres 

przedstawionej regulacji. Ponadto wymagaj  one kompleksowego opracowania 

i  zmian w szerszym ni  zaproponowany zakresie. Z tego powodu nie zosta y 

uwzgl dnione w projekcie ustawy.  

5. Wigierski Park Narodowy – uwagi dotycz ce zmian w definicji „udost pnienia” nie 

zosta y uwzgl dnione, gdy  zdaniem projektodawcy proponowana regulacja jest 

wystarczaj ca do osi gni cia za o onych celów. Cz ciowo uwzgl dnione zosta y 

uwagi dotycz ce kompetencji dyrektora parku w odniesieniu do przepisów ustawy 

o lasach. Niew a ciwe jest jednak stanowisko Parku, e przez odniesienie w tej 

ustawie do „w a ciciela lasu”, przepis ten nie powinien by  stosowany w stosunku do 

dyrektora parku narodowego. Warto tu zauwa y , e w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy 

o lasach przez w a ciciela lasu rozumie si  osob  fizyczn  lub prawn  b d c  

w a cicielem albo u ytkownikiem wieczystym lasu oraz osob  fizyczn , osob  

prawn  lub jednostk  organizacyjn  nieposiadaj c  osobowo ci prawnej b d c  

posiadaczem samoistnym, u ytkownikiem, zarz dc  lub dzier awc  lasu. Tym 

samym park narodowy, posiadaj c grunty le ne w trwa ym zarz dzie, staje si  

w a cicielem lasu, o którym mowa w tej ustawie. Uwagi dotycz ce wykonywania 

prawa pierwokupu, w zwi zku z przeredagowaniem przepisów w tym zakresie sta y 

si  bezprzedmiotowe. Uwaga dotycz ca zapewnienia ci g o ci umów zawartych 

przez likwidowane gospodarstwo pomocnicze jest niezasadna, bowiem  

w momencie wej cia w ycie przedstawionej regulacji b dzie zako czony proces 

likwidacji gospodarstw pomocniczych i wszelkie ich zobowi zania zostan  przej te 

przez jednostk  macierzyst , w tym przypadku przez pa stwow  jednostk  

bud etow  – park narodowy. Uwzgl dniono uwagi dotycz ce przepisów odnosz cych 

si  do praw pracowników likwidowanych jednostek bud etowych parków 

narodowych oraz uzupe niono katalog przychodów pa stwowej osoby prawnej parku 

narodowego o wp ywy z tytu u nawi zek s dowych, zgodnie z przedstawion  

propozycj .  

6. Stowarzyszenie – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot – propozycja dotycz ca 

pozostawienia pa stwowych jednostek bud etowych jako docelowej formy 

organizacyjno-prawnej dla parków narodowych z uwagi na zamys  projektodawcy 

zmian w tym zakresie nie mo e zosta  uwzgl dniona. Zmiana formy organizacyjno- 
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-prawnej parków narodowych nie spowoduje zmiany w zakresie realizowanych zada  

parków narodowych w zakresie ochrony przyrody. D enie pa stwowych osób 

prawnych – parków narodowych do nadmiernego inwestowania na obszarze obj tym 

ochron  nie b dzie mo liwe z uwagi na zakres nadzoru sprawowanego przez Ministra 

rodowiska, który zatwierdza do wykonania parkom narodowym zadania ochronne 

lub plany ochrony. Nie wydaje si  równie  zasadne poprzedzanie zatwierdzenia 

zada  ochronnych dla parku narodowego strategiczn  ocen  oddzia ywania na obszar 

Natura 2000. Zadania ochronne z za o enia sporz dzane s  w celu ochrony danego 

obszaru, tym samym przyj cie, e mog  negatywnie oddzia ywa  na dany obszar nie 

wydaje si  w a ciwe. Uwaga dotycz ca zmiany formy wspó dzia ania organów przy 

tworzeniu nowych parków narodowych lub powi kszaniu ju  istniej cych pozostaje 

generalnie poza zakresem przedstawionej regulacji.  

Uwzgl dniono uwag  dotycz c  realizacji prawa pierwokupu nieruchomo ci na 

terenie parku narodowego, jak równie  cz  uwag odnosz cych si  do 

nowelizowanego art. 15 ustawy dotycz cych przedstawienia oceny oddzia ywania na 

rodowisko dla przedsi wzi  realizowanych na obszarze parku narodowego lub 

rezerwatu przyrody, wprowadzono przepis, który wymaga, aby do wniosku 

o wydanie zezwolenia na odst pstwo od zakazów wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy, 

w przypadku realizacji inwestycji liniowych celu publicznego, inwestor do cza  

oceny oddzia ywania na rodowisko wariantów przebiegu tych inwestycji.  

W przypadku pozosta ych inwestycji regulacje w tym zakresie pozostawiono bez 

zmian. W zwi zku z rezygnacj  ze zmiany art. 15 ust. 3 ustawy uwaga poczyniona 

w  tym zakresie sta a si  bezprzedmiotowa. Pozosta e przepisy dotycz ce regulacji 

zwi zanych z art. 15 ustawy, odnosz ce si  do mo liwo ci wstrzymania dzia a  

realizowanych wbrew zakazom okre lonym we wskazanym przepisie, jakkolwiek 

zasadne, wymagaj  kompleksowej regulacji wraz z innymi przepisami dotycz cymi 

tej materii, co nie jest przedmiotem przedstawionej regulacji. Analogicznie nale y 

odnie  si  do propozycji, aby dyrektor parku narodowego by  uzgadniaj cym 

decyzj  o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi wzi  realizowanych  

w parku narodowym i jego otulinie, jak równie  do wskazania formy wydawania 

przez dyrektora parku zgody na organizacj  imprez rekreacyjno-sportowych.  

Z uwagi na to, i  proponowana zmiana brzmienia art. 83 ustawy znacznie wykracza 

poza materi  przedstawionej regulacji uwaga ta nie zosta a uwzgl dniona. 
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7. Klub Przyrodników – uwaga dotycz ca braku zapisanych w projekcie ustawy 

gwarancji utrzymania na niezmniejszonym poziomie dotacji z bud etu pa stwa, co 

mo e doprowadzi  do zwi kszonej presji na udost pnianie parku narodowego 

i uzyskiwanie jak najwi kszych przychodów, jak równie  wykre lenia z katalogu 

przychodów pa stwowej osoby prawnej parku narodowego przychodów 

uzyskiwanych z u ytkowania zasobów przyrodniczych, nie mog  zosta  

uwzgl dnione. D enie pa stwowych osób prawnych – parków narodowych do 

nadmiernego u ytkowania zasobów przyrodniczych nie b dzie mo liwe z uwagi na 

zakres nadzoru sprawowanego przez Ministra rodowiska, który zatwierdza do 

wykonania parkom narodowym zadania ochronne lub plany ochrony. Niezasadna jest 

tak e propozycja dotycz ca wyra nego wskazania w projekcie, e park narodowy 

b dzie finansowany z bud etu pa stwa. Zaproponowany do wprowadzenia przepis 

art. 8p wyra nie wskazuje, e przychodami pa stwowej osoby prawnej parku 

narodowego s  dotacje z bud etu pa stwa na realizacj  zada  pa stwowej osoby 

prawnej parku narodowego okre lonych w ustawie i wynikaj cych z odr bnych 

ustaw. Ponadto dotacje z bud etu pa stwa s  wyodr bniane w planie finansowym 

pa stwowej osoby prawnej parku narodowego.  

Propozycja wprowadzenia przepisu stanowi cego, e dyrektor parku narodowego jest 

odpowiedzialny za stan przyrody parku narodowego i e realizuje ochron  parku 

narodowego nie tylko przez formaln  realizacj  zada  ochronnych lub planu ochrony, 

ale i reagowanie na zagro enia, monitorowanie skuteczno ci ochrony oraz inicjowanie 

w razie potrzeby zmian w planach ochrony lub zadaniach ochronnych nie zosta a 

uwzgl dniona, gdy  dzia ania te s  ju  zawarte w przepisach ustawy w odniesieniu do 

konkretnych potrzeb parku narodowego. Propozycja dotycz ca wydawania zarz dze  

przez dyrektora parku narodowego i zwi zania go ustaleniami planu ochrony lub 

zada  ochronnych nie zosta a uwzgl dniona, poniewa  akty te same z siebie wi  

dyrektora parku narodowego w zakresie swoich ustale .  

 Uwaga odnosz ca si  do rozszerzenia nadzoru ministra w a ciwego do spraw 

rodowiska nad parkami narodowymi o analizowanie wyników monitoringu przyrody 

parku narodowego nie zosta a uwzgl dniona z uwagi na fakt, e zagadnienia te s  

przedmiotem analizy przy okazji tworzenia sprawozda  z dzia alno ci parków 

narodowych. Uwaga dotycz ca zmiany formy wspó dzia ania organów przy tworzeniu 

nowych parków narodowych lub powi kszaniu ju  istniej cych pozostaje generalnie 

poza zakresem przedstawionej regulacji.  



33

W zwi zku z rezygnacj  ze zmiany ust. 3 w art. 15 ustawy uwaga poczyniona w tym 

zakresie sta a si  bezprzedmiotowa. Pozosta e przepisy dotycz ce regulacji 

zwi zanych z art. 15 ustawy, odnosz ce si  do mo liwo ci wstrzymania dzia a  

realizowanych wbrew zakazom okre lonym we wskazanym przepisie, jakkolwiek 

zasadne wymagaj  kompleksowej regulacji wraz z innymi przepisami dotycz cymi tej 

materii, co nie jest przedmiotem przedstawionej regulacji. Analogicznie nale y 

odnie  si  do propozycji zmian w obowi zuj cych art. 5, 12, 20 i 22 ustawy. 

Uwzgl dniono uwagi dotycz ce ustalania zasad wynagradzania pracowników 

pa stwowych osób prawnych parków narodowych oraz zmiany w definicji 

„udost pniania”. 

8. Tomasz Nakonieczny – uwaga dotycz ca zmiany formy wspó dzia ania organów przy 

tworzeniu nowych parków narodowych lub powi kszaniu ju  istniej cych pozostaje 

generalnie poza zakresem przedstawionej regulacji. Nie mo na uwzgl dni  tak e 

uwagi dotycz cej pozostawienia gospodarstw pomocniczych, bowiem przes ank  

wprowadzania zmian do ustawy jest konieczno  likwidacji gospodarstw 

pomocniczych w zwi zku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy 

wprowadzaj ce ustaw  o finansach publicznych. 

 

4. Wp yw regulacji na sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa  

i bud ety jednostek samorz du terytorialnego 

Obecnie park narodowy, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustaw  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, jest pa stwow  jednostk  bud etow . Wydatki bud etu pa stwa na parki 

narodowe wed ug planu na rok 2011 kszta tuj  si  na poziomie ok. 137 mln z . Nale y jednak 

zwróci  uwag , e niemal 53 mln z  stanowi  rodki uzyskiwane przez parki narodowe 

w wyniku prowadzonych przez nie dzia a  ochronnych. rodki te s  nast pnie odprowadzane 

na rachunek dochodów bud etu pa stwa i mog  by  przekazywane na finansowanie parków 

narodowych w ramach rezerwy celowej. Pozyskiwanie tych rodków wymaga z o enia 

wniosku, natomiast o ich uruchomieniu decyduje minister w a ciwy do spraw finansów. 

Powoduje to w konsekwencji trudno ci w dost pie do nich (d ugi okres oczekiwania na 

decyzj ), co uniemo liwia dok adne planowanie przez parki narodowe dzia a , cz sto 

uzale nionych od zmiennych warunków atmosferycznych. Warto równie  zwróci  uwag , e 

ustawa – Przepisy wprowadzaj ce ustaw  o finansach publicznych nie stanowi o konieczno ci 
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przekazania rodków z ww. rezerwy celowej jednostce bud etowej, lecz daje wy cznie tak  

mo liwo . Dodatkowo do realizacji celów ustawowych oraz zada  wynikaj cych z ich 

funkcji parki narodowe wykorzystuj  m.in. rodki Narodowego Funduszu Ochrony 

rodowiska i Gospodarki Wodnej. Aktualnie, w zwi zku z likwidacj  gospodarstw 

pomocniczych, przychody uzyskiwane przez parki narodowe w ramach realizacji zada  

ochronnych s  przekazywane na rachunek dochodów bud etu pa stwa, z którego, przez 

wyp at  ww. rodków w ramach utworzonej z nich rezerwy celowej, jest finansowana 

dzia alno  parków narodowych. Mechanizm ten powoduje, e w istocie parki narodowe 

w 2011 r. s  finansowane w ca o ci ze rodków bud etu pa stwa. Obecnie wida  znaczne 

zwi kszanie si  udzia u rodków unijnych w realizacji dzia a  parków narodowych (w 2011 r. 

planowane jest wykorzystanie kwoty 28 642 tys. z ). wiadczy to o du ej aktywno ci parków 

narodowych przy zdobywaniu tych rodków. Bez zapewnienia dofinansowania parków 

narodowych z bud etu pa stwa, jednostki te nie b d  w stanie realizowa  na o onych na nie 

zada  nawet na minimalnym poziomie, bowiem nawet uzyskiwane przez nie przychody b d  

niewystarczaj ce do wykonania niezb dnych zada  w celu utrzymania lub odtwarzania 

walorów przyrodniczych. 

Wej cie w ycie niniejszej ustawy spowoduje konieczno  uzyskiwania przez parki dotacji 

z bud etu pa stwa, co najmniej na takim samym poziomie jak dotychczas, przeznaczonej na 

realizacj  zada  parków narodowych, okre lonych w zarz dzeniu Ministra rodowiska 

w sprawie zada  ochronnych albo w rozporz dzeniu Ministra rodowiska w sprawie planu 

ochrony parku narodowego, w zakresie zachowania ró norodno ci biologicznej, zasobów, 

tworów i sk adników przyrody nieo ywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia 

w a ciwego stanu zasobów i sk adników przyrody oraz odtworzenia zniekszta conych siedlisk 

przyrodniczych, siedlisk ro lin, zwierz t lub grzybów, jak równie  ochrony walorów 

kulturowych regionu, znajduj cych si  w granicach parku narodowego, na nieruchomo ciach 

Skarbu Pa stwa oddanych w u yczenie parku narodowego. Przewiduje si , e niezb dne dla 

w a ciwego wykonywania ww. zada , b dzie wydatkowanie rodków w wysoko ci  

ok. 85 mln z  rocznie (tabela ilustruje potrzeby parków narodowych w tym zakresie na 

podstawie planu na 2011 r.). Powy sze rodki s  rodkami przyznanymi parkom narodowym 

wy cznie w ramach limitu na 2011 r. dla pa stwowych jednostek bud etowych  

(ok. 75 mln z ). Dofinansowanie (dotacja) z bud etu pa stwa oraz uzyskane w zwi zku 

z wykonywaniem zada  ochronnych i udost pnianiem obszarów parków rodki finansowe 
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pozwol  na zapewnienie w a ciwej ochrony przyrody i wykonanie niezb dnych dzia a  

ochronnych. 

Jednostka 
Podzia  dotacji z bud etu 

pa stwa (w tys. z ) 

Babiogórski Park Narodowy 1713 

Bia owieski Park Narodowy 6952 

Biebrza ski Park Narodowy 4820 

Bieszczadzki Park Narodowy 3985 

Drawie ski Park Narodowy 2436 

Gorcza ski Park Narodowy 2869 

Kampinoski Park Narodowy 8846 

Karkonoski Park Narodowy 2490 

Magurski Park Narodowy 3582 

Narwia ski Park Narodowy 1275 

Ojcowski Park Narodowy 2165 

Park Narodowy „Bory Tucholskie” 1670 

Park Narodowy Gór Sto owych 2522 

Park Narodowy „Uj cie Warty” 1285 

Pieni ski Park Narodowy 1932 

Poleski Park Narodowy 2546 

Roztocza ski Park Narodowy 3064 

S owi ski Park Narodowy 2560 

wi tokrzyski Park Narodowy 3155 

Tatrza ski Park Narodowy 6011 

Wielkopolski Park Narodowy 2854 

Wigierski Park Narodowy 3958 

Woli ski Park Narodowy 2612 

RAZEM 75302 

 

Dok adne dane b d  okre lane w toku prac nad przygotowaniem ustawy bud etowej na dany 

rok, w oparciu o zweryfikowane potrzeby parków narodowych oraz mo liwo ci bud etu 

pa stwa.  

Z posiadanych danych wynika, e kwota dotacji z bud etu pa stwa nie jest w stanie zapewni  

w a ciwego funkcjonowania parków narodowych i nale ytego wykonywania przez te 

podmioty ustawowych zada  z zakresu ochrony przyrody. Roczne potrzeby parków 

narodowych (23 jednostki) zamykaj  si  minimaln  kwot  ok. 200 mln z . 



36

Pozosta e rodki finansowe na finansowanie dzia alno ci parków narodowych b d  

pozyskiwane w wyniku wykonywania zada  i prowadzenia dzia alno ci, o których mowa 

w projekcie ustawy.  

Ponadto poza wskazanymi ród ami finansowania (dzia alno  gospodarcza, dotacja  

z bud etu pa stwa oraz rodki unijne) uzupe nieniem kwoty zapewniaj cej nale yte 

wype nianie ustawowo okre lonych obowi zków przez parki narodowe b d  dotacje 

uzyskiwane z innych róde , np. Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki 

Wodnej, wojewódzkie fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. Wskazuj c 

maksymalne kwoty wydatków parków narodowych uzyskiwanych z tych róde , przyj to 

wielko  rodków planowanych do pozyskania w 2011 r., co powoduje równie  brak 

zwi kszenia wydatków z tych róde  w kolejnych latach. 

Ponadto wskaza  nale y, e dochody bud etu pa stwa zostan  pomniejszone o oko o  

4 mln z , bowiem dotychczasowe dochody bud etu pa stwa z tytu u dzier aw i najmów stan  

si  przychodami parku narodowego – pa stwowej osoby prawnej. Koszty z tytu u podatków 

od nieruchomo ci, podatku le nego i podatku rolnego b d  ponoszone przez parki narodowe. 

Bud et b dzie ponosi  koszty zwi zane z wykonywaniem przez parki narodowe prawa 

pierwokupu. Koszty tych dzia a  nie s  mo liwe do oszacowania na obecnym etapie prac, 

gdy  nie jest mo liwe wskazanie ilo ci zawieranych umów. Pierwokup jest bowiem 

realizowany dopiero po wyra eniu przez w a ciciela ch ci sprzeda y nieruchomo ci.  

Jednocze nie podkre li  nale y, e pojawi si  nowe ród o dochodu bud etu pa stwa, którym 

b d  podatki z tytu u prowadzonej dzia alno ci gospodarczej, w zakresie nieobj tym 

zwolnieniem przedmiotowym, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z pó n. zm.), 

jak równie  podatek od towarów i us ug (park narodowy – pa stwowa osoba prawna stanie 

si  p atnikiem podatku VAT). Warto  ta aktualnie jest trudna do oszacowania. 

W zwi zku z faktem, e projekt ustawy nie rodzi dodatkowych skutków finansowych 

dla bud etu pa stwa, nie zachodzi konieczno  okre lania w przepisach maksymalnego limitu 

wydatków dla parków narodowych na 10 kolejnych lat bud etowych wykonywania ustawy, 

poczynaj c od pierwszego roku planowanego wej cia w ycie ustawy, w podziale na bud et 

pa stwa, pozosta e jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorz du 

terytorialnego, stosownie do przepisu art. 50a ustawy o finansach publicznych. rodki 



37

przeznaczone na realizacj  zada  parków narodowych w 2012 r. zosta y uwzgl dnione 

w projekcie ustawy bud etowej na 2012 r.  

Wysoko  rodków pochodz cych z pozosta ych jednostek sektora finansów publicznych 

(Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze 

ochrony rodowiska i gospodarki wodnej) pozostanie na dotychczasowym poziomie.  

Przedstawiona regulacja nie powinna mie  znacz cego wp ywu na bud ety jednostek 

samorz du terytorialnego. Mo liwe b dzie przekazywanie parkom narodowym przez te 

jednostki dotacji na wykonywanie dzia a  zwi zanych z ochron  warto ci przyrodniczych lub 

kulturowych regionu, jednak e w zwi zku z fakultatywnym charakterem przepisu, trudno 

oszacowa  ich warto . Projekt ustawy nie przewiduje równie  zmiany przepisów 

dotycz cych wielko ci oraz dodatkowych zwolnie  z podatków od nieruchomo ci oraz 

podatku rolnego i le nego, w zwi zku z czym pozostaje bez wp ywu na bud ety jednostek 

samorz du terytorialnego w tym zakresie. Nale y tu równie  wskaza , e w obecnym stanie 

prawnym nieruchomo ci po o one w parkach narodowych s  zwolnione z op at z tytu u 

trwa ego zarz du, zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomo ciami, w zwi zku 

z czym jednostki samorz du terytorialnego równie  przed wej ciem w ycie przed o onej 

regulacji nie uzyskiwa y dochodów z tytu u w adania przez parki narodowe 

nieruchomo ciami. W tej sytuacji zmiana trwa ego zarz dcy zaproponowana w projekcie 

pozostaje bez wp ywu na finanse jednostek samorz du terytorialnego. Propozycja ta zosta a 

pozytywnie zaopiniowana przez Komisj  Wspóln  Rz du i Samorz du Terytorialnego, na 

posiedzeniu w dniu 29 wrze nia 2010 r. 

Koszty przekszta cenia parków narodowych w pa stwowe osoby prawne parki narodowe 

kszta towa  si  b d  na poziomie 70 tys. z  (s  to dane szacunkowe odnosz ce si  do 

wszystkich funkcjonuj cych parków narodowych). Koszty te sk adaj  si  m.in. z: kosztów 

uzupe niaj cej archiwizacji, wpisów do Krajowego Rejestru S dowego, zmian w urz dach 

skarbowych, op at za zmiany NIP i REGON, wymiany piecz tek. Zostan  one pokryte 

w ramach rodków b d cych w dyspozycji parków narodowych. 

Nowe warunki pracy dla pracowników jednostek, z uwagi na ich finansowanie ze róde  

okre lonych w projekcie ustawy, nie spowoduj  dodatkowego obci enia dla bud etu 

pa stwa.  
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5. Wp yw regulacji na rynek pracy 

Nowa regulacja pozwoli zachowa  kilkaset miejsc pracy (przeniesienie wszystkich 

pracowników z jednostek bud etowych) szczególnie w regionach dotkni tych bezrobociem. 

Dodatkowo, zachowanie w parku narodowym przychodów z prowadzonej dzia alno ci 

stwarza mo liwo  utrzymania zatrudnienia na obecnym poziomie.  

6. Wp yw regulacji na konkurencyjno  gospodarki i przedsi biorczo , w tym na 

funkcjonowanie przedsi biorstw 

Proponowana regulacja nie b dzie mia a wp ywu na konkurencyjno  gospodarki, w tym na 

funkcjonowanie przedsi biorstw. 

7. Wp yw regulacji na sytuacj  i rozwój regionów 

Parki narodowe oprócz podstawowej dzia alno ci polegaj cej na ochronie przyrody, realizuj  

tak e zadania w zakresie nauki i edukacji przyrodniczej oraz udost pniaj  zasoby 

przyrodnicze i kulturowe znajduj ce si  na ich terenie. Zachowanie w dobrym stanie zasobów 

przyrodniczych, jak równie  ich udost pnianie stanowi  o atrakcyjno ci turystycznej regionu, 

co jest jednym z czynników rozwoju regionalnego.  
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Projekt 
 

Rozporz dzenie  

Ministra rodowiska1) 
z dnia 

w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego 

 
Na podstawie art. 8c ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.  
Nr 151, poz. 1220, z pó n. zm.2)) zarz dza si , co nast puje: 
 
§ 1. Rozporz dzenie okre la: 

1) sposób og aszania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego; 
2) organizacj  i tryb przeprowadzenia naboru; 
3) zadania i organizacj  komisji konkursowej. 

§ 2. Ilekro  w rozporz dzeniu jest mowa o: 
1) ustawie – rozumie si  przez to ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220, z pó n. zm2)); 

2) urz dzie – rozumie si  przez to urz d obs uguj cy ministra w a ciwego do spraw rodowiska; 

§ 3. Nabór na stanowisko dyrektora parku narodowego zarz dza minister w a ciwy do spraw 
rodowiska, nie pó niej ni  w terminie 30 dnia od dnia, w którym powsta a przyczyna powo ania 

dyrektora parku narodowego. 

§ 4. Og oszenie o naborze na stanowisko dyrektora parku narodowego zamieszcza si  w Biuletynie 
Informacji Publicznej urz du, na stronie internetowej w a ciwego parku narodowego, w dzienniku  
o zasi gu ogólnopolskim oraz w miejscu powszechnie dost pnym w siedzibie urz du i siedzibach 
dyrekcji parków narodowych. 

§ 5. 1. Og oszenie o naborze na stanowisko dyrektora parku narodowego zawiera w szczególno ci: 

1) okre lenie stanowiska, którego nabór dotyczy; 

2) informacj  o wymaganiach dotycz cych do wiadczenia i kwalifikacji zawodowych stawianych 
osobom przyst puj cym do naboru, okre lonych w art. 8 c ust. 4 ustawy; 

3) wykaz dokumentów, które nale y do czy  do zg oszenia do naboru na stanowisko dyrektora 
parku narodowego; 

4) wskazanie miejsca i sposobu sk adania zg osze ; 

5) wskazanie terminu sk adania zg osze . 

2. Termin sk adania zg osze  do naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego nie mo e by  
krótszy ni  14 dni od dnia opublikowania og oszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej urz du. 
O zachowaniu terminu decyduje data wp ywu zg oszenia. 

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 1 pkt 3, s  w szczególno ci: 

1) podanie o przyj cie na stanowisko obj te naborem; 

2) po wiadczona za zgodno  z orygina em kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu 
potwierdzaj cego to samo ; 

                                                
1)

 Minister rodowiska kieruje dzie em administracji rz dowej – rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu 
dzia ania Ministra rodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, 
poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549.  
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3) informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowi zków 
zwi zanych z zajmowanymi stanowiskami i pe nionymi funkcjami, okresie ich pe nienia, liczbie 
podleg ych pracowników oraz osi gni ciach zawodowych; 

4) oryginalne lub po wiadczone za zgodno  z orygina em kopie dokumentów potwierdzaj ce 
przebieg pracy zawodowej i wykszta cenia; 

5) o wiadczenie o niekaralno ci za umy lnie pope nione przest pstwo lub przest pstwo skarbowe; 

6) o wiadczenie o korzystaniu z pe ni praw publicznych; 

7) o wiadczenie o wyra eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
przeprowadzenia naboru. 

§ 6. 1. Konkurs na stanowisko dyrektora parku przeprowadza si  w trzech etapach. 

2. Pierwszy etap konkursu obejmuje ocen  formaln  zg osze  do konkursu oraz ocen  merytoryczn  
stopnia spe niania przez kandydatów warunków og oszenia o naborze dotycz cych wykszta cenia, 
do wiadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów. 

3. Drugi etap konkursu obejmuje ocen  wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania parkiem 
narodowym. 

4. Trzeci etap konkursu obejmuje: 

1) prezentacj  przez kandydatów koncepcji zarz dzania parkiem narodowym, obejmuj c  
zagadnienia administracyjno-prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne funkcjonowania parku,  
a tak e koncepcji realizacji celów parku narodowego, o których mowa w ustawie; 

2) rozmow  kwalifikacyjn . 

§ 7. 1. Do udzia u w drugim etapie konkursu dopuszcza si  co najmniej 2 kandydatów spe niaj cych 
warunki formalne okre lone w og oszeniu o naborze oraz których zg oszenia otrzyma y co najmniej 51% 
punktów mo liwych do uzyskania za spe nianie warunków dotycz cych wykszta cenia, do wiadczenia 
oraz kwalifikacji zawodowych. 

2. Do udzia u w trzecim etapie konkursu dopuszcza si  co najmniej 2 i nie wi cej ni  5 kandydatów, 
którzy uzyskali najwy sz  liczb  punktów za ocen  wiedzy i predyspozycji do kierowania parkiem 
narodowym. 

3. Komisja konkursowa w terminie 7 dni od dnia podj cia rozstrzygni cia o dopuszczeniu b d  
niedopuszczeniu do kolejnego etapu konkursu powiadamia o tym kandydatów listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru. 
 
§ 8. 1. Ocena wiedzy i predyspozycji kandydatów, o której mowa w § 6 ust. 3 mo e by  dokonana  
w formie ustnej lub pisemnej. Przed przyst pieniem do drugiego etapu konkursu komisja rozstrzyga  
o formie przeprowadzenia oceny informuj c o tym kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu 
konkursu. 

2. Prezentacja zarz dzania parkiem narodowym mo e by  przedstawiona w dowolnej formie, a jej czas 
nie mo e przekroczy  30 minut. 

3. Komisja konkursowa w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej uwzgl dnia w szczególno ci wyniki oceny,  
o której mowa w § 6 ust. 3 oraz prezentacji, o której mowa w § 6 ust. 4 pkt 1. 

4. Ocena wiedzy i predyspozycji kandydatów, prezentacja oraz rozmowa kwalifikacyjna s  oceniane 
przez ka dego z cz onków komisji konkursowej w skali od 1 do 5 punktów.  

5. Punkty ze wszystkich etapów uzyskane przez kandydatów s  sumowane i stanowi  ko cowy wynik 
konkursu. 

6. Z posiedze  komisji konkursowej sporz dzane s  protoko y. 
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§ 9. 1. Po zako czeniu trzeciego etapu konkursu, komisja konkursowa dokonuje oceny ko cowej 
kandydatów i w terminie 3 dni przedstawia ministrowi w a ciwemu do spraw rodowiska uchwa , wraz 
ze sprawozdaniem, podpisan  przez wszystkich cz onków komisji, której tre ci  jest wskazanie dwóch 
kandydatów na stanowisko dyrektora parku narodowego, którzy uzyskali w trakcie konkursu najwy sz  
liczb  punktów. Do uchwa y do cza si  protoko y z posiedze  komisji konkursowej. 

2. Komisja konkursowa przekazuje kandydatom wynik konkursu w formie pisemnej, za  zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru, w terminie 7 dni od dnia zako czenia trzeciego etapu konkursu. 

3. Wynik konkursu na stanowisko dyrektora parku narodowego podaje si  do publicznej wiadomo ci  
w Biuletynie Informacji Publicznej urz du. 
 
§ 10. Komisja konkursowa podejmuje uchwa  o uniewa nieniu konkursu, je eli: 

1) w trakcie trwania konkursu zostan  naruszone przepisy rozporz dzenia w stopniu, który mo e 
mie  istotny wp yw na jego wynik; 

2) warunki formalne okre lone w og oszeniu o naborze zosta y spe nione przez mniej ni  dwóch 
kandydatów. 

 
§ 11. 1. Je eli w wyniku przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora parku narodowego nie 
zostanie wybrany kandydat lub zachodz  przes anki okre lone w § 10, minister w a ciwy do spraw 
rodowiska og asza ponownie konkurs na stanowisko dyrektora. 

2. W przypadku ponownego og oszenia konkursu na stanowisko dyrektora parku narodowego, nie s  
dopuszczane zg oszenia kandydatów niezakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. 
 
§ 12. 1. Komisja konkursowa wykonuje swoje zadania na posiedzeniach zwo ywanych przez 
przewodnicz cego, wskazywanego przez ministra w a ciwego do spraw rodowiska. 

2. Cz onkiem komisji konkursowej nie mo e by : 
1) osoba przyst puj ca do konkursu na stanowisko dyrektora parku narodowego; 
2) osoba b d ca ma onkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia w cznie osoby, 

o której mowa w pkt 1; 
3) osoba pozostaj ca wobec osoby, o której mowa w pkt 1, w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, e mo e to budzi  uzasadnione w tpliwo ci co do bezstronno ci cz onka komisji 
konkursowej. 

3. Je eli okoliczno ci, o których mowa w ust. 2, zostan  ujawnione po powo aniu komisji konkursowej, 
minister w a ciwy do spraw rodowiska niezw ocznie odwo uje cz onka komisji konkursowej, którego 
okoliczno ci te dotycz  i uzupe nia sk ad komisji konkursowej. 

4. Czynno ci komisji konkursowej, w których bra a udzia  osoba, o której mowa w ust. 4, s  niewa ne,  
z wyj tkiem czynno ci, które nie maj  wp ywu na wynik konkursu. Czynno ci uznane za niewa ne 
powtarza si  po uzupe nieniu sk adu komisji konkursowej. 

5. Rozstrzygni cia komisji konkursowej s  podejmowane zwyk  wi kszo ci  g osów w obecno ci co 
najmniej po owy cz onków komisji. W przypadku równej liczby g osów rozstrzyga g os przewodnicz cego 
komisji. 

6. Z posiedzenia komisji konkursowej, wybrany przez cz onków komisji sekretarz, sporz dza protokó , 
który podpisuj  wszystkie osoby bior ce udzia  w posiedzeniu.  

7. Protokó  zawiera w szczególno ci: 
1) dat  i miejsce posiedzenia komisji konkursowej; 
2) list  obecnych na posiedzeniu cz onków komisji konkursowej; 
3) przebieg posiedzenia komisji konkursowej; 
4) tre  podj tych uchwa . 

8. W pracach komisji konkursowej mo e uczestniczy , z g osem doradczym, wybrany przez zak adowe 
organizacje zwi zkowe przedstawiciel. 
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9. Komisja konkursowa ulega rozwi zaniu po przedstawieniu uchwa y, o której mowa w § 9 ust. 1 oraz 
dope nieniu czynno ci, o których mowa w § 9 ust. 2.  

10. W przypadku og oszenia ponownego konkursu na stanowisko dyrektora parku narodowego  
z przyczyn okre lonych w § 10, konkurs jest przeprowadzany przez  komisj  konkursow  powo an  do 
przeprowadzenia pierwszego konkursu. 
 
§ 13. 1. Cz onkowie komisji konkursowej nie otrzymuj  wynagrodzenia za udzia  w jej pracach. 

2. Zamiejscowym cz onkom komisji konkursowej przys uguje zwrot kosztów podró y na warunkach 
okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  
– Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pó n. zm.3)). 

3. Koszty obs ugi komisji konkursowej ponosi urz d. 
 
§ 14. Rozporz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia. 
 

 
MINISTER RODOWISKA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

                                                
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, 
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, 
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, 
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, 
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, 
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68/, poz. 610, Nr 86, poz. 732 
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, 
z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. 
Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, 
Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704 oraz 
z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655, Nr 254, poz. 1700 i Nr 128, 
poz. 1228. 
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Uzasadnienie 

 
Projekt niniejszego rozporz dzenia stanowi realizacj  upowa nienia zawartego w art. 8c ust. 8 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przepis ten upowa nia ministra w a ciwego do 
spraw rodowiska do okre lenia w sposobu og aszania, organizacji i trybu przeprowadzania naboru na 
dyrektora parku narodowego oraz zada  i organizacji komisji konkursowej, przy uwzgl dnieniu 
sprawnego przeprowadzenia naboru oraz wszechstronnej oceny wiedzy, predyspozycji i kompetencji 
kierowniczych kandydatów.  

W projekcie okre lono termin, sposób oraz organ w a ciwy do og oszenia naboru na dyrektora 
parku narodowego, jak równie  najwa niejsze elementy, które powinno zawiera  og oszenie  
o konkursie. Wskazano równie  dokumenty, które mog  po wiadcza  zdobyte wykszta cenie oraz 
umiej tno ci, okre lone w wymaganiach zawartych w og oszeniu. 

Konkurs na stanowisko dyrektora parku narodowego jest przeprowadzany w trzech etapach. 
Pierwszym z nich jest weryfikacja zg osze  pod wzgl dem wymaga  formalnych okre lonych  
w og oszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spe nili okre lone wymagania s  kwalifikowani do drugiego 
etapu konkursu i powiadamiani przez komisj  konkursow  w terminie 7 dni od dnia podj cia 
rozstrzygni cia o dopuszczeniu do kolejnego etapu o tym fakcie, ze wskazaniem terminu rozpocz cia 
drugiego etapu konkursu oraz formy w jakiej b dzie on prowadzony. Projektodawca przewiduje bowiem, 
e drugi etap konkursu, dotycz cy oceny wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania parkiem 

narodowym, mo e by  przeprowadzony w formie ustnej lub pisemnej. O formie przeprowadzenia 
drugiego etapu konkursu decyduje komisja konkursowa. Do drugiego etapu konkursu konieczne jest 
zakwalifikowanie co najmniej dwóch kandydatów. Trzeci etap konkursu, do którego dopuszcza si  nie 
mniej ni  dwóch i nie wi cej ni  pi ciu kandydatów, obejmuje prezentacj  koncepcji zarz dzania parkiem 
narodowym, uwzgl dniaj c  najwa niejsze zagadnienia administracyjno-prawne oraz uwarunkowania 
ekonomiczne funkcjonowania parku, a tak e koncepcji realizacji celów parku narodowego, o których 
mowa w ustawie. Projekt rozporz dzenia nie okre la formy prezentacji pozostawiaj c tu dowolno  
wypowiedzi kandydatom, konieczne jest jednak uwzgl dnienie wszystkich uwarunkowa , o których 
mowa powy ej oraz w a ciwe wykorzystania limitu czasu przewidzianego na przedstawienie prezentacji. 
Po zako czeniu prezentacji z kandydatami przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna, 
uwzgl dniaj ca zagadnienia podnoszone w trakcie prezentacji oraz oceny wiedzy i predyspozycji do 
kierowania parkiem narodowym. 

Po zako czeniu wszystkich etapów konkursu, komisja konkursowa ko cowej dokonuje oceny 
kandydatów i w terminie 3 dni przedstawia ministrowi w a ciwemu do spraw rodowiska uchwa , wraz 
ze sprawozdaniem, podpisan  przez wszystkich cz onków komisji, której tre ci  jest wskazanie dwóch 
kandydatów na stanowisko dyrektora parku narodowego, którzy uzyskali w trakcie konkursu najwy sz  
liczb  punktów. Kandydaci, w terminie 7 dni od dnia zako czenia konkursu s  informowani o jego 
wyniku. Wynik konkursu podaje si  równie  w Biuletynie Informacji Publicznej urz du.  

Projekt wskazuje tak e przes anki podj cia przez komisj  konkursow  uchwa y o jego 
uniewa nieniu, jak równie  obliguje ministra w a ciwego do spraw rodowiska do ponownego og oszenia 
konkursu, zastrzegaj c jednocze nie, e nie mog  w nim bra  udzia u osoby, które nie zosta y 
zakwalifikowane do drugiego etapu. Ponadto wskazano tak e, katalog osób, które nie mog  by  
cz onkami komisji konkursowej, rozstrzygaj c o sposobie kontynuacji prac w przypadku gdy w pracach 
komisji b dzie uczestniczy  osoba podlegaj ca wy czeniu z cz onkostwa w komisji.  

Ustalono, e komisja konkursowa podejmuje rozstrzygni cia zwyk  wi kszo ci  g osów  
w obecno ci co najmniej po owy cz onków komisji. W przypadku równej liczby g osów decyduje g os 
przewodnicz cego komisji. Z posiedzenia komisji konkursowej sporz dza si  protokó  podpisywany 
przez wszystkich cz onków komisji, bior cych udzia  w posiedzeniu. W pracach komisji mo e 
uczestniczy  z g osem doradczym przedstawiciel zak adowych organizacji zwi zkowych parku 
narodowego, obj tego naborem na dyrektora. Przedstawiciel winien reprezentowa  wszystkie 
organizacje zwi zkowe dzia aj ce w danym parku narodowym. Okre lono równie  sytuacje, w której 
komisja konkursowa ulega rozwi zaniu. 

Wa nym elementem projektu jest wskazanie e cz onkom komisji konkursowej nie przys uguje 
wynagrodzenie za udzia  w jej pracach. Jednocze nie, zamiejscowym cz onkom komisji konkursowej 
przys uguje zwrot kosztów podró y na zasadach okre lonych w art. 775 § 2 ustawy – Kodeks pracy. 



 6 

Koszty organizacji i przeprowadzenia konkursu na dyrektora parku narodowego ponosi urz d 
obs uguj cy ministra w a ciwego do spraw rodowiska.  

Planuje si , e rozporz dzenie wejdzie w ycie w terminie 14 dni od dnia opublikowania. 
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Ocena skutków regulacji 

 

1) Podmioty, na które oddzia uje akt normatywny 

Projektowany akt normatywny oddzia uje na: 

1) Babiogórski Park Narodowy z siedzib  w Zawoi, 
2) Bia owieski Park Narodowy z siedzib  w Bia owie y, 
3) Biebrza ski Park Narodowy z siedzib  w Osowcu Twierdzy, 
4) Bieszczadzki Park Narodowy z siedzib  w Ustrzykach Górnych, 
5) Drawie ski Park Narodowy z siedzib  w Drawnie, 
6) Gorcza ski Park Narodowy z siedzib  w Por bie Wielkiej, 
7) Kampinoski Park Narodowy z siedzib  w Izabelinie, 
8) Karkonoski Park Narodowy z siedzib  w Jeleniej Górze, 
9) Magurski Park Narodowy z siedzib  w Krempnej, 
10) Narwia ski Park Narodowy z siedzib  w Kurowie, 
11) Ojcowski Park Narodowy z siedzib  w Ojcowie, 
12) Park Narodowy „Bory Tucholskie” z siedzib  w Charzykowach, 
13) Park Narodowy Gór Sto owych z siedzib  w Kudowie Zdroju, 
14) Park Narodowy „Uj cie Warty” z siedzib  w Chyrzynie, 
15) Pieni ski Park Narodowy z siedzib  w Kro cienku nad Dunajcem, 
16) Poleski Park Narodowy z siedzib  w Urszulinie, 
17) Roztocza ski Park Narodowy z siedzib  w Zwierzy cu, 
18) S owi ski Park Narodowy z siedzib  w Smo dzinie, 
19) wi tokrzyski Park Narodowy z siedzib  w Bodzentynie, 
20) Tatrza ski Park Narodowy z siedzib  w Zakopanem, 
21) Wielkopolski Park Narodowy z siedzib  w Jeziorach, 
22) Wigierski Park Narodowy z siedzib  w Krzywem, 
23) Woli ski Park Narodowy z siedzib  w Mi dzyzdrojach, 
24) Urz dy Marsza kowskie. 

 

2) Konsultacje  

Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewn trzresortowym oraz konsultacjom spo ecznym  
z nast puj cymi podmiotami: 

1. Pa stwow  Rad  Ochrony Przyrody, 
2. Komisj  Wspóln  Rz du i Samorz du, 
3. Zwi zkami zawodowymi dzia aj cymi przy parkach narodowych: 

a) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym “Solidarno ”, 
b) Zwi zkiem Le ników Polskich Parków Narodowych, 
c) Zwi zkiem Zawodowym „Budowlani”, 
d) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ” – 80, 
e) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym Pracowników Le nictwa, 

4. Organizacjami ekologicznymi:   
a) Centrum Prawa Ekologicznego, 
b) Klubem Przyrodników, 
c) Lig  Ochrony Przyrody, 
d) Polskim Klubem Ekologicznym, 
e) Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, 
f) Stowarzyszeniem – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 

Ponadto projekt zostanie udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa rodowiska. 
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3) Wp yw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa  

i bud ety jednostek samorz du terytorialnego 

Projektowana regulacja w b dzie mia a wp yw na bud et pa stwa w cz ci dotycz cej kosztów 
przeprowadzenia konkursów na dyrektora parku narodowego, bowiem b d  obci a y bud et ministra 
w a ciwego do spraw rodowiska.  

4) Wp yw regulacji na rynek pracy 

Brak bezpo redniego wp ywu na rynek pracy. 

5) Wp yw regulacji na konkurencyjno  gospodarki i przedsi biorczo ,  

w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw 

Brak bezpo redniego wp ywu. 

6) Wp yw regulacji na sytuacj  i rozwój regionalny 

Brak wp ywu na sytuacj  i rozwój regionalny.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26/06/KC 



 Projekt  
Rozporz dzenie  

Ministra rodowiska1) 

z dnia                                
w sprawie nadania statutu Babiogórskiemu Parkowi Narodowemu 

 
Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,  
poz. 1220, z pó n. zm.2)) zarz dza si , co nast puje: 
 
§ 1. Nadaje si  statut Babiogórskiemu Parkowi Narodowemu, który stanowi za cznik nr 1  
do rozporz dzenia. 
§ 2. Logo Babiogórskiego Parku Narodowego stanowi za cznik nr 2. 
§ 3. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem og oszenia.  
 

MINISTER RODOWISKA  

1) Minister rodowiska kieruje dzia em administracji rz dowej – rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania 
Ministra rodowiska (Dz. U. Nr 216, poz.1606).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.



Za cznik nr 1 
 

Statut Babiogórskiego Parku Narodowego 

 
Rozdzia  1 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Babiogórski Park Narodowy, zwany dalej „Parkiem”, jest pa stwow  osob  prawn  dzia aj c  na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwan  dalej „ustaw ” oraz niniejszego 
statutu. 
§ 2. Park jest pa stwow  osob  prawn , prowadz c  dzia alno  w celu zachowania ró norodno ci 
biologicznej, zasobów, tworów i sk adników przyrody nieo ywionej i walorów krajobrazowych, 
przywrócenia w a ciwego stanu zasobów i sk adników przyrody oraz odtworzenia zniekszta conych 
siedlisk przyrodniczych, siedlisk ro lin, siedlisk zwierz t lub siedlisk grzybów. 
§ 3. Park mo e prowadzi  równie  dzia alno  gospodarcz  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z pó n. zm.3)) oraz 
przepisy ustawy. 
§ 4. Siedzib  Parku jest Zawoja.  
§ 5. Organem Parku jest Dyrektor Parku. 
 

Rozdzia  2 

Organ Parku 

 
§ 6. Dyrektor Parku kieruje dzia alno ci  Parku, reprezentuje go na zewn trz i ponosi odpowiedzialno  
za realizacj  zada  Parku. 
§ 7. Dyrektor Parku zarz dza Parkiem przy pomocy zast pcy dyrektora Parku, Dyrekcji Parku, jednostek 
terenowych Parku oraz Stra y Parku. 
§ 8. W razie nieobecno ci Dyrektora Parku lub czasowej niemo no ci wykonywania przez niego 
obowi zków, dzia alno ci  Parku kieruje i reprezentuje go na zewn trz zast pca dyrektora Parku,  
w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa. 
§ 9.  Podzia  zada  mi dzy Dyrektora Parku, zast pc  dyrektora, komórki wewn trzne Dyrekcji Parku, 
obwody ochronne oraz Stra  Parku, w tym z tytu u nadzoru nad dzia alno ci  podporz dkowanych im 
komórek organizacyjnych, okre la Dyrektor Parku w regulaminie organizacyjnym Parku. 
§ 10. Dyrektor Parku mo e zastrzec rozstrzygni cie ka dej sprawy do swojej wy cznej decyzji. 
§ 11. Dyrektor Parku powo uje i odwo uje zast pc  dyrektora, g ównego ksi gowego, kierowników 
komórek wewn trznych Dyrekcji Parku, konserwatorów obwodów ochronnych oraz komendanta Stra y 
Parku. 
 

Rozdzia  3 

Organizacja wewn trzna 
 

§ 12. W sk ad Dyrekcji Parku wchodz :  
1) Zast pca Dyrektora Parku; 
2) G ówny ksi gowy; 
3) Komórki wewn trzne: 

a) Dzia  ochrony przyrody, 
b) Dzia  edukacji i udost pnienia Parku do zwiedzania,  
c) Zespó  dokumentacyjno-badawczy, 
d) Zespó  finansowo-ksi gowy, 
e) Zespó  obs ugi administracyjnej i transportu. 

§ 13. Pracami jednostek wewn trznych kieruj  ich kierownicy. 
§ 14. Obszar Parku jest podzielony na nast puj ce komórki terenowe – obwody ochronne: 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz 
z 2011 r. Nr 85, poz. 459.



1) Cyl; 
2) Stonów; 
3) Sokolica; 
4) Orawa. 

§ 15. Obwodem ochronnym kieruje konserwator obwodu ochronnego. 
§ 16. W Parku funkcjonuje posterunek Stra y Parku.  
§ 17. Posterunkiem Stra y Parku kieruje Komendant Stra y Parku przy pomocy swojego zast pcy. 
§ 18. Terenem dzia ania Stra y Parku jest ca y obszar Parku. 
§ 19. Szczegó ow  organizacj  komórek wewn trznych i terenowych, w tym ich obsad  kadrow  oraz 
szczegó owe zakresy dzia ania i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Parku okre la 
regulamin, o którym mowa w § 9. 
 

Rozdzia  4 

Udzielanie pe nomocnictw 
 
§ 20. Dyrektor Parku mo e udzieli  zast pcy dyrektora, kierownikom komórek wewn trznych  
i terenowych, a tak e innym pracownikom Parku ogólnych i szczególnych pe nomocnictw do 
dokonywania okre lonych czynno ci prawnych w jego imieniu. 
§ 21. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane do nast puj cych czynno ci prawnych: 

1) zbycia prawa w asno ci albo u ytkowania wieczystego nieruchomo ci; 
2) wydzier awiania nieruchomo ci o powierzchni przekraczaj cej 100 ha; 
3) zaci gania kredytów i po yczek oraz udzielania por cze  i gwarancji kredytowych. 

§ 22. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane równie  wtedy, gdy przepis prawa wymaga takiego 
pe nomocnictwa. 
§ 23. Dyrektor Parku mo e w pe nomocnictwie zawrze  postanowienie zezwalaj ce na ustanowienie na 
rzecz pe nomocnika innych pe nomocników do dokonywania wszelkich lub niektórych czynno ci 
prawnych w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa.  
§ 24. Pe nomocnictwo powinno by  udzielone w tej samej formie, jaka jest wymagana do wa no ci 
czynno ci prawnej b d cej przedmiotem pe nomocnictwa, jednak w ka dym przypadku powinno by  
udzielone na pi mie. 
§ 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do udzielania pe nomocnictw maj  
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,  
z pó n. zm.4)) o przedstawicielstwie.  

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. 
Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. 
Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. 
Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, 
poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, 
poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, 
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151.



Za cznik nr 2 
 
 

Logo Parku 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Uzasadnienie 

 
Projekt niniejszego rozporz dzenia stanowi realizacj  upowa nienia zawartego w art. 8f ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedmiotowy przepis upowa nia Ministra rodowiska 
do okre lenia w drodze rozporz dzenia statutów parków narodowych.  
W projekcie rozporz dzenia okre lone zosta y: 

1) organizacja wewn trzna Parku, 
2) organ Parku oraz sposób jego dzia ania, 
3) sposób udzielania pe nomocnictw upowa niaj cych do dokonywania okre lonych czynno ci 

prawnych w imieniu Dyrektora Parku. 
Zaproponowane rozwi zania dotycz ce organizacji wewn trznej, w tym równie  podzia  obszaru 

Parku obwody ochronne pozwoli na sprawne zarz dzanie Parkiem i w a ciwe wykonywanie zada  tej 
jednostki, okre lonych w ustawie. Wielko  obwodów ochronnych zosta a ustalona dostosowana do 
wielko ci zada  oraz zró nicowania przyrodniczego, z uwzgl dnieniem naturalnych jednostek 
przyrodniczych. 

Przedmiotowy projekt nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, okre lonej  
w przepisach rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.  
w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 
poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdy  nie zawiera przepisów technicznych. 

Projektowane rozporz dzenie zostanie umieszczone na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Ministerstwa rodowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia alno ci 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 
 



Ocena skutków regulacji 

 
1) Podmioty, na które oddzia uje akt normatywny 

W zwi zku z zakresem regulacji, b dzie ona oddzia ywa a wy cznie na Park.  
 

2) Konsultacje  

Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewn trzresortowym oraz konsultacjom spo ecznym  
z nast puj cymi podmiotami: 

1. Pa stwow  Rad  Ochrony Przyrody, 
2. Komisj  Wspóln  Rz du i Samorz du, 
3. Zwi zkami zawodowymi dzia aj cymi przy parkach narodowych: 

a) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ”, 
b) Zwi zkiem Le ników Polskich Parków Narodowych, 
c) Zwi zkiem Zawodowym „Budowlani”, 
d) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ” – 80, 
e) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym Pracowników Le nictwa, 

4. Organizacjami ekologicznymi:   
a) Centrum Prawa Ekologicznego, 
b) Klubem Przyrodników, 
c) Lig  Ochrony Przyrody, 
d) Polskim Klubem Ekologicznym, 
e) Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, 
f) Stowarzyszeniem – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 

Ponadto projekt zostanie udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa rodowiska. 
 
 

3) Wp yw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa  
i bud ety jednostek samorz du terytorialnego 

Projektowana regulacja z uwagi na zakres tematyczny nie b dzie mia a bezpo redniego wp ywu na 
sektor finansów publicznych.  
 
 

4) Wp yw regulacji na rynek pracy 

Brak bezpo redniego wp ywu na rynek pracy. 
 

5) Wp yw regulacji na konkurencyjno  gospodarki i przedsi biorczo ,  

w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw 
Brak wp ywu. 
 

6) Wp yw regulacji na sytuacj  i rozwój regionalny 

Brak wp ywu na sytuacj  i rozwój regionalny.  
 
 
 

 

 

 

 

10-06-dg 



Projekt 
 

Rozporz dzenie  

Ministra rodowiska1) 
z dnia                                     

w sprawie nadania statutu Bia owieskiemu Parkowi Narodowemu 

 
Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,  
poz. 1220, z pó n. zm.2)) zarz dza si , co nast puje: 
 
§ 1. Nadaje si  statut Bia owieskiemu Parkowi Narodowemu, który stanowi za cznik nr 1  
do rozporz dzenia. 
§ 2. Logo Bia owieskiego Parku Narodowego stanowi za cznik nr 2. 
§ 3. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem og oszenia.  
 

 
MINISTER RODOWISKA 

 
 
 

1) Minister rodowiska kieruje dzia em administracji rz dowej – rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania 
Ministra rodowiska (Dz. U. Nr 216, poz.1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.



Za cznik nr 1 
 

Statut Bia owieskiego Parku Narodowego 

 
Rozdzia  1 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Bia owieski Park Narodowy, zwany dalej „Parkiem”, jest pa stwow  osob  prawn  dzia aj c  na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwan  dalej „ustaw ” oraz niniejszego 
statutu. 
§ 2. Park jest pa stwow  osob  prawn , prowadz c  dzia alno  w celu zachowania ró norodno ci 
biologicznej, zasobów, tworów i sk adników przyrody nieo ywionej i walorów krajobrazowych, 
przywrócenia w a ciwego stanu zasobów i sk adników przyrody oraz odtworzenia zniekszta conych 
siedlisk przyrodniczych, siedlisk ro lin, siedlisk zwierz t lub siedlisk grzybów. 
§ 3. Park mo e prowadzi  równie  dzia alno  gospodarcz  w oparciu o przepisy ustawy z dnia ustawy  
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447,  
z pó n. zm.3)) oraz przepisy ustawy. 
§ 4. Siedzib  Parku jest Bia owie a. 
§ 5. Organem Parku jest Dyrektor Parku. 
 

Rozdzia  2 

Organ Parku 

 
§ 6. Dyrektor Parku kieruje dzia alno ci  Parku, reprezentuje go na zewn trz i ponosi odpowiedzialno  
za realizacj  zada  Parku. 
§ 7. Dyrektor Parku zarz dza Parkiem przy pomocy zast pcy dyrektora Parku, Dyrekcji Parku, jednostek 
terenowych Parku – obr bów ochronnych oraz Stra y Parku. 
§ 8. W razie nieobecno ci Dyrektora Parku lub czasowej niemo no ci wykonywania przez niego 
obowi zków, dzia alno ci  Parku kieruje i reprezentuje go na zewn trz zast pca dyrektora Parku,  
w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa. 
§ 9.  Podzia  zada  mi dzy Dyrektora Parku, zast pc  dyrektora, komórki wewn trzne Dyrekcji Parku, 
obr by i obwody ochronne oraz Stra  Parku, w tym z tytu u nadzoru nad dzia alno ci  
podporz dkowanych im komórek organizacyjnych, okre la Dyrektor Parku w regulaminie 
organizacyjnym Parku. 
§ 10. Dyrektor Parku mo e zastrzec rozstrzygni cie ka dej sprawy do swojej wy cznej decyzji. 
§ 11. Dyrektor Parku powo uje i odwo uje zast pc  dyrektora, g ównego ksi gowego, kierowników 
komórek wewn trznych Dyrekcji Parku, konserwatorów obr bów i obwodów ochronnych oraz 
komendanta Stra y Parku. 
 

Rozdzia  3 

Organizacja wewn trzna  
 

§ 12. W sk ad Dyrekcji Parku wchodz : 
1) Zast pca Dyrektora Parku; 
2) G ówny ksi gowy; 
3) Komórki wewn trzne: 

a) Dzia  administracyjno-gospodarczy, 
b) Zespó  ochrony przyrody, 
c) Zespó  do spraw wydawnictw i komunikacji spo ecznej, 
d) Zespó  finansowo-ksi gowy; 

4) Samodzielne stanowiska pracy: 
a) Samodzielne stanowisko do spraw obronnych i bhp, 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz 
z 2011 r. Nr 85, poz. 459.



b) Samodzielne stanowisko do spraw informatyki, 
c) Samodzielne stanowisko do spraw kadr, 
d) Radca prawny. 

§ 13. Pracami komórek wewn trznych kieruj  ich kierownicy. 
§ 14. Obszar Parku jest podzielony na nast puj ce komórki terenowe – obr by i obwody ochronne: 

1) Hwo na – podzielony na obwody ochronne: 
a) Gruszki, 
b) Zamosze, 
c) Masiewo, 
d) Cupryki; 

2) Or ówka – podzielony na obwody ochronne: 
a) Sierchanowo, 
b) Dziedzinka; 

3) O rodek Hodowli ubrów – podzielony na: 
a) Zagrodow  hodowl  zamkni t  (rezerwaty hodowlane i rezerwat pokazowy), 
b) Hodowl  woln . 

§ 15. Obr bem ochronnym kieruje konserwator obr bu ochronnego, natomiast obwodem ochronnym 
kieruje konserwator obwodu ochronnego. 
§ 16. Wyodr bnionymi jednostkami s : 

1) Centrum Edukacyjno-Muzealne (CEM), w którego sk ad wchodz ; 
a) Muzeum Przyrodniczo-Le ne, 
b) O rodek Edukacji Przyrodniczej, 
c) Pokoje go cinne CEM; 

2) Pracownia Naukowa; 
3) Redakcja Ksi gi Rodowodowej ubrów. 

§ 17. W Parku funkcjonuje posterunek Stra y Parku.  
§ 18. Posterunkiem Stra y Parku kieruje Komendant Stra y Parku przy pomocy swojego zast pcy. 
§ 19. Terenem dzia ania Stra y Parku jest ca y obszar Parku. 
§ 20. Szczegó ow  organizacj  komórek wewn trznych i terenowych, w tym ich obsad  kadrow  oraz 
szczegó owe zakresy dzia ania i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Parku okre la 
regulamin, o którym mowa w § 8. 
 
 
 
 

Rozdzia  4 

Udzielanie pe nomocnictw 
 
§ 21. Dyrektor Parku mo e udzieli  zast pcy dyrektora, kierownikom komórek wewn trznych  
i terenowych, a tak e innym pracownikom Parku ogólnych i szczególnych pe nomocnictw do 
dokonywania okre lonych czynno ci prawnych w jego imieniu. 
§ 22. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane do nast puj cych czynno ci prawnych: 

1) zbycia prawa w asno ci albo u ytkowania wieczystego nieruchomo ci; 
2) wydzier awiania nieruchomo ci o powierzchni przekraczaj cej 100 ha; 
3) zaci gania kredytów i po yczek oraz udzielania por cze  i gwarancji kredytowych. 

§ 23. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane równie  wtedy, gdy przepis prawa wymaga takiego 
pe nomocnictwa. 
§ 24. Dyrektor Parku mo e w pe nomocnictwie zawrze  postanowienie zezwalaj ce na ustanowienie na 
rzecz pe nomocnika innych pe nomocników do dokonywania wszelkich lub niektórych czynno ci 
prawnych w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa.  
§ 25. Pe nomocnictwo powinno by  udzielone w tej samej formie, jaka jest wymagana do wa no ci 
czynno ci prawnej b d cej przedmiotem pe nomocnictwa, jednak w ka dym przypadku powinno by  
udzielone na pi mie. 



§ 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do udzielania pe nomocnictw maj  
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,  
z pó n. zm.4)) o przedstawicielstwie.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. 
Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. 
Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. 
Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, 
poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, 
poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, 
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151.



Za cznik nr 2  
Logo Parku  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

 
Projekt niniejszego rozporz dzenia stanowi realizacj  upowa nienia zawartego w art. 8f ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedmiotowy przepis upowa nia Ministra rodowiska 
do okre lenia w drodze rozporz dzenia statutów parków narodowych.  
W projekcie rozporz dzenia okre lone zosta y: 

1) organizacja wewn trzna Parku, 
2) organ Parku oraz sposób jego dzia ania, 
3) sposób udzielania pe nomocnictw upowa niaj cych do dokonywania okre lonych czynno ci 

prawnych w imieniu Dyrektora Parku. 
Zaproponowane rozwi zania dotycz ce organizacji wewn trznej, w tym równie  podzia  obszaru 

Parku obwody ochronne pozwoli na sprawne zarz dzanie Parkiem i w a ciwe wykonywanie zada  tej 
jednostki, okre lonych w ustawie. Wielko  obwodów ochronnych zosta a ustalona dostosowana do 
wielko ci zada  oraz zró nicowania przyrodniczego, z uwzgl dnieniem naturalnych jednostek 
przyrodniczych. 

Przedmiotowy projekt nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, okre lonej  
w przepisach rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.  
w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 
poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdy  nie zawiera przepisów technicznych. 

Projektowane rozporz dzenie zostanie umieszczone na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Ministerstwa rodowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia alno ci 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 
 



Ocena skutków regulacji 

 
1) Podmioty, na które oddzia uje akt normatywny 

W zwi zku z zakresem regulacji, b dzie ona oddzia ywa a wy cznie na Park.  
 

2) Konsultacje  

Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewn trzresortowym oraz konsultacjom spo ecznym  
z nast puj cymi podmiotami: 

1. Komisj  Wspóln  Rz du i Samorz du, 
2. Zwi zkami zawodowymi dzia aj cymi przy parkach narodowych: 
a) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ”, 
b) Zwi zkiem Le ników Polskich Parków Narodowych, 
c) Zwi zkiem Zawodowym „Budowlani”, 
d) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ” – 80, 
e) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym Pracowników Le nictwa, 
3. Pa stwow  Rad  Ochrony Przyrody, 
4. Organizacjami ekologicznymi:   
a) Centrum Prawa Ekologicznego, 
b) Klubem Przyrodników, 
c) Lig  Ochrony Przyrody, 
d) Polskim Klubem Ekologicznym, 
e) Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, 
f) Stowarzyszeniem – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 
Ponadto projekt zostanie udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa rodowiska. 

 
 

3) Wp yw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa  
i bud ety jednostek samorz du terytorialnego 

Projektowana regulacja z uwagi na zakres tematyczny nie b dzie mia a bezpo redniego wp ywu na 
sektor finansów publicznych.  
 
 

4) Wp yw regulacji na rynek pracy 

Brak bezpo redniego wp ywu na rynek pracy. 
 

5) Wp yw regulacji na konkurencyjno  gospodarki i przedsi biorczo ,  

w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw 
Brak wp ywu. 
 

6) Wp yw regulacji na sytuacj  i rozwój regionalny 

Brak wp ywu na sytuacj  i rozwój regionalny.  
 
 
 

 

 

 

 

9-06-dg 
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Projekt 
 

Rozporządzenie  
Ministra Środowiska1) 

z dnia                                        
w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu 

 
Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,  
poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Nadaje się statut Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu, który stanowi załącznik nr 1,  
do rozporządzenia. 
§ 2. Logo Biebrzańskiego Parku Narodowego stanowi załącznik nr 2. 
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
 

 MINISTER ŚRODOWISKA  

 
 

                                                            
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz.1606). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549. 
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Załącznik nr 1 
 
 

Statut Biebrzańskiego Parku Narodowego 
 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Biebrzański Park Narodowy, zwany dalej „Parkiem”, jest państwową osobą prawną działającą na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwaną dalej „ustawą” oraz niniejszego 
statutu. 
§ 2. Park jest państwową osobą prawną, prowadzącą działalność w celu zachowania różnorodności 
biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, 
przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych 
siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów. 
§ 3. Park może prowadzić również działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy z dnia ustawy  
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447,  
z późn. zm.3)) oraz przepisy ustawy. 
§ 4. Siedzibą Parku jest Osowiec Twierdza. 
§ 5. Organem Parku jest Dyrektor Parku. 
 

 
Rozdział 2 

Organ Parku 
 

§ 6. Dyrektor Parku kieruje działalnością Parku, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność 
za realizację zadań Parku. 
§ 7. Dyrektor Parku zarządza Parkiem przy pomocy zastępców dyrektora Parku, Dyrekcji Parku, 
jednostek terenowych Parku – obrębów i obwodów ochronnych oraz Straży Parku. 
§ 8. W razie nieobecności Dyrektora Parku lub czasowej niemożności wykonywania przez niego 
obowiązków, działalnością Parku kieruje i reprezentuje go na zewnątrz zastępca dyrektora Parku,  
w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa. 
§ 9.  Podział zadań między Dyrektora Parku, zastępców dyrektora, komórki wewnętrzne Dyrekcji Parku, 
obręby i obwody ochronne oraz Straż Parku, w tym z tytułu nadzoru nad działalnością 
podporządkowanych im komórek organizacyjnych, określa Dyrektor Parku w regulaminie 
organizacyjnym Parku. 
§ 10. Dyrektor Parku może zastrzec rozstrzygnięcie każdej sprawy do swojej wyłącznej decyzji. 
§ 11. Dyrektor Parku powołuje i odwołuje zastępców dyrektora, głównego księgowego, kierowników 
komórek wewnętrznych Dyrekcji Parku, konserwatorów obrębów i obwodów ochronnych oraz 
komendanta Straży Parku. 
 
 

Rozdział 3 
Organizacja wewnętrzna  

 
§ 12. W skład Dyrekcji Parku wchodzą: 

1) Zastępcy Dyrektora Parku; 
2) Główny księgowy; 
3) Komórki wewnętrzne: 

a) Dział ochrony przyrody, 
b) Dział edukacji, promocji i udostępniania Parku,  

                                                            
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz 
z 2011 r. Nr 85, poz. 459. 
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c) Dział finansowo-księgowy, 
d) Dział administracji i inwestycji, 
e) Zespół do spraw zagospodarowania przestrzennego i GIS; 

4) Samodzielne stanowiska pracy: 
a) Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej, 
b) Samodzielne stanowisko do spraw obsługi sekretariatu, 
c) Samodzielne stanowisko do spraw kadr. 

§ 13. Pracami komórek wewnętrznych kierują ich kierownicy. 
§ 14. Obszar Parku jest podzielony na następujące komórki terenowe – obręby i obwody ochronne: 

1) Basenu Górnego, podzielony na obwody ochronne: 
a) Trzyrzeczki, 
b) Lipsk; 

2) Basenu Środkowego, podzielony na obwody ochronne: 
a) Dębowo, 
b) Kopytkowo, 
c) Kapice, 
d) Tajno, 
e) Ciszewo, 
f) Grzędy, 
g) Ośrodek Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego i Rehabilitacji Zwierząt; 

3) Basenu Dolnego, podzielony na obwody ochronne: 
a) Osowiec, 
b) Werykle, 
c) Brzeziny, 
d) Mścichy. 

§ 15. Obrębem ochronnym kieruje konserwator obrębu ochronnego, natomiast obwodem ochronnym 
kieruje konserwator obwodu ochronnego. 
§ 16. W Parku funkcjonuje posterunek Straży Parku.  
§ 17. Posterunkiem Straży Parku kieruje Komendant Straży Parku przy pomocy swojego zastępcy. 
§ 18. Terenem działania Straży Parku jest cały obszar Parku. 
§ 19. Szczegółową organizację komórek wewnętrznych i terenowych, w tym ich obsadę kadrową oraz 
szczegółowe zakresy działania i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Parku określa 
regulamin, o którym mowa w § 9. 
 
 
 

Rozdział 4 
Udzielanie pełnomocnictw 

 
§ 20. Dyrektor Parku może udzielić zastępcy dyrektora, kierownikom komórek wewnętrznych 
i terenowych, a także innym pracownikom Parku ogólnych i szczególnych pełnomocnictw do 
dokonywania określonych czynności prawnych w jego imieniu. 
§ 21. Szczególne pełnomocnictwo jest wymagane do następujących czynności prawnych: 

1) zbycia prawa własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości; 
2) wydzierżawiania nieruchomości o powierzchni przekraczającej 100 ha; 
3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz udzielania poręczeń i gwarancji kredytowych. 

§ 22. Szczególne pełnomocnictwo jest wymagane również wtedy, gdy przepis prawa wymaga takiego 
pełnomocnictwa. 
§ 23. Dyrektor Parku może w pełnomocnictwie zawrzeć postanowienie zezwalające na ustanowienie na 
rzecz pełnomocnika innych pełnomocników do dokonywania wszelkich lub niektórych czynności 
prawnych w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.  
§ 24. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w tej samej formie, jaka jest wymagana do ważności 
czynności prawnej będącej przedmiotem pełnomocnictwa, jednak w każdym przypadku powinno być 
udzielone na piśmie. 
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§ 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do udzielania pełnomocnictw mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,  
z późn. zm.4)) o przedstawicielstwie.  
 

                                                            
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. 
Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. 
Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. 
Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, 
poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, 
poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, 
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151. 
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Załącznik nr 2 
Logo Parku  
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Uzasadnienie 
 

Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 8f ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedmiotowy przepis upoważnia Ministra Środowiska 
do określenia w drodze rozporządzenia statutów parków narodowych.  
W projekcie rozporządzenia określone zostały: 

1) organizacja wewnętrzna Parku, 
2) organ Parku oraz sposób jego działania, 
3) sposób udzielania pełnomocnictw upoważniających do dokonywania określonych czynności 

prawnych w imieniu Dyrektora Parku. 
Zaproponowane rozwiązania dotyczące organizacji wewnętrznej, w tym również podział obszaru 

Parku na obręby i obwody ochronne pozwoli na sprawne zarządzanie Parkiem i właściwe wykonywanie 
zadań tej jednostki, określonych w ustawie. Wielkość obwodów obrębów ochronnych została ustalona 
dostosowana do wielkości zadań oraz zróżnicowania przyrodniczego Parku, z uwzględnieniem 
naturalnych jednostek przyrodniczych. 

Przedmiotowy projekt nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej  
w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.  
w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 
poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdyż nie zawiera przepisów technicznych. 

Projektowane rozporządzenie zostanie umieszczone na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Ministerstwa Środowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 
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Ocena skutków regulacji 
 

1) Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 
W związku z zakresem regulacji, będzie ona oddziaływała wyłącznie na Park.  
 

2) Konsultacje  
Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewnątrzresortowym oraz konsultacjom społecznym  
z następującymi podmiotami: 

1. Komisją Wspólną Rządu i Samorządu, 
2. Związkami zawodowymi działającymi przy parkach narodowych: 
a) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, 
b) Związkiem Leśników Polskich Parków Narodowych, 
c) Związkiem Zawodowym „Budowlani”, 
d) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” – 80, 
e) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Leśnictwa, 
3. Państwową Radą Ochrony Przyrody, 
4. Organizacjami ekologicznymi:   
a) Centrum Prawa Ekologicznego, 
b) Klubem Przyrodników, 
c) Ligą Ochrony Przyrody, 
d) Polskim Klubem Ekologicznym, 
e) Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, 
f) Stowarzyszeniem – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 
Ponadto projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska. 

 
 

3) Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa  
i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Projektowana regulacja z uwagi na zakres tematyczny nie będzie miała bezpośredniego wpływu na 
sektor finansów publicznych.  
 
 

4) Wpływ regulacji na rynek pracy 
Brak bezpośredniego wpływu na rynek pracy. 
 

5) Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,  
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Brak wpływu. 
 

6) Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Brak wpływu na sytuację i rozwój regionalny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/06-kt 



Projekt 
 

Rozporz dzenie  

Ministra rodowiska1) 
z dnia                                         

w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu 

 
Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,  
poz. 1220, z pó n. zm.2)) zarz dza si , co nast puje: 
 
§ 1. Nadaje si  statut Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu, który stanowi za cznik nr 1,  
do rozporz dzenia. 
§ 2. Logo Bieszczadzkiego Parku Narodowego stanowi za cznik nr 2. 
§ 3. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem og oszenia.  
 

 
MINISTER RODOWISKA 

 

1) Minister rodowiska kieruje dzia em administracji rz dowej – rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania 
Ministra rodowiska (Dz. U. Nr 216, poz.1606).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.



Za cznik nr 1 
 

Statut Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

 
Rozdzia  1 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Bieszczadzki Park Narodowy, zwany dalej „Parkiem”, jest pa stwow  osob  prawn  dzia aj c  na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwan  dalej „ustaw ” oraz niniejszego 
statutu. 
§ 2. Park jest pa stwow  osob  prawn , prowadz c  dzia alno  w celu zachowania ró norodno ci 
biologicznej, zasobów, tworów i sk adników przyrody nieo ywionej i walorów krajobrazowych, 
przywrócenia w a ciwego stanu zasobów i sk adników przyrody oraz odtworzenia zniekszta conych 
siedlisk przyrodniczych, siedlisk ro lin, siedlisk zwierz t lub siedlisk grzybów. 
§ 3. Park mo e prowadzi  równie  dzia alno  gospodarcz  w oparciu o przepisy ustawy z dnia ustawy  
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447,  
z pó n. zm.3)) oraz przepisy ustawy. 
§ 4. Siedzib  Parku s  Ustrzyki Górne. 
§ 5. Organem Parku jest Dyrektor Parku. 
 

Rozdzia  2 

Organ Parku 

 
§ 6. Dyrektor Parku kieruje dzia alno ci  Parku, reprezentuje go na zewn trz i ponosi odpowiedzialno  
za realizacj  zada  Parku. 
§ 7. Dyrektor Parku zarz dza Parkiem przy pomocy zast pcy dyrektora Parku, Dyrekcji Parku, jednostek 
terenowych Parku – obr bów i obwodów ochronnych oraz Stra y Parku. 
§ 8. W razie nieobecno ci Dyrektora Parku lub czasowej niemo no ci wykonywania przez niego 
obowi zków, dzia alno ci  Parku kieruje i reprezentuje go na zewn trz zast pca dyrektora Parku,  
w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa. 
§ 9.  Podzia  zada  mi dzy Dyrektora Parku, zast pc  dyrektora, komórki wewn trzne Dyrekcji Parku, 
obr by i obwody ochronne oraz Stra  Parku, w tym z tytu u nadzoru nad dzia alno ci  
podporz dkowanych im komórek organizacyjnych, okre la Dyrektor Parku w regulaminie 
organizacyjnym Parku. 
§ 10. Dyrektor Parku mo e zastrzec rozstrzygni cie ka dej sprawy do swojej wy cznej decyzji. 
§ 11. Dyrektor Parku powo uje i odwo uje zast pc  dyrektora, g ównego ksi gowego, kierowników 
komórek wewn trznych Dyrekcji Parku, konserwatorów obr bów i obwodów ochronnych oraz 
komendanta Stra y Parku. 
 

Rozdzia  3 

Organizacja wewn trzna  
 

§ 12. W sk ad Dyrekcji Parku wchodz : 
1) Zast pca Dyrektora Parku; 
2) G ówny ksi gowy; 
3) Komórki wewn trzne: 

a) Dzia  realizacji ochrony przyrody,  
b) Dzia  bada  naukowych i planowania ochrony przyrody, 
c) Dzia  udost pniania Parku i komunikacji spo ecznej, 
d) Dzia  edukacji ekologicznej, 
e) Dzia  administracji i gospodarowania mieniem Skarbu Pa stwa, 
f) Dzia  ksi gowo ci i finansów, 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz 
z 2011 r. Nr 85, poz. 459.



g) Zachowawcza Hodowla Konia Huculskiego; 
4) Samodzielne stanowiska pracy: 

a) Samodzielne stanowisko do spraw pracowniczych, 
b) Samodzielne stanowisko do spraw zamówie  publicznych, 
c) Samodzielne stanowisko do spraw obronnych,  
d) Radca prawny, 
e) Samodzielne stanowisko do spraw BHP, 
f) Samodzielne stanowisko do spraw obs ugi sekretariatu, 
g) Samodzielne stanowisko do spraw archiwizacji i obiegu dokumentów. 

§ 13. Pracami komórek wewn trznych kieruj  ich kierownicy. 
§ 14. Obszar Parku jest podzielony na nast puj ce komórki terenowe – obr by i obwody ochronne: 

1) Pó nocno-Zachodni – podzielony na obwody ochronne: 
a) Moczarne, 
b) Osada, 
c) Suche Rzeki, 
d) Cary skie, 
e) Brzegi Górne; 

2) Po udniowo-Wschodni – podzielony na obwody ochronne: 
a) Wo osate, 
b) Tarnica, 
c) Ustrzyki Górne, 
d) Tarnawa, 
e) Górny San. 

§ 15. Obr bem ochronnym kieruje konserwator obr bu ochronnego, natomiast obwodem ochronnym 
kieruje konserwator obwodu ochronnego. 
§ 16. Wyodr bnionymi jednostkami s : 

1) O rodek Naukowo-Dydaktyczny i Muzeum Przyrodnicze w Ustrzykach Dolnych; 
2) Terenowa Stacja Bada  Naukowych w Wo osatem;  
3) Terenowa Stacja Bada  Naukowych w Moczarnem; 
4) Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach; 
5) O rodek Informacji i Edukacji Turystycznej w Lutowiskach; 
6) Terenowa Stacja Informacji i Edukacji Turystycznej w Tarnawie Ni nej; 
7) Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej w Wo osatem; 
8) O rodek Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego i Turystyki Konnej w Wo osatem; 
9) O rodek Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego i Turystyki Konnej w Tarnawie Ni nej. 

§ 17. W Parku funkcjonuje posterunek Stra y Parku.  
§ 18. Posterunkiem Stra y Parku kieruje Komendant Stra y Parku przy pomocy swojego zast pcy. 
§ 19. Terenem dzia ania Stra y Parku jest ca y obszar Parku. 
§ 20. Szczegó ow  organizacj  komórek wewn trznych i terenowych, w tym ich obsad  kadrow  oraz 
szczegó owe zakresy dzia ania i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Parku okre la 
regulamin, o którym mowa w § 9. 
 

Rozdzia  4 

Udzielanie pe nomocnictw 
 
§ 21. Dyrektor Parku mo e udzieli  zast pcy dyrektora, kierownikom komórek wewn trznych  
i terenowych, a tak e innym pracownikom Parku ogólnych i szczególnych pe nomocnictw do 
dokonywania okre lonych czynno ci prawnych w jego imieniu. 
§ 22. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane do nast puj cych czynno ci prawnych: 

1) zbycia prawa w asno ci albo u ytkowania wieczystego nieruchomo ci; 
2) wydzier awiania nieruchomo ci o powierzchni przekraczaj cej 100 ha; 
3) zaci gania kredytów i po yczek oraz udzielania por cze  i gwarancji kredytowych. 

§ 23. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane równie  wtedy, gdy przepis prawa wymaga takiego 
pe nomocnictwa. 



§ 24. Dyrektor Parku mo e w pe nomocnictwie zawrze  postanowienie zezwalaj ce na ustanowienie na 
rzecz pe nomocnika innych pe nomocników do dokonywania wszelkich lub niektórych czynno ci 
prawnych w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa.  
§ 25. Pe nomocnictwo powinno by  udzielone w tej samej formie, jaka jest wymagana do wa no ci 
czynno ci prawnej b d cej przedmiotem pe nomocnictwa, jednak w ka dym przypadku powinno by  
udzielone na pi mie. 
§ 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do udzielania pe nomocnictw maj  
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,  
z pó n. zm. 4)) o przedstawicielstwie.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. 
Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. 
Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. 
Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, 
poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, 
poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, 
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151.



Za cznik nr 2 
Logo Parku 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

 
Projekt niniejszego rozporz dzenia stanowi realizacj  upowa nienia zawartego w art. 8f ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedmiotowy przepis upowa nia Ministra rodowiska 
do okre lenia w drodze rozporz dzenia statutów parków narodowych.  
W projekcie rozporz dzenia okre lone zosta y: 

1) organizacja wewn trzna Parku, 
2) organ Parku oraz sposób jego dzia ania, 
3) sposób udzielania pe nomocnictw upowa niaj cych do dokonywania okre lonych czynno ci 

prawnych w imieniu Dyrektora Parku. 
Zaproponowane rozwi zania dotycz ce organizacji wewn trznej, w tym równie  podzia  obszaru 

Parku obwody ochronne pozwoli na sprawne zarz dzanie Parkiem i w a ciwe wykonywanie zada  tej 
jednostki, okre lonych w ustawie. Wielko  obr bów i obwodów ochronnych zosta a ustalona 
dostosowana do wielko ci zada  oraz zró nicowania przyrodniczego, z uwzgl dnieniem naturalnych 
jednostek przyrodniczych. 

Przedmiotowy projekt nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, okre lonej  
w przepisach rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.  
w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 
poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdy  nie zawiera przepisów technicznych. 

Projektowane rozporz dzenie zostanie umieszczone na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Ministerstwa rodowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia alno ci 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 
 



Ocena skutków regulacji 

 
1) Podmioty, na które oddzia uje akt normatywny 

W zwi zku z zakresem regulacji, b dzie ona oddzia ywa a wy cznie na Park.  
 

2) Konsultacje  

Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewn trzresortowym oraz konsultacjom spo ecznym  
z nast puj cymi podmiotami: 

1. Komisj  Wspóln  Rz du i Samorz du, 
2. Zwi zkami zawodowymi dzia aj cymi przy parkach narodowych: 
a) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ”, 
b) Zwi zkiem Le ników Polskich Parków Narodowych, 
c) Zwi zkiem Zawodowym „Budowlani”, 
d) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ” – 80, 
e) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym Pracowników Le nictwa, 
3. Pa stwow  Rad  Ochrony Przyrody, 
4. Organizacjami ekologicznymi:   
a) Centrum Prawa Ekologicznego, 
b) Klubem Przyrodników, 
c) Lig  Ochrony Przyrody, 
d) Polskim Klubem Ekologicznym, 
e) Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, 
f) Stowarzyszeniem – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 
Ponadto projekt zostanie udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa rodowiska. 

 
 

3) Wp yw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa  
i bud ety jednostek samorz du terytorialnego 

Projektowana regulacja z uwagi na zakres tematyczny nie b dzie mia a bezpo redniego wp ywu na 
sektor finansów publicznych.  
 
 

4) Wp yw regulacji na rynek pracy 

Brak bezpo redniego wp ywu na rynek pracy. 
 

5) Wp yw regulacji na konkurencyjno  gospodarki i przedsi biorczo ,  

w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw 
Brak wp ywu. 
 

6) Wp yw regulacji na sytuacj  i rozwój regionalny 

Brak wp ywu na sytuacj  i rozwój regionalny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02/06-kt 



Projekt 
 

Rozporz dzenie  

Ministra rodowiska1) 
z dnia                                            

w sprawie nadania statutu Drawie skiemu Parkowi Narodowemu 

 
Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,  
poz. 1220, z pó n. zm.2)) zarz dza si , co nast puje: 
 
§ 1. Nadaje si  statut Drawie skiemu Parkowi Narodowemu, który stanowi za cznik nr 1,  
do rozporz dzenia. 
§ 2. Logo Drawie skiego Parku Narodowego stanowi za cznik nr 2. 
§ 3. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem og oszenia.  
 
 

 
MINISTER RODOWISKA 

1) Minister rodowiska kieruje dzia em administracji rz dowej – rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania 
Ministra rodowiska (Dz. U. Nr 216, poz.1606).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.



Za cznik nr 1 
 

Statut Drawie skiego Parku Narodowego 

 
Rozdzia  1 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Drawie ski Park Narodowy, zwany dalej „Parkiem”, jest pa stwow  osob  prawn  dzia aj c  na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwan  dalej „ustaw ” oraz niniejszego 
statutu. 
§ 2. Park jest pa stwow  osob  prawn , prowadz c  dzia alno  w celu zachowania ró norodno ci 
biologicznej, zasobów, tworów i sk adników przyrody nieo ywionej i walorów krajobrazowych, 
przywrócenia w a ciwego stanu zasobów i sk adników przyrody oraz odtworzenia zniekszta conych 
siedlisk przyrodniczych, siedlisk ro lin, siedlisk zwierz t lub siedlisk grzybów. 
§ 3. Park mo e prowadzi  równie  dzia alno  gospodarcz  w oparciu o przepisy ustawy z dnia ustawy  
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, 
z pó n. zm.3)) oraz przepisy ustawy. 
§ 4. Siedzib  Parku jest Drawno. 
§ 5. Organem Parku jest Dyrektor Parku. 
 

Rozdzia  2 

Organ Parku 

 
§ 6. Dyrektor Parku kieruje dzia alno ci  Parku, reprezentuje go na zewn trz i ponosi odpowiedzialno  
za realizacj  zada  Parku. 
§ 7. Dyrektor Parku zarz dza Parkiem przy pomocy zast pcy dyrektora Parku, Dyrekcji Parku, jednostek 
terenowych Parku – obwodów ochronnych oraz Stra y Parku. 
§ 8. W razie nieobecno ci Dyrektora Parku lub czasowej niemo no ci wykonywania przez niego 
obowi zków, dzia alno ci  Parku kieruje i reprezentuje go na zewn trz zast pca dyrektora Parku,  
w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa. 
§ 9.  Podzia  zada  mi dzy Dyrektora Parku, zast pc  dyrektora, komórki wewn trzne Dyrekcji Parku, 
obwody ochronne oraz Stra  Parku, w tym z tytu u nadzoru nad dzia alno ci  podporz dkowanych  
im komórek organizacyjnych, okre la Dyrektor Parku w regulaminie organizacyjnym Parku. 
§ 10. Dyrektor Parku mo e zastrzec rozstrzygni cie ka dej sprawy do swojej wy cznej decyzji. 
§ 11. Dyrektor Parku powo uje i odwo uje zast pc  dyrektora, g ównego ksi gowego, kierowników 
komórek wewn trznych Dyrekcji Parku, konserwatorów obwodów ochronnych oraz komendanta Stra y 
Parku. 
 

Rozdzia  3 

Organizacja wewn trzna  
 

§ 12. W sk ad Dyrekcji Parku wchodz : 
1) Zast pca Dyrektora Parku; 
2) G ówny ksi gowy; 
3) Komórki wewn trzne: 

a) Dzia  planowania i ochrony przyrody, 
b) Dzia  udost pnienia parku, 
c) Zespó  finansowo-ksi gowy, 
d) Zespó  administracyjny, 
e) Zespó  remontowo-budowlany, 
f) Zespó  do spraw transportu; 
 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz 
z 2011 r. Nr 85, poz. 459.



4) Samodzielne stanowiska pracy: 
a) Samodzielne stanowisko do spraw pracowniczych, 
b) Samodzielne stanowisko do spraw obs ugi sekretariatu i punktu alarmowo-dyspozycyjnego, 
c) Samodzielne stanowisko do spraw prawnych.  

§ 13. Pracami komórek wewn trznych kieruj  ich kierownicy. 
§ 14. Obszar Parku jest podzielony na nast puj ce komórki terenowe – obwody ochronne: 

  1)    Sitno; 
  2)    Pustelnia; 
  3)    Knieja; 
  4)    D bina; 
  5)    Ostrowiec; 
  6)    Kamienna; 
  7)    Szuwary.  

§ 15. Obwodem ochronnym kieruje konserwator obwodu ochronnego. 
§ 16. W Parku funkcjonuje posterunek Stra y Parku.  
§ 17. Posterunkiem Stra y Parku kieruje Komendant Stra y Parku przy pomocy swojego zast pcy. 
§ 18. Terenem dzia ania Stra y Parku jest ca y obszar Parku. 
§ 19. Szczegó ow  organizacj  komórek wewn trznych i terenowych, w tym ich obsad  kadrow  oraz 
szczegó owe zakresy dzia ania i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Parku okre la 
regulamin, o którym mowa w § 9. 
 
 

Rozdzia  4 

Udzielanie pe nomocnictw 
 
§ 20. Dyrektor Parku mo e udzieli  zast pcy dyrektora, kierownikom komórek wewn trznych  
i terenowych, a tak e innym pracownikom Parku ogólnych i szczególnych pe nomocnictw do 
dokonywania okre lonych czynno ci prawnych w jego imieniu. 
§ 21. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane do nast puj cych czynno ci prawnych: 

1) zbycia prawa w asno ci albo u ytkowania wieczystego nieruchomo ci; 
2) wydzier awiania nieruchomo ci o powierzchni przekraczaj cej 100 ha; 
3) zaci gania kredytów i po yczek oraz udzielania por cze  i gwarancji kredytowych. 

§ 22. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane równie  wtedy, gdy przepis prawa wymaga takiego 
pe nomocnictwa. 
§ 23. Dyrektor Parku mo e w pe nomocnictwie zawrze  postanowienie zezwalaj ce na ustanowienie na 
rzecz pe nomocnika innych pe nomocników do dokonywania wszelkich lub niektórych czynno ci 
prawnych w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa.  
§ 24. Pe nomocnictwo powinno by  udzielone w tej samej formie, jaka jest wymagana do wa no ci 
czynno ci prawnej b d cej przedmiotem pe nomocnictwa, jednak w ka dym przypadku powinno by  
udzielone na pi mie. 
§ 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do udzielania pe nomocnictw maj  
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,  
z pó n. zm.4)) o przedstawicielstwie.  
 
 
 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. 
Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. 
Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. 
Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, 
poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, 
poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, 
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151.



Za cznik nr 2 
Logo Parku  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



Uzasadnienie 

 
Projekt niniejszego rozporz dzenia stanowi realizacj  upowa nienia zawartego w art. 8f ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedmiotowy przepis upowa nia Ministra rodowiska 
do okre lenia w drodze rozporz dzenia statutów parków narodowych.  
W projekcie rozporz dzenia okre lone zosta y: 

1) organizacja wewn trzna Parku, 
2) organ Parku oraz sposób jego dzia ania, 
3) sposób udzielania pe nomocnictw upowa niaj cych do dokonywania okre lonych czynno ci 

prawnych w imieniu Dyrektora Parku. 
Zaproponowane rozwi zania dotycz ce organizacji wewn trznej, w tym równie  podzia  obszaru 

Parku obwody ochronne pozwoli na sprawne zarz dzanie Parkiem i w a ciwe wykonywanie zada  tej 
jednostki, okre lonych w ustawie. Wielko  i liczba obwodów ochronnych zosta a ustalona  
i dostosowana do wielko ci zada  oraz zró nicowania przyrodniczego, z uwzgl dnieniem naturalnych 
jednostek przyrodniczych. 

Przedmiotowy projekt nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, okre lonej  
w przepisach rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.  
w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 
poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdy  nie zawiera przepisów technicznych. 

Projektowane rozporz dzenie zostanie umieszczone na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Ministerstwa rodowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia alno ci 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 
 



Ocena skutków regulacji 

 
1) Podmioty, na które oddzia uje akt normatywny 

W zwi zku z zakresem regulacji, b dzie ona oddzia ywa a wy cznie na Park.  
 

2) Konsultacje  

Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewn trzresortowym oraz konsultacjom spo ecznym  
z nast puj cymi podmiotami: 

1. Komisj  Wspóln  Rz du i Samorz du, 
2. Zwi zkami zawodowymi dzia aj cymi przy parkach narodowych: 
a) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ”, 
b) Zwi zkiem Le ników Polskich Parków Narodowych, 
c) Zwi zkiem Zawodowym „Budowlani”, 
d) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ” – 80, 
e) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym Pracowników Le nictwa, 
3. Pa stwow  Rad  Ochrony Przyrody, 
4. Organizacjami ekologicznymi:   
a) Centrum Prawa Ekologicznego, 
b) Klubem Przyrodników, 
c) Lig  Ochrony Przyrody, 
d) Polskim Klubem Ekologicznym, 
e) Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, 
f) Stowarzyszeniem – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 
Ponadto projekt zostanie udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa rodowiska. 

 
3) Wp yw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa  

i bud ety jednostek samorz du terytorialnego 
Projektowana regulacja z uwagi na zakres tematyczny nie b dzie mia a bezpo redniego wp ywu na 
sektor finansów publicznych.  
 

4) Wp yw regulacji na rynek pracy 
Brak bezpo redniego wp ywu na rynek pracy. 
 

5) Wp yw regulacji na konkurencyjno  gospodarki i przedsi biorczo ,  
w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw 

Brak wp ywu. 
 

6) Wp yw regulacji na sytuacj  i rozwój regionalny 

Brak wp ywu na sytuacj  i rozwój regionalny.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

03/06-kt 



Projekt 
 

Rozporz dzenie  

Ministra rodowiska1) 
z dnia  

w sprawie nadania statutu Gorcza skiemu Parkowi Narodowemu 

 
Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,  
poz. 1220, z pó n. zm.2))zarz dza si , co nast puje: 
 
§ 1. Nadaje si  statut Gorcza skiemu Parkowi Narodowemu, który stanowi za cznik nr 1  
do rozporz dzenia. 
§ 2. Logo Gorcza skiego Parku Narodowego stanowi za cznik nr 2. 
§ 3. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem og oszenia.  
 
 

 
MINISTER RODOWISKA 

 

1) Minister rodowiska kieruje dzia em administracji rz dowej – rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania 
Ministra rodowiska (Dz. U. Nr 216, poz.1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.



Za cznik nr 1 
 

Statut Gorcza skiego Parku Narodowego 

 
Rozdzia  1 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Gorcza ski Park Narodowy, zwany dalej „Parkiem”, jest pa stwow  osob  prawn  dzia aj c  na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwan  dalej „ustaw ” oraz niniejszego 
statutu. 
§ 2. Park jest pa stwow  osob  prawn , prowadz c  dzia alno  w celu zachowania ró norodno ci 
biologicznej, zasobów, tworów i sk adników przyrody nieo ywionej i walorów krajobrazowych, 
przywrócenia w a ciwego stanu zasobów i sk adników przyrody oraz odtworzenia zniekszta conych 
siedlisk przyrodniczych, siedlisk ro lin, siedlisk zwierz t lub siedlisk grzybów. 
§ 3. Park mo e prowadzi  równie  dzia alno  gospodarcz  w oparciu o przepisy ustawy z dnia ustawy  
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447,  
z pó n. zm.3)) oraz przepisy ustawy. 
§ 4. Siedzib  Parku jest Por ba Wielka. 
§ 5. Organem Parku jest Dyrektor Parku. 
 

Rozdzia  2 

Organ Parku 

 
§ 6. Dyrektor Parku kieruje dzia alno ci  Parku, reprezentuje go na zewn trz i ponosi odpowiedzialno  
za realizacj  zada  Parku. 
§ 7. Dyrektor Parku zarz dza Parkiem przy pomocy zast pcy dyrektora Parku, Dyrekcji Parku, jednostek 
terenowych Parku – obwodów ochronnych oraz Stra y Parku. 
§ 8. W razie nieobecno ci Dyrektora Parku lub czasowej niemo no ci wykonywania przez niego 
obowi zków, dzia alno ci  Parku kieruje i reprezentuje go na zewn trz zast pca dyrektora Parku,  
w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa. 
§ 9.  Podzia  zada  mi dzy Dyrektora Parku, zast pc  dyrektora, komórki wewn trzne Dyrekcji Parku, 
obwody ochronne oraz Stra  Parku, w tym z tytu u nadzoru nad dzia alno ci  podporz dkowanych  
im komórek organizacyjnych, okre la Dyrektor Parku w regulaminie organizacyjnym Parku. 
§ 10. Dyrektor Parku mo e zastrzec rozstrzygni cie ka dej sprawy do swojej wy cznej decyzji. 
§ 11. Dyrektor Parku powo uje i odwo uje zast pc  dyrektora, g ównego ksi gowego, kierowników 
komórek wewn trznych Dyrekcji Parku, konserwatorów obwodów ochronnych oraz komendanta Stra y 
Parku. 
 

Rozdzia  3 

Organizacja wewn trzna  
 

§ 12. W sk ad Dyrekcji Parku wchodz : 
1) Zast pca Dyrektora Parku; 
2) G ówny ksi gowy; 
3) Komórki wewn trzne: 

a) Zespó  do spraw ochrony przyrody, 
b) Zespó  do spraw edukacji i udost pniania Parku, 
c) Zespó  ekonomiczny, 
d) Zespó  do spraw administracji, 
e) Pracownia naukowo-edukacyjna; 

4) Samodzielne stanowisko pracy do spraw budownictwa i zaopatrzenia. 
§ 13. Pracami komórek wewn trznych kieruj  ich kierownicy. 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2010 r. poz. 239, poz. 1593 oraz 
z 2011 r. Nr 85, poz. 459.



§ 14. Obszar Parku jest podzielony na nast puj ce komórki terenowe – obwody ochronne: 
1) Dwór; 
2) Jaworzyna; 
3) Kiczora; 
4) Kud om; 
5) Suhora; 
6) Turbacz. 

§ 15. Obwodem ochronnym kieruje konserwator obwodu ochronnego. 
§ 16. W Parku funkcjonuje posterunek Stra y Parku.  
§ 17. Posterunkiem Stra y Parku kieruje Komendant Stra y Parku przy pomocy swojego zast pcy. 
§ 18. Terenem dzia ania Stra y Parku jest ca y obszar Parku. 
§ 19. Szczegó ow  organizacj  komórek wewn trznych i terenowych, w tym ich obsad  kadrow  oraz 
szczegó owe zakresy dzia ania i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Parku okre la 
regulamin, o którym mowa w § 9. 
 

Rozdzia  4 

Udzielanie pe nomocnictw 
 
§ 20. Dyrektor Parku mo e udzieli  zast pcy dyrektora, kierownikom komórek wewn trznych  
i terenowych, a tak e innym pracownikom Parku ogólnych i szczególnych pe nomocnictw do 
dokonywania okre lonych czynno ci prawnych w jego imieniu. 
§ 21. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane do nast puj cych czynno ci prawnych: 

1) zbycia prawa w asno ci albo u ytkowania wieczystego nieruchomo ci; 
2) wydzier awiania nieruchomo ci o powierzchni przekraczaj cej 100 ha; 
3) zaci gania kredytów i po yczek oraz udzielania por cze  i gwarancji kredytowych. 

§ 22. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane równie  wtedy, gdy przepis prawa wymaga takiego 
pe nomocnictwa. 
§ 23. Dyrektor Parku mo e w pe nomocnictwie zawrze  postanowienie zezwalaj ce na ustanowienie na 
rzecz pe nomocnika innych pe nomocników do dokonywania wszelkich lub niektórych czynno ci 
prawnych w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa.  
§ 24. Pe nomocnictwo powinno by  udzielone w tej samej formie, jaka jest wymagana do wa no ci 
czynno ci prawnej b d cej przedmiotem pe nomocnictwa, jednak w ka dym przypadku powinno by  
udzielone na pi mie. 
§ 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do udzielania pe nomocnictw maj  
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,  
z pó n. zm.4)) o przedstawicielstwie.  

 
 

 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. 
Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. 
Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. 
Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, 
poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, 
poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, 
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151.



Za cznik nr 2  
Logo Parku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Uzasadnienie 

 
Projekt niniejszego rozporz dzenia stanowi realizacj  upowa nienia zawartego w art. 8f ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedmiotowy przepis upowa nia Ministra rodowiska 
do okre lenia w drodze rozporz dzenia statutów parków narodowych.  
W projekcie rozporz dzenia okre lone zosta y: 

1) organizacja wewn trzna Parku, 
2) organ Parku oraz sposób jego dzia ania, 
3) sposób udzielania pe nomocnictw upowa niaj cych do dokonywania okre lonych czynno ci 

prawnych w imieniu Dyrektora Parku. 
Zaproponowane rozwi zania dotycz ce organizacji wewn trznej, w tym równie  podzia  obszaru 

Parku obwody ochronne pozwoli na sprawne zarz dzanie Parkiem i w a ciwe wykonywanie zada  tej 
jednostki, okre lonych w ustawie. Wielko  i liczba obwodów ochronnych zosta a ustalona  
i dostosowana do wielko ci zada  oraz zró nicowania przyrodniczego, z uwzgl dnieniem naturalnych 
jednostek przyrodniczych. 

Przedmiotowy projekt nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, okre lonej  
w przepisach rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.  
w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 
poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdy  nie zawiera przepisów technicznych. 

Projektowane rozporz dzenie zostanie umieszczone na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Ministerstwa rodowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia alno ci 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 
 



Ocena skutków regulacji 

 
1) Podmioty, na które oddzia uje akt normatywny 

W zwi zku z zakresem regulacji, b dzie ona oddzia ywa a wy cznie na Park.  
 

2) Konsultacje  

Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewn trzresortowym oraz konsultacjom spo ecznym  
z nast puj cymi podmiotami: 

1. Komisj  Wspóln  Rz du i Samorz du, 
2. Zwi zkami zawodowymi dzia aj cymi przy parkach narodowych: 
a) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ”, 
b) Zwi zkiem Le ników Polskich Parków Narodowych, 
c) Zwi zkiem Zawodowym „Budowlani”, 
d) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ” – 80, 
e) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym Pracowników Le nictwa, 
3. Pa stwow  Rad  Ochrony Przyrody, 
4. Organizacjami ekologicznymi:   
a) Centrum Prawa Ekologicznego, 
b) Klubem Przyrodników, 
c) Lig  Ochrony Przyrody, 
d) Polskim Klubem Ekologicznym, 
e) Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, 
f) Stowarzyszeniem – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 
Ponadto projekt zostanie udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa rodowiska. 

 
3) Wp yw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa  

i bud ety jednostek samorz du terytorialnego 
Projektowana regulacja z uwagi na zakres tematyczny nie b dzie mia a bezpo redniego wp ywu na 
sektor finansów publicznych.  
 

4) Wp yw regulacji na rynek pracy 
Brak bezpo redniego wp ywu na rynek pracy. 
 

5) Wp yw regulacji na konkurencyjno  gospodarki i przedsi biorczo ,  
w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw 

Brak wp ywu. 
 

6) Wp yw regulacji na sytuacj  i rozwój regionalny 

Brak wp ywu na sytuacj  i rozwój regionalny.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

22/06/KC 



Projekt 

Rozporz dzenie  

Ministra rodowiska1) 

z dnia                     

 

w sprawie nadania statutu Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu 
 
Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,  
poz. 1220, z pó n. zm.2)) zarz dza si , co nast puje: 
 
§ 1. Nadaje si  statut Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu, który stanowi za cznik nr 1  
do rozporz dzenia. 
§ 2. Logo Kampinoskiego Parku Narodowego stanowi za cznik nr 2. 
§ 3. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem og oszenia.  
 

 
 
 

MINISTER RODOWISKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Minister rodowiska kieruje dzia em administracji rz dowej – rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania 
Ministra rodowiska (Dz. U. Nr 216, poz.1606).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.



Za cznik nr 1 
 

Statut Kampinoskiego Parku Narodowego 

 
Rozdzia  1 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Kampinoski Park Narodowy, zwany dalej „Parkiem”, jest pa stwow  osob  prawn  dzia aj c  na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwan  dalej „ustaw ” oraz niniejszego 
statutu. 
§ 2. Park jest pa stwow  osob  prawn , prowadz c  dzia alno  w celu zachowania ró norodno ci 
biologicznej, zasobów, tworów i sk adników przyrody nieo ywionej i walorów krajobrazowych, 
przywrócenia w a ciwego stanu zasobów i sk adników przyrody oraz odtworzenia zniekszta conych 
siedlisk przyrodniczych, siedlisk ro lin, siedlisk zwierz t lub siedlisk grzybów. 
§ 3. Park mo e prowadzi  równie  dzia alno  gospodarcz  w oparciu o przepisy ustawy z dnia ustawy  
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447,  
z pó n. zm.3)) oraz przepisy ustawy. 
§ 4. Siedzib  Parku jest Izabelin. 
§ 5. Organem Parku jest Dyrektor Parku. 
 

Rozdzia  2 

Organ Parku 

 
§ 6. Dyrektor Parku kieruje dzia alno ci  Parku, reprezentuje go na zewn trz i ponosi odpowiedzialno  
za realizacj  zada  Parku. 
§ 7. Dyrektor Parku zarz dza Parkiem przy pomocy zast pców dyrektora Parku, Dyrekcji Parku, 
jednostek terenowych Parku – obr bów i obwodów ochronnych oraz Stra y Parku. 
§ 8. W razie nieobecno ci Dyrektora Parku lub czasowej niemo no ci wykonywania przez niego 
obowi zków, dzia alno ci  Parku kieruje i reprezentuje go na zewn trz zast pca dyrektora Parku,  
w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa. 
§ 9.  Podzia  zada  mi dzy Dyrektora Parku, zast pc  dyrektora, komórki wewn trzne Dyrekcji Parku, 
obr by i obwody ochronne oraz Stra  Parku, w tym z tytu u nadzoru nad dzia alno ci  
podporz dkowanych im komórek organizacyjnych, okre la Dyrektor Parku w regulaminie 
organizacyjnym Parku. 
§ 10. Dyrektor Parku mo e zastrzec rozstrzygni cie ka dej sprawy do swojej wy cznej decyzji. 
§ 11. Dyrektor Parku powo uje i odwo uje zast pc  dyrektora, g ównego ksi gowego, kierowników 
komórek wewn trznych Dyrekcji Parku, konserwatorów obr bów i obwodów ochronnych oraz 
komendanta Stra y Parku. 
 

Rozdzia  3 

Organizacja wewn trzna  
 

§ 12. W sk ad Dyrekcji Parku wchodz : 
1) Zast pcy Dyrektora Parku; 
2) G ówny ksi gowy; 
3) Komórki wewn trzne: 

a) Dzia  Finansowo-Ksi gowy,  
b) Dzia  Nauki i Monitoringu Przyrody, 
c) Zespó  do spraw Strefy Ochronnej Parku i Wspó pracy z Samorz dami, 
d) Zespó  do spraw Gospodarki Gruntami i Wykupu Nieruchomo ci, 
e) Zespó  do spraw Komputeryzacji Parku i Systemu Informacji Przestrzennej (GIS), 
f) Zespó  do spraw Inwestycji i Remontów Budowlanych, 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1539 oraz 
z 2011 r. Nr 85, poz. 459.



g) Zespó  do spraw Administracyjno-Gospodarczych, 
h) Zespó  do spraw Transportu i Mechanizacji, 
i) Zespó  do spraw Organizacji, Kadr i P ac, 
j) Sekretariat, 
k) Centrum Edukacji; 

4) Samodzielne stanowiska pracy: 
a) Samodzielne stanowisko do spraw Ochrony Przeciwpo arowej i Spraw Obronnych, 
b) Samodzielne stanowisko do spraw Udost pniania Parku i Wspó pracy z Zagranic , 
c) Samodzielne stanowisko do spraw Wydawnictw,  
d) Radca prawny, 
e) Samodzielne stanowisko do spraw BHP, 
f) Samodzielne stanowisko do spraw Komunikacji Spo ecznej, 
g) Samodzielne stanowisko do spraw Kontroli Wewn trznej. 

§ 13. Pracami komórek wewn trznych kieruj  ich kierownicy. 
§ 14. Obszar Parku jest podzielony na nast puj ce komórki terenowe – obr by i obwody ochronne: 

1) Kampinos – podzielony na obwody ochronne: 
a) Wiersze, 
b) Rózin, 
c) Grabina, 
d) Zamczysko, 
e) Kampinos, 
f) Przy mie ; 

2) Kromnów – podzielony na obwody ochronne: 
a) Rybitew, 
b) Wilków, 
c) Polesie, 
d) Krzywa Góra, 
e) Kromnów, 
f) D brówka; 

3) Laski – podzielony na obwody ochronne: 
a) Kaliszki, 
b) Sieraków, 
c) Janówek, 
d) Lipków, 
e) Zaborów. 

§ 15. Obr bem ochronnym kieruje konserwator obr bu ochronnego, natomiast obwodem ochronnym 
kieruje konserwator obwodu ochronnego. 
§ 16. Wyodr bnionymi jednostkami s : 

1) Gospodarstwo Szkó karskie w Julinku; 
2) O rodek Hodowli ubrów im. Prezydenta Ignacego Mo cickiego w Smardzewicach. 

§ 17. W Parku funkcjonuje posterunek Stra y Parku.  
§ 18. Posterunkiem Stra y Parku kieruje Komendant Stra y Parku przy pomocy swojego zast pcy. 
§ 19. Terenem dzia ania Stra y Parku jest ca y obszar Parku. 
§ 20. Szczegó ow  organizacj  komórek wewn trznych i terenowych, w tym ich obsad  kadrow  oraz 
szczegó owe zakresy dzia ania i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Parku okre la 
regulamin, o którym mowa w § 9. 
 

Rozdzia  4 

Udzielanie pe nomocnictw 

 
§ 21. Dyrektor Parku mo e udzieli  zast pcy dyrektora, kierownikom komórek wewn trznych  
i terenowych, a tak e innym pracownikom Parku ogólnych i szczególnych pe nomocnictw do 
dokonywania okre lonych czynno ci prawnych w jego imieniu. 
§ 22. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane do nast puj cych czynno ci prawnych: 

1) zbycia prawa w asno ci albo u ytkowania wieczystego nieruchomo ci; 



2) wydzier awiania nieruchomo ci o powierzchni przekraczaj cej 100 ha; 
3) zaci gania kredytów i po yczek oraz udzielania por cze  i gwarancji kredytowych. 

§ 23. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane równie  wtedy, gdy przepis prawa wymaga takiego 
pe nomocnictwa. 
§ 24. Dyrektor Parku mo e w pe nomocnictwie zawrze  postanowienie zezwalaj ce na ustanowienie na 
rzecz pe nomocnika innych pe nomocników do dokonywania wszelkich lub niektórych czynno ci 
prawnych w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa.  
§ 25. Pe nomocnictwo powinno by  udzielone w tej samej formie, jaka jest wymagana do wa no ci 
czynno ci prawnej b d cej przedmiotem pe nomocnictwa, jednak w ka dym przypadku powinno by  
udzielone na pi mie. 
§ 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do udzielania pe nomocnictw maj  
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,  
z pó n. zm.4)) o przedstawicielstwie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. 
Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. 
Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. 
Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, 
poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, 
poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, 
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151.



 
Za cznik nr 2 

Logo Parku 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
Projekt niniejszego rozporz dzenia stanowi realizacj  upowa nienia zawartego w art. 8f ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedmiotowy przepis upowa nia Ministra rodowiska 
do okre lenia w drodze rozporz dzenia statutów parków narodowych.  
W projekcie rozporz dzenia okre lone zosta y: 

1) organizacja wewn trzna Parku, 
2) organ Parku oraz sposób jego dzia ania, 
3) sposób udzielania pe nomocnictw upowa niaj cych do dokonywania okre lonych czynno ci 

prawnych w imieniu Dyrektora Parku. 
Zaproponowane rozwi zania dotycz ce organizacji wewn trznej, w tym równie  podzia  obszaru 

Parku obwody ochronne pozwoli na sprawne zarz dzanie Parkiem i w a ciwe wykonywanie zada  tej 
jednostki, okre lonych w ustawie. Wielko  obr bów i obwodów ochronnych zosta a ustalona 
dostosowana do wielko ci zada  oraz zró nicowania przyrodniczego, z uwzgl dnieniem naturalnych 
jednostek przyrodniczych. 

Przedmiotowy projekt nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, okre lonej  
w przepisach rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.  
w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 
poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdy  nie zawiera przepisów technicznych. 

Projektowane rozporz dzenie zostanie umieszczone na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Ministerstwa rodowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia alno ci 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

Ocena skutków regulacji 

 
1) Podmioty, na które oddzia uje akt normatywny 

W zwi zku z zakresem regulacji, b dzie ona oddzia ywa a wy cznie na Park.  
 

2) Konsultacje  

Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewn trzresortowym oraz konsultacjom spo ecznym  
z nast puj cymi podmiotami: 

1. Komisj  Wspóln  Rz du i Samorz du, 
2. Zwi zkami zawodowymi dzia aj cymi przy parkach narodowych: 
a) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ”, 
b) Zwi zkiem Le ników Polskich Parków Narodowych, 
c) Zwi zkiem Zawodowym „Budowlani”, 
d) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ” – 80, 
e) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym Pracowników Le nictwa, 
3. Pa stwow  Rad  Ochrony Przyrody. 
4. Organizacjami ekologicznymi:   
a) Centrum Prawa Ekologicznego, 
b) Klubem Przyrodników, 
c) Lig  Ochrony Przyrody, 
d) Polskim Klubem Ekologicznym, 
e) Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, 
f) Stowarzyszeniem – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 
Ponadto projekt zostanie udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa rodowiska. 

 
 

3) Wp yw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa  

i bud ety jednostek samorz du terytorialnego 

Projektowana regulacja z uwagi na zakres tematyczny nie b dzie mia a bezpo redniego wp ywu na 
sektor finansów publicznych.  
 
 

4) Wp yw regulacji na rynek pracy 

Brak bezpo redniego wp ywu na rynek pracy. 
 

5) Wp yw regulacji na konkurencyjno  gospodarki i przedsi biorczo ,  

w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw 

Brak wp ywu. 
 

6) Wp yw regulacji na sytuacj  i rozwój regionalny 

Brak wp ywu na sytuacj  i rozwój regionalny.  
 
 
 

 

 

 

11-06-dg 



Projekt 
 

Rozporz dzenie  

Ministra rodowiska1) 
z dnia                                            

w sprawie nadania statutu Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu 

 
Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,  
poz. 1220, z pó n. zm.2)) zarz dza si , co nast puje: 
 
§ 1. Nadaje si  statut Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu, który stanowi za cznik nr 1  
do rozporz dzenia. 
§ 2. Logo Karkonoskiego Parku Narodowego stanowi za cznik nr 2. 
§ 3. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem og oszenia.  
 

 
MINISTER RODOWISKA 

 
 

1) Minister rodowiska kieruje dzia em administracji rz dowej – rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania 
Ministra rodowiska (Dz. U. Nr 216, poz.1606).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.



Za cznik nr 1 
 

Statut Karkonoskiego Parku Narodowego 

 
Rozdzia  1 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Karkonoski Park Narodowy, zwany dalej „Parkiem”, jest pa stwow  osob  prawn  dzia aj c  na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwan  dalej „ustaw ” oraz niniejszego 
statutu. 
§ 2. Park jest pa stwow  osob  prawn , prowadz c  dzia alno  w celu zachowania ró norodno ci 
biologicznej, zasobów, tworów i sk adników przyrody nieo ywionej i walorów krajobrazowych, 
przywrócenia w a ciwego stanu zasobów i sk adników przyrody oraz odtworzenia zniekszta conych 
siedlisk przyrodniczych, siedlisk ro lin, siedlisk zwierz t lub siedlisk grzybów. 
§ 3. Park mo e prowadzi  równie  dzia alno  gospodarcz  w oparciu o przepisy ustawy z dnia ustawy  
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z pó n. 
zm.3)) oraz przepisy ustawy. 
§ 4. Siedzib  Parku jest Jelenia Góra. 
§ 5. Organem Parku jest Dyrektor Parku. 
 

Rozdzia  2 

Organ Parku 

 
§ 6. Dyrektor Parku kieruje dzia alno ci  Parku, reprezentuje go na zewn trz i ponosi odpowiedzialno  
za realizacj  zada  Parku. 
§ 7. Dyrektor Parku zarz dza Parkiem przy pomocy zast pców dyrektora Parku, Dyrekcji Parku, 
jednostek terenowych Parku – obwodów ochronnych oraz Stra y Parku. 
§ 8. W razie nieobecno ci Dyrektora Parku lub czasowej niemo no ci wykonywania przez niego 
obowi zków, dzia alno ci  Parku kieruje i reprezentuje go na zewn trz zast pca dyrektora Parku,  
w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa. 
§ 9.  Podzia  zada  mi dzy Dyrektora Parku, zast pc  dyrektora, komórki wewn trzne Dyrekcji Parku, 
obwody ochronne oraz Stra  Parku, w tym z tytu u nadzoru nad dzia alno ci  podporz dkowanych im 
komórek organizacyjnych, okre la Dyrektor Parku w regulaminie organizacyjnym Parku. 
§ 10. Dyrektor Parku mo e zastrzec rozstrzygni cie ka dej sprawy do swojej wy cznej decyzji. 
§ 11. Dyrektor Parku powo uje i odwo uje zast pc  dyrektora, g ównego ksi gowego, kierowników 
komórek wewn trznych Dyrekcji Parku, konserwatorów obwodów ochronnych oraz komendanta Stra y 
Parku. 
 

Rozdzia  3 

Organizacja wewn trzna  
 

§ 12. W sk ad Dyrekcji Parku wchodz : 
1) Zast pca Dyrektora Parku do spraw ochrony przyrody; 
2) Zast pca Dyrektora Parku do spraw administracyjno-organizacyjnych; 
3) G ówny ksi gowy; 
4) Komórki wewn trzne: 

a) Dzia  ochrony przyrody, 
b) Dzia  udost pniania parku, 
c) Dzia  edukacji ekologicznej, 
d) Dzia  administracyjno-organizacyjny, 
e) Zespó  ds. GIS, 
f) Zespó  finansowy. 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz 
z 2011 r. Nr 85, poz. 459.



§ 13. Pracami komórek wewn trznych kieruj  ich kierownicy. 
§ 14. Obszar Parku jest podzielony na nast puj ce komórki terenowe – obwody ochronne: 

1) nie ka; 
2) Prze cz; 
3) Szrenica. 

§ 15. Obwodem ochronnym kieruje konserwator obwodu ochronnego. 
§ 16. Wyodr bnionymi jednostkami s : 

1) Karkonoski Bank Genów – Jagni tków;  
2) Stacja monitoringowo-badawcza Parku – Kamie czyk; 
3) Centrum informacyjne Parku – Karpacz; 
4) Centrum Edukacji Ekologicznej Parku – Szklarska Por ba;  
5) Centrum Edukacji Ekologicznej Parku – Sobieszów. 

§ 17. W Parku funkcjonuje posterunek Stra y Parku.  
§ 18. Posterunkiem Stra y Parku kieruje Komendant Stra y Parku przy pomocy swojego zast pcy. 
§ 19. Terenem dzia ania Stra y Parku jest ca y obszar Parku. 
§ 20. Szczegó ow  organizacj  komórek wewn trznych i terenowych, w tym ich obsad  kadrow  oraz 
szczegó owe zakresy dzia ania i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Parku okre la 
regulamin, o którym mowa w § 9. 
 

Rozdzia  4 
Udzielanie pe nomocnictw 

 
§ 21. Dyrektor Parku mo e udzieli  zast pcy dyrektora, kierownikom komórek wewn trznych 
i terenowych, a tak e innym pracownikom Parku ogólnych i szczególnych pe nomocnictw do 
dokonywania okre lonych czynno ci prawnych w jego imieniu. 
§ 22. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane do nast puj cych czynno ci prawnych: 

1) zbycia prawa w asno ci albo u ytkowania wieczystego nieruchomo ci; 
2) wydzier awiania nieruchomo ci o powierzchni przekraczaj cej 100 ha; 
3) zaci gania kredytów i po yczek oraz udzielania por cze  i gwarancji kredytowych. 

§ 23. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane równie  wtedy, gdy przepis prawa wymaga takiego 
pe nomocnictwa. 
§ 24. Dyrektor Parku mo e w pe nomocnictwie zawrze  postanowienie zezwalaj ce na ustanowienie na 
rzecz pe nomocnika innych pe nomocników do dokonywania wszelkich lub niektórych czynno ci 
prawnych w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa.  
§ 25. Pe nomocnictwo powinno by  udzielone w tej samej formie, jaka jest wymagana do wa no ci 
czynno ci prawnej b d cej przedmiotem pe nomocnictwa, jednak w ka dym przypadku powinno by  
udzielone na pi mie. 
§ 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do udzielania pe nomocnictw maj  
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,  
z pó n. zm.4)) o przedstawicielstwie.  
 

 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. 
Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. 
Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. 
Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, 
poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, 
poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, 
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151.



Za cznik nr 2 
Logo Parku 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Uzasadnienie 

 
Projekt niniejszego rozporz dzenia stanowi realizacj  upowa nienia zawartego w art. 8f ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedmiotowy przepis upowa nia Ministra rodowiska 
do okre lenia w drodze rozporz dzenia statutów parków narodowych.  
W projekcie rozporz dzenia okre lone zosta y: 

1) organizacja wewn trzna Parku, 
2) organ Parku oraz sposób jego dzia ania, 
3) sposób udzielania pe nomocnictw upowa niaj cych do dokonywania okre lonych czynno ci 

prawnych w imieniu Dyrektora Parku. 
Zaproponowane rozwi zania dotycz ce organizacji wewn trznej, w tym równie  podzia  obszaru 

Parku obwody ochronne pozwoli na sprawne zarz dzanie Parkiem i w a ciwe wykonywanie zada  tej 
jednostki, okre lonych w ustawie. Wielko  obr bów i obwodów ochronnych zosta a ustalona 
dostosowana do wielko ci zada  oraz zró nicowania przyrodniczego, z uwzgl dnieniem naturalnych 
jednostek przyrodniczych. 

Przedmiotowy projekt nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, okre lonej  
w przepisach rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.  
w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 
poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdy  nie zawiera przepisów technicznych. 

Projektowane rozporz dzenie zostanie umieszczone na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Ministerstwa rodowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia alno ci 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 
 



Ocena skutków regulacji 
 

1) Podmioty, na które oddzia uje akt normatywny 
W zwi zku z zakresem regulacji, b dzie ona oddzia ywa a wy cznie na Park.  
 

2) Konsultacje  
Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewn trzresortowym oraz konsultacjom spo ecznym  
z nast puj cymi podmiotami: 

1. Komisj  Wspóln  Rz du i Samorz du, 
2. Zwi zkami zawodowymi dzia aj cymi przy parkach narodowych: 
a) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ”, 
b) Zwi zkiem Le ników Polskich Parków Narodowych, 
c) Zwi zkiem Zawodowym „Budowlani”, 
d) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ” – 80, 
e) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym Pracowników Le nictwa, 
3. Pa stwow  Rad  Ochrony Przyrody, 
4. Organizacjami ekologicznymi:   
a) Centrum Prawa Ekologicznego, 
b) Klubem Przyrodników, 
c) Lig  Ochrony Przyrody, 
d) Polskim Klubem Ekologicznym, 
e) Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, 
f) Stowarzyszeniem – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 
Ponadto projekt zostanie udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa rodowiska. 

 
 

3) Wp yw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa 
i bud ety jednostek samorz du terytorialnego 

Projektowana regulacja z uwagi na zakres tematyczny nie b dzie mia a bezpo redniego wp ywu na 
sektor finansów publicznych.  
 
 

4) Wp yw regulacji na rynek pracy 
Brak bezpo redniego wp ywu na rynek pracy. 
 

5) Wp yw regulacji na konkurencyjno  gospodarki i przedsi biorczo ,  

w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw 
Brak wp ywu. 
 

6) Wp yw regulacji na sytuacj  i rozwój regionalny 
Brak wp ywu na sytuacj  i rozwój regionalny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/06-kt 



Projekt 
Rozporz dzenie  

Ministra rodowiska1) 

z dnia 
w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu 

 
Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,  
poz. 1220, z pó n. zm.2)) zarz dza si , co nast puje: 
 
§ 1. Nadaje si  statut Magurskiemu Parkowi Narodowemu, który stanowi za cznik nr 1,  
do rozporz dzenia. 
§ 2. Logo Magurskiego Parku Narodowego stanowi za cznik nr 2. 
§ 3. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem og oszenia.  
 

MINISTER RODOWISKA  

1) Minister rodowiska kieruje dzia em administracji rz dowej – rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania 
Ministra rodowiska (Dz. U. Nr 216, poz.1606).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2009 r. , Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.



Za cznik nr 1 
 

Statut Magurskiego Parku Narodowego 

 
Rozdzia  1 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Magurski Park Narodowy, zwany dalej „Parkiem”, jest pa stwow  osob  prawn  dzia aj c  na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwan  dalej „ustaw ” oraz niniejszego 
statutu. 
§ 2. Park jest pa stwow  osob  prawn , prowadz c  dzia alno  w celu zachowania ró norodno ci 
biologicznej, zasobów, tworów i sk adników przyrody nieo ywionej i walorów krajobrazowych, 
przywrócenia w a ciwego stanu zasobów i sk adników przyrody oraz odtworzenia zniekszta conych 
siedlisk przyrodniczych, siedlisk ro lin, siedlisk zwierz t lub siedlisk grzybów. 
§ 3. Park mo e prowadzi  równie  dzia alno  gospodarcz  w oparciu o przepisy ustawy z dnia ustawy z 
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z pó n. 
zm.3)) oraz przepisy ustawy. 
§ 4. Siedzib  Parku jest Krempna. 
§ 5. Organem Parku jest Dyrektor Parku. 
 

Rozdzia  2 

Organ Parku 

 
§ 6. Dyrektor Parku kieruje dzia alno ci  Parku, reprezentuje go na zewn trz i ponosi odpowiedzialno  
za realizacj  zada  Parku. 
§ 7. Dyrektor Parku zarz dza Parkiem przy pomocy zast pcy dyrektora Parku, Dyrekcji Parku, jednostek 
terenowych Parku – obr bów i obwodów ochronnych oraz Stra y Parku. 
§ 8. W razie nieobecno ci Dyrektora Parku lub czasowej niemo no ci wykonywania przez niego 
obowi zków, dzia alno ci  Parku kieruje i reprezentuje go na zewn trz zast pca dyrektora Parku,  
w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa. 
§ 9.  Podzia  zada  mi dzy Dyrektora Parku, zast pc  dyrektora, komórki wewn trzne Dyrekcji Parku, 
obr by i obwody ochronne oraz Stra  Parku, w tym z tytu u nadzoru nad dzia alno ci  
podporz dkowanych im komórek organizacyjnych, okre la Dyrektor Parku w regulaminie 
organizacyjnym Parku. 
§ 10. Dyrektor Parku mo e zastrzec rozstrzygni cie ka dej sprawy do swojej wy cznej decyzji. 
§ 11. Dyrektor Parku powo uje i odwo uje zast pc  dyrektora, g ównego ksi gowego, kierowników 
komórek wewn trznych Dyrekcji Parku, konserwatorów obr bów i obwodów ochronnych oraz 
komendanta Stra y Parku. 
 

Rozdzia  3 

Organizacja wewn trzna  
 

§ 12. W sk ad Dyrekcji Parku wchodz : 
1) Zast pca Dyrektora Parku; 
2) G ówny ksi gowy; 
3) Komórki wewn trzne: 

a) Dzia  Realizacji Zada  Ochronnych i Ochrony Mienia, 
b) Dzia  Monitoringu, Udost pniania Parku, Edukacji, Natury 2000, 
c) Zespó  Finansowo-Ksi gowy, 
d) Zespó  do spraw Administracji, 
e) Zespó  do spraw Transportu, 
f) Zespó  do spraw Robót Inwestycyjno-Remontowych; 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz 
z 2011 r. Nr 85, poz. 459.



4) Samodzielne stanowiska pracy: 
a) Samodzielne stanowisko do spraw Kadr, 
b) Samodzielne stanowisko do spraw Stanu Posiadania i Ochrony Przyrody, 
c) Samodzielne stanowisko do spraw Udost pniania Parku. 

§ 13. Pracami komórek wewn trznych kieruj  ich kierownicy. 
§ 14. Obszar Parku jest podzielony na nast puj ce komórki terenowe – obr by i obwody ochronne: 

1) Nowy migród – podzielony na obwody ochronne: 
a) Cieklin,  
b) Jaworze, 
c) K ty, 
d) Kamie , 
e) Pielgrzymka, 
f) wi tkowa; 

2) Krempna – podzielony na obwody ochronne: 
g) Baranie, 
h) Grab, 
i) Huta Krempska. 
j) Polany, 
k) Rostajne, 
l) ydowskie. 

§ 15. Obr bem ochronnym kieruje konserwator obr bu ochronnego, natomiast obwodem ochronnym 
kieruje konserwator obwodu ochronnego. 
§ 16. Wyodr bnion  jednostk  jest O rodek Edukacyjny wraz z Muzeum. 
§ 17. W Parku funkcjonuje posterunek Stra y Parku.  
§ 18. Posterunkiem Stra y Parku kieruje Komendant Stra y Parku przy pomocy swojego zast pcy. 
§ 19. Terenem dzia ania Stra y Parku jest ca y obszar Parku. 
§ 20. Szczegó ow  organizacj  komórek wewn trznych i terenowych, w tym ich obsad  kadrow  oraz 
szczegó owe zakresy dzia ania i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Parku okre la 
regulamin, o którym mowa w § 9. 
 
 
 
 

Rozdzia  4 
Udzielanie pe nomocnictw 

 
§ 21. Dyrektor Parku mo e udzieli  zast pcy dyrektora, kierownikom komórek wewn trznych  
i terenowych, a tak e innym pracownikom Parku ogólnych i szczególnych pe nomocnictw do 
dokonywania okre lonych czynno ci prawnych w jego imieniu. 
§ 22. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane do nast puj cych czynno ci prawnych: 

1) zbycia prawa w asno ci albo u ytkowania wieczystego nieruchomo ci; 
2) wydzier awiania nieruchomo ci o powierzchni przekraczaj cej 100 ha; 
3) zaci gania kredytów i po yczek oraz udzielania por cze  i gwarancji kredytowych. 

§ 23. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane równie  wtedy, gdy przepis prawa wymaga takiego 
pe nomocnictwa. 
§ 24. Dyrektor Parku mo e w pe nomocnictwie zawrze  postanowienie zezwalaj ce na ustanowienie na 
rzecz pe nomocnika innych pe nomocników do dokonywania wszelkich lub niektórych czynno ci 
prawnych w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa.  
§ 25. Pe nomocnictwo powinno by  udzielone w tej samej formie, jaka jest wymagana do wa no ci 
czynno ci prawnej b d cej przedmiotem pe nomocnictwa, jednak w ka dym przypadku powinno by  
udzielone na pi mie. 



§ 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do udzielania pe nomocnictw maj  
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,  
z pó n. zm.4)) o przedstawicielstwie.  
 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. 
Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. 
Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. 
Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, 
poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, 
poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, 
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151.



Za cznik nr 2 
Logo Parkux 

 

 



Uzasadnienie 
 

Projekt niniejszego rozporz dzenia stanowi realizacj  upowa nienia zawartego w art. 8f ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedmiotowy przepis upowa nia Ministra rodowiska 
do okre lenia w drodze rozporz dzenia statutów parków narodowych.  
W projekcie rozporz dzenia okre lone zosta y: 

1) organizacja wewn trzna Parku, 
2) organ Parku oraz sposób jego dzia ania, 
3) sposób udzielania pe nomocnictw upowa niaj cych do dokonywania okre lonych czynno ci 

prawnych w imieniu Dyrektora Parku. 
Zaproponowane rozwi zania dotycz ce organizacji wewn trznej, w tym równie  podzia  obszaru 

Parku obwody ochronne pozwoli na sprawne zarz dzanie Parkiem i w a ciwe wykonywanie zada  tej 
jednostki, okre lonych w ustawie. Wielko  obr bów i obwodów ochronnych zosta a ustalona 
dostosowana do wielko ci zada  oraz zró nicowania przyrodniczego, z uwzgl dnieniem naturalnych 
jednostek przyrodniczych. 

Przedmiotowy projekt nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, okre lonej 
w przepisach rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 
poz. 597), gdy  nie zawiera przepisów technicznych. 

Projektowane rozporz dzenie zostanie umieszczone na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Ministerstwa rodowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia alno ci 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 
 



Ocena skutków regulacji 
 

1) Podmioty, na które oddzia uje akt normatywny 
W zwi zku z zakresem regulacji, b dzie ona oddzia ywa a wy cznie na Park.  
 

2) Konsultacje  
Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewn trzresortowym oraz konsultacjom spo ecznym  
z nast puj cymi podmiotami: 

1. Komisj  Wspóln  Rz du i Samorz du, 
2. Zwi zkami zawodowymi dzia aj cymi przy parkach narodowych: 
a) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ”, 
b) Zwi zkiem Le ników Polskich Parków Narodowych, 
c) Zwi zkiem Zawodowym „Budowlani”, 
d) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ” – 80, 
e) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym Pracowników Le nictwa, 
3. Pa stwow  Rad  Ochrony Przyrody, 
4. Organizacjami ekologicznymi:   
a) Centrum Prawa Ekologicznego, 
b) Klubem Przyrodników, 
c) Lig  Ochrony Przyrody, 
d) Polskim Klubem Ekologicznym, 
e) Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, 
f) Stowarzyszeniem – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 
Ponadto projekt zostanie udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa rodowiska. 

 
 

3) Wp yw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa  
i bud ety jednostek samorz du terytorialnego 

Projektowana regulacja z uwagi na zakres tematyczny nie b dzie mia a bezpo redniego wp ywu na 
sektor finansów publicznych.  
 
 

4) Wp yw regulacji na rynek pracy 
Brak bezpo redniego wp ywu na rynek pracy. 
 

5) Wp yw regulacji na konkurencyjno  gospodarki i przedsi biorczo ,  

w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw 
Brak wp ywu. 
 

6) Wp yw regulacji na sytuacj  i rozwój regionalny 
Brak wp ywu na sytuacj  i rozwój regionalny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magn.PN/06/em 



Projekt 
Rozporz dzenie  

Ministra rodowiska1) 

z dnia                           

 

w sprawie nadania statutu Narwia skiemu Parkowi Narodowemu 

 
Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,  
poz. 1220, z pó n. zm.)2) zarz dza si , co nast puje: 
 
§ 1. Nadaje si  statut Narwia skiemu Parkowi Narodowemu, który stanowi za cznik nr 1,  
do rozporz dzenia. 
§ 2. Logo Narwia skiego Parku Narodowego stanowi za cznik nr 2. 
§ 3. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem og oszenia.  
 
 
 

MINISTER RODOWISKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Minister rodowiska kieruje dzia em administracji rz dowej – rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania 
Ministra rodowiska (Dz. U. Nr 216, poz.1606).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.



Za cznik nr 1 
 

Statut Narwia skiego Parku Narodowego 

 
Rozdzia  1 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Narwia ski Park Narodowy, zwany dalej „Parkiem”, jest pa stwow  osob  prawn  dzia aj c  na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwan  dalej „ustaw ” oraz niniejszego 
statutu. 
§ 2. Park jest pa stwow  osob  prawn , prowadz c  dzia alno  w celu zachowania ró norodno ci 
biologicznej, zasobów, tworów i sk adników przyrody nieo ywionej i walorów krajobrazowych, 
przywrócenia w a ciwego stanu zasobów i sk adników przyrody oraz odtworzenia zniekszta conych 
siedlisk przyrodniczych, siedlisk ro lin, siedlisk zwierz t lub siedlisk grzybów. 
§ 3. Park mo e prowadzi  równie  dzia alno  gospodarcz  w oparciu o przepisy ustawy z dnia ustawy  
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447,  
z pó n. zm.3)) oraz przepisy ustawy. 
§ 4. Siedzib  Parku jest Kurowo. 
§ 5. Organem Parku jest Dyrektor Parku. 
 

Rozdzia  2 

Organ Parku 

 
§ 6. Dyrektor Parku kieruje dzia alno ci  Parku, reprezentuje go na zewn trz i ponosi odpowiedzialno  
za realizacj  zada  Parku. 
§ 7. Dyrektor Parku zarz dza Parkiem przy pomocy zast pcy dyrektora Parku, Dyrekcji Parku, jednostek 
terenowych Parku – obwodów ochronnych oraz Stra y Parku. 
§ 8. W razie nieobecno ci Dyrektora Parku lub czasowej niemo no ci wykonywania przez niego 
obowi zków, dzia alno ci  Parku kieruje i reprezentuje go na zewn trz zast pca dyrektora Parku,  
w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa. 
§ 9.  Podzia  zada  mi dzy Dyrektora Parku, zast pc  dyrektora, komórki wewn trzne Dyrekcji Parku, 
obwody ochronne oraz Stra  Parku, w tym z tytu u nadzoru nad dzia alno ci  podporz dkowanych im 
komórek organizacyjnych, okre la Dyrektor Parku w regulaminie organizacyjnym Parku. 
§ 10. Dyrektor Parku mo e zastrzec rozstrzygni cie ka dej sprawy do swojej wy cznej decyzji. 
§ 11. Dyrektor Parku powo uje i odwo uje zast pc  dyrektora, g ównego ksi gowego, kierowników 
komórek wewn trznych Dyrekcji Parku, konserwatorów obwodów ochronnych oraz komendanta Stra y 
Parku. 
 

Rozdzia  3 

Organizacja wewn trzna  
 

§ 12. W sk ad Dyrekcji Parku wchodz : 
1) Zast pca Dyrektora Parku; 
2) G ówny ksi gowy; 
3) Komórki wewn trzne: 

a) Zespó  do spraw ochrony przyrody, 
b) Zespó  naukowo-edukacyjny, 
c) Zespó  do spraw udost pniania parku, 
d) Zespó  do spraw finansowo-ksi gowych, 
e) Zespó  do spraw administracyjnych, 
f) Zespó  do spraw gospodarczych; 

4) Samodzielne stanowiska pracy: 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz 
z 2011 r. Nr 85, poz. 459.



a) Samodzielne stanowisko do spraw kadr, 
b) Radca prawny. 

§ 13. Pracami komórek wewn trznych kieruj  ich kierownicy. 
§ 14. Obszar Parku jest podzielony na nast puj ce komórki terenowe – obwody ochronne: 

1) Kurowo; 
2) apy. 

§ 15. Obwodem ochronnym kieruje konserwator obwodu ochronnego. 
§ 16. W Parku funkcjonuje posterunek Stra y Parku.  
§ 17. Posterunkiem Stra y Parku kieruje Komendant Stra y Parku przy pomocy swojego zast pcy. 
§ 18. Terenem dzia ania Stra y Parku jest ca y obszar Parku. 
§ 19. Szczegó ow  organizacj  komórek wewn trznych i terenowych, w tym ich obsad  kadrow  oraz 
szczegó owe zakresy dzia ania i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Parku okre la 
regulamin, o którym mowa w § 8. 
 
 

Rozdzia  4 

Udzielanie pe nomocnictw 
 
§ 20. Dyrektor Parku mo e udzieli  zast pcy dyrektora, kierownikom komórek wewn trznych  
i terenowych, a tak e innym pracownikom Parku ogólnych i szczególnych pe nomocnictw do 
dokonywania okre lonych czynno ci prawnych w jego imieniu. 
§ 21. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane do nast puj cych czynno ci prawnych: 

1) zbycia prawa w asno ci albo u ytkowania wieczystego nieruchomo ci; 
2) wydzier awiania nieruchomo ci o powierzchni przekraczaj cej 100 ha; 
3) zaci gania kredytów i po yczek oraz udzielania por cze  i gwarancji kredytowych. 

§ 22. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane równie  wtedy, gdy przepis prawa wymaga takiego 
pe nomocnictwa. 
§ 23. Dyrektor Parku mo e w pe nomocnictwie zawrze  postanowienie zezwalaj ce na ustanowienie na 
rzecz pe nomocnika innych pe nomocników do dokonywania wszelkich lub niektórych czynno ci 
prawnych w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa.  
§ 24. Pe nomocnictwo powinno by  udzielone w tej samej formie, jaka jest wymagana do wa no ci 
czynno ci prawnej b d cej przedmiotem pe nomocnictwa, jednak w ka dym przypadku powinno by  
udzielone na pi mie. 
§ 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do udzielania pe nomocnictw maj  
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,  
z pó n. zm.)4) o przedstawicielstwie.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. 
Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. 
Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. 
Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, 
poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, 
poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, 
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151.



Za cznik nr 2 
Logo Parku 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

 
Projekt niniejszego rozporz dzenia stanowi realizacj  upowa nienia zawartego w art. 8f ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedmiotowy przepis upowa nia Ministra rodowiska 
do okre lenia w drodze rozporz dzenia statutów parków narodowych.  
W projekcie rozporz dzenia okre lone zosta y: 

1) organizacja wewn trzna Parku, 
2) organ Parku oraz sposób jego dzia ania, 
3) sposób udzielania pe nomocnictw upowa niaj cych do dokonywania okre lonych czynno ci 

prawnych w imieniu Dyrektora Parku. 
Zaproponowane rozwi zania dotycz ce organizacji wewn trznej, w tym równie  podzia  obszaru 

Parku obwody ochronne pozwoli na sprawne zarz dzanie Parkiem i w a ciwe wykonywanie zada  tej 
jednostki, okre lonych w ustawie. Wielko  i liczba obwodów ochronnych zosta a ustalona  
i dostosowana do wielko ci zada  oraz zró nicowania przyrodniczego, z uwzgl dnieniem naturalnych 
jednostek przyrodniczych. 

Przedmiotowy projekt nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, okre lonej  
w przepisach rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.  
w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239,  
poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdy  nie zawiera przepisów technicznych. 

Projektowane rozporz dzenie zostanie umieszczone na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Ministerstwa rodowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia alno ci 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ocena skutków regulacji 
 

1) Podmioty, na które oddzia uje akt normatywny 
W zwi zku z zakresem regulacji, b dzie ona oddzia ywa a wy cznie na Park.  
 

2) Konsultacje  
Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewn trzresortowym oraz konsultacjom spo ecznym  
z nast puj cymi podmiotami: 

1. Komisj  Wspóln  Rz du i Samorz du, 
2. Zwi zkami zawodowymi dzia aj cymi przy parkach narodowych: 
a) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ”, 
b) Zwi zkiem Le ników Polskich Parków Narodowych, 
c) Zwi zkiem Zawodowym „Budowlani”, 
d) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ” – 80, 
e) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym Pracowników Le nictwa, 
3. Pa stwow  Rad  Ochrony Przyrody, 
4. Organizacjami ekologicznymi:   
a) Centrum Prawa Ekologicznego, 
b) Klubem Przyrodników, 
c) Lig  Ochrony Przyrody, 
d) Polskim Klubem Ekologicznym, 
e) Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, 
f) Stowarzyszeniem – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 
Ponadto projekt zostanie udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa rodowiska. 

 
3) Wp yw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa  

i bud ety jednostek samorz du terytorialnego 
Projektowana regulacja z uwagi na zakres tematyczny nie b dzie mia a bezpo redniego wp ywu na 
sektor finansów publicznych.  
 

4) Wp yw regulacji na rynek pracy 

Brak bezpo redniego wp ywu na rynek pracy. 
 

5) Wp yw regulacji na konkurencyjno  gospodarki i przedsi biorczo ,  

w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw 

Brak wp ywu. 
 

6) Wp yw regulacji na sytuacj  i rozwój regionalny 

Brak wp ywu na sytuacj  i rozwój regionalny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/27rch 



Projekt 

Rozporz dzenie  

Ministra rodowiska1) 

z dnia  
w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu 

 
Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
 poz. 1220, z pó n. zm.2)) zarz dza si , co nast puje: 
 
§ 1. Nadaje si  statut Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu, który stanowi za cznik nr 1,  
do rozporz dzenia. 
§ 2. Logo Ojcowskiego Parku Narodowego stanowi za cznik nr 2. 
§ 3. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem og oszenia.  
 

MINISTER RODOWISKA 

1) Minister rodowiska kieruje dzia em administracji rz dowej – rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania 
Ministra rodowiska (Dz. U. Nr 216, poz.1606).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.



Za cznik nr 1 
 

Statut Ojcowskiego Parku Narodowego 

 
Rozdzia  1 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Ojcowski Park Narodowy, zwany dalej „Parkiem”, jest pa stwow  osob  prawn  dzia aj c  na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwan  dalej „ustaw ” oraz niniejszego 
statutu. 
§ 2. Park jest pa stwow  osob  prawn , prowadz c  dzia alno  w celu zachowania ró norodno ci 
biologicznej, zasobów, tworów i sk adników przyrody nieo ywionej i walorów krajobrazowych, 
przywrócenia w a ciwego stanu zasobów i sk adników przyrody oraz odtworzenia zniekszta conych 
siedlisk przyrodniczych, siedlisk ro lin, siedlisk zwierz t lub siedlisk grzybów. 
§ 3. Park mo e prowadzi  równie  dzia alno  gospodarcz  w oparciu o przepisy ustawy z dnia ustawy  
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, 
 z pó n. zm.3)) oraz przepisy ustawy. 
§ 4. Siedzib  Parku jest Ojców. 
§ 5. Organem Parku jest Dyrektor Parku. 
 

Rozdzia  2 

Organ Parku 

 
§ 6. Dyrektor Parku kieruje dzia alno ci  Parku, reprezentuje go na zewn trz i ponosi odpowiedzialno  
za realizacj  zada  Parku. 
§ 7. Dyrektor Parku zarz dza Parkiem przy pomocy zast pcy dyrektora Parku, Dyrekcji Parku oraz 
Stra y Parku. 
§ 8. W razie nieobecno ci Dyrektora Parku lub czasowej niemo no ci wykonywania przez niego 
obowi zków, dzia alno ci  Parku kieruje i reprezentuje go na zewn trz zast pca dyrektora Parku,  
w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa. 
§ 9.  Podzia  zada  mi dzy Dyrektora Parku, zast pc  dyrektora, komórki wewn trzne Dyrekcji Parku 
oraz Stra  Parku, w tym z tytu u nadzoru nad dzia alno ci  podporz dkowanych im komórek 
organizacyjnych, okre la Dyrektor Parku w regulaminie organizacyjnym Parku. 
§ 10. Dyrektor Parku mo e zastrzec rozstrzygni cie ka dej sprawy do swojej wy cznej decyzji. 
§ 11. Dyrektor Parku powo uje i odwo uje zast pc  dyrektora, g ównego ksi gowego, kierowników 
komórek wewn trznych Dyrekcji Parku, oraz komendanta Stra y Parku. 
 

Rozdzia  3 

Organizacja wewn trzna  
 

§ 12. W sk ad Dyrekcji Parku wchodz : 
1) Zast pca Dyrektora Parku; 
2) G ówny ksi gowy; 
3) Komórki wewn trzne: 

a) Dzia  Naukowo-Edukacyjny, 
b) Dzia  Ochrony Zasobów Przyrodniczych, 
c) Zespó  Ekonomiczny, 
d) Zespó  Administracyjno-Gospodarczy, 
e) Zespó  Inwestycyjno-Remontowy; 

4) Samodzielne stanowiska pracy: 
a) Samodzielne stanowisko do spraw sekretariatu i kadr, 
b) Samodzielne stanowisko do spraw ochrony krajobrazu i zagospodarowania przestrzennego, 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz 
z 2011 r. Nr 85, poz. 459.



c) Radca prawny. 
§ 13. Pracami komórek wewn trznych kieruj  ich kierownicy. 
§ 14. W Parku funkcjonuje posterunek Stra y Parku.  
§ 15. Posterunkiem Stra y Parku kieruje Komendant Stra y Parku przy pomocy swojego zast pcy. 
§ 16. Terenem dzia ania Stra y Parku jest ca y obszar Parku. 
§ 17. Szczegó ow  organizacj  komórek wewn trznych i terenowych, w tym ich obsad  kadrow  oraz 
szczegó owe zakresy dzia ania i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Parku okre la 
regulamin, o którym mowa w § 8. 
 

Rozdzia  4 
Udzielanie pe nomocnictw 

 
§ 18. Dyrektor Parku mo e udzieli  zast pcy dyrektora, kierownikom komórek wewn trznych  
i terenowych, a tak e innym pracownikom Parku ogólnych i szczególnych pe nomocnictw do 
dokonywania okre lonych czynno ci prawnych w jego imieniu. 
§ 19. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane do nast puj cych czynno ci prawnych: 

1) zbycia prawa w asno ci albo u ytkowania wieczystego nieruchomo ci; 
2) wydzier awiania nieruchomo ci o powierzchni przekraczaj cej 100 ha; 
3) zaci gania kredytów i po yczek oraz udzielania por cze  i gwarancji kredytowych. 

§ 20. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane równie  wtedy, gdy przepis prawa wymaga takiego 
pe nomocnictwa. 
§ 21. Dyrektor Parku mo e w pe nomocnictwie zawrze  postanowienie zezwalaj ce na ustanowienie na 
rzecz pe nomocnika innych pe nomocników do dokonywania wszelkich lub niektórych czynno ci 
prawnych w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa.  
§ 22. Pe nomocnictwo powinno by  udzielone w tej samej formie, jaka jest wymagana do wa no ci 
czynno ci prawnej b d cej przedmiotem pe nomocnictwa, jednak w ka dym przypadku powinno by  
udzielone na pi mie. 
§ 23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do udzielania pe nomocnictw maj  
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,  
z pó n. zm. 4)) o przedstawicielstwie.  

 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. 
Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. 
Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. 
Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, 
poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, 
poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, 
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151.



Za cznik nr 2 
Logo Parku 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Uzasadnienie 
 

Projekt niniejszego rozporz dzenia stanowi realizacj  upowa nienia zawartego w art. 8f ustawy 
 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedmiotowy przepis upowa nia Ministra rodowiska 
do okre lenia w drodze rozporz dzenia statutów parków narodowych.  
W projekcie rozporz dzenia okre lone zosta y: 

1) organizacja wewn trzna Parku, 
2) organ Parku oraz sposób jego dzia ania, 
3) sposób udzielania pe nomocnictw upowa niaj cych do dokonywania okre lonych czynno ci 

prawnych w imieniu Dyrektora Parku. 
Zaproponowane rozwi zania dotycz ce organizacji wewn trznej, w tym równie  podzia  obszaru 

Parku obwody ochronne pozwoli na sprawne zarz dzanie Parkiem i w a ciwe wykonywanie zada  tej 
jednostki, okre lonych w ustawie. Wielko  i liczba obwodów ochronnych zosta a ustalona  
i dostosowana do wielko ci zada  oraz zró nicowania przyrodniczego, z uwzgl dnieniem naturalnych 
jednostek przyrodniczych. 

Przedmiotowy projekt nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, okre lonej  
w przepisach rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.  
w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239,  
poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdy  nie zawiera przepisów technicznych. 

Projektowane rozporz dzenie zostanie umieszczone na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Ministerstwa rodowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia alno ci 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 
 



Ocena skutków regulacji 
 

1) Podmioty, na które oddzia uje akt normatywny 
W zwi zku z zakresem regulacji, b dzie ona oddzia ywa a wy cznie na Park.  
 

2) Konsultacje  
Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewn trzresortowym oraz konsultacjom spo ecznym  
z nast puj cymi podmiotami: 

1. Komisj  Wspóln  Rz du i Samorz du, 
2. Zwi zkami zawodowymi dzia aj cymi przy parkach narodowych: 
a) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ”, 
b) Zwi zkiem Le ników Polskich Parków Narodowych, 
c) Zwi zkiem Zawodowym „Budowlani”, 
d) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ” – 80, 
e) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym Pracowników Le nictwa, 
3. Pa stwow  Rad  Ochrony Przyrody, 
4. Organizacjami ekologicznymi:   
a) Centrum Prawa Ekologicznego, 
b) Klubem Przyrodników, 
c) Lig  Ochrony Przyrody, 
d) Polskim Klubem Ekologicznym, 
e) Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, 
f) Stowarzyszeniem – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 
Ponadto projekt zostanie udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa rodowiska. 

 
3) Wp yw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa  

i bud ety jednostek samorz du terytorialnego 
Projektowana regulacja z uwagi na zakres tematyczny nie b dzie mia a bezpo redniego wp ywu na 
sektor finansów publicznych.  
 

4) Wp yw regulacji na rynek pracy 

Brak bezpo redniego wp ywu na rynek pracy. 
 

5) Wp yw regulacji na konkurencyjno  gospodarki i przedsi biorczo ,  

w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw 

Brak wp ywu. 
 

6) Wp yw regulacji na sytuacj  i rozwój regionalny 

Brak wp ywu na sytuacj  i rozwój regionalny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9/06/em 



Projekt 

 

Rozporz dzenie  

Ministra rodowiska1) 
z dnia  

w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu „Bory Tucholskie” 

 
Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,  
poz. 1220, z pó n. zm.2)) zarz dza si , co nast puje: 
 
§ 1. Nadaje si  statut Parkowi Narodowemu „Bory Tucholskie”, który stanowi za cznik nr 1,  
do rozporz dzenia. 
§ 2. Logo Parku Narodowego „Bory Tucholskie” stanowi za cznik nr 2. 
§ 3. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem og oszenia.  
 
 

MINISTER RODOWISKA 
 
 

1) Minister rodowiska kieruje dzia em administracji rz dowej – rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania 
Ministra rodowiska (Dz. U. Nr 216, poz.1606).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.



Za cznik nr 1 
 

Statut Parku Narodowego „Bory Tucholskie” 

 
Rozdzia  1 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Park Narodowy „Bory Tucholskie”, zwany dalej „Parkiem”, jest pa stwow  osob  prawn  dzia aj c  
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwan  dalej „ustaw ” oraz 
niniejszego statutu. 
§ 2. Park jest pa stwow  osob  prawn , prowadz c  dzia alno  w celu zachowania ró norodno ci 
biologicznej, zasobów, tworów i sk adników przyrody nieo ywionej i walorów krajobrazowych, 
przywrócenia w a ciwego stanu zasobów i sk adników przyrody oraz odtworzenia zniekszta conych 
siedlisk przyrodniczych, siedlisk ro lin, siedlisk zwierz t lub siedlisk grzybów. 
§ 3. Park mo e prowadzi  równie  dzia alno  gospodarcz  w oparciu o przepisy ustawy z dnia ustawy  
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447,  
z pó n. zm.3)) oraz przepisy ustawy. 
§ 4. Siedzib  Parku s  Charzykowy. 
§ 5. Organem Parku jest Dyrektor Parku. 
 

Rozdzia  2 

Organ Parku 

 
§ 6. Dyrektor Parku kieruje dzia alno ci  Parku, reprezentuje go na zewn trz i ponosi odpowiedzialno  
za realizacj  zada  Parku. 
§ 7. Dyrektor Parku zarz dza Parkiem przy pomocy zast pcy dyrektora Parku, Dyrekcji Parku, jednostek 
terenowych Parku – obwodów ochronnych oraz Stra y Parku. 
§ 8. W razie nieobecno ci Dyrektora Parku lub czasowej niemo no ci wykonywania przez niego 
obowi zków, dzia alno ci  Parku kieruje i reprezentuje go na zewn trz zast pca dyrektora Parku,  
w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa. 
§ 9.  Podzia  zada  mi dzy Dyrektora Parku, zast pc  dyrektora, komórki wewn trzne Dyrekcji Parku, 
obwody ochronne oraz Stra  Parku, w tym z tytu u nadzoru nad dzia alno ci  podporz dkowanych im 
komórek organizacyjnych, okre la Dyrektor Parku w regulaminie organizacyjnym Parku. 
§ 10. Dyrektor Parku mo e zastrzec rozstrzygni cie ka dej sprawy do swojej wy cznej decyzji. 
§ 11. Dyrektor Parku powo uje i odwo uje zast pc  dyrektora, g ównego ksi gowego, kierowników 
komórek wewn trznych Dyrekcji Parku, konserwatorów obwodów ochronnych oraz komendanta Stra y 
Parku. 
 

Rozdzia  3 

Organizacja wewn trzna  
 

§ 12. W sk ad Dyrekcji Parku wchodz : 
1) Zast pca Dyrektora Parku; 
2) G ówny ksi gowy; 
3) Komórki wewn trzne: 

a) Dzia  ochrony zasobów przyrodniczych, 
b) Dzia  do spraw udost pniania Parku, 
c) Zespó  ekonomiczny, 
d) Zespó  do spraw administracji; 

4) Samodzielne stanowiska pracy: 
a) Samodzielne stanowisko do spraw kadr, 
b) Sekretariat. 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz 
z 2011 r. Nr 85, poz. 459.



§ 13. Pracami komórek wewn trznych kieruj  ich kierownicy. 
§ 14. Obszar Parku jest podzielony na nast puj ce komórki terenowe – obwody ochronne: 

1) Bachorze; 
2) D bowa Góra; 
3) Drzewicz; 
4) Struga Siedmiu Jezior. 

§ 15. Obwodem ochronnym kieruje konserwator obwodu ochronnego. 
§ 16. W Parku funkcjonuje posterunek Stra y Parku.  
§ 17. Posterunkiem Stra y Parku kieruje Komendant Stra y Parku przy pomocy swojego zast pcy. 
§ 18. Terenem dzia ania Stra y Parku jest ca y obszar Parku. 
§ 19. Szczegó ow  organizacj  komórek wewn trznych i terenowych, w tym ich obsad  kadrow  oraz 
szczegó owe zakresy dzia ania i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Parku okre la 
regulamin, o którym mowa w § 9. 
 

Rozdzia  4 

Udzielanie pe nomocnictw 

 
§ 20. Dyrektor Parku mo e udzieli  zast pcy dyrektora, kierownikom komórek wewn trznych  
i terenowych, a tak e innym pracownikom Parku ogólnych i szczególnych pe nomocnictw do 
dokonywania okre lonych czynno ci prawnych w jego imieniu. 
§ 21. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane do nast puj cych czynno ci prawnych: 

1) zbycia prawa w asno ci albo u ytkowania wieczystego nieruchomo ci; 
2) wydzier awiania nieruchomo ci o powierzchni przekraczaj cej 100 ha; 
3) zaci gania kredytów i po yczek oraz udzielania por cze  i gwarancji kredytowych. 

§ 22. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane równie  wtedy, gdy przepis prawa wymaga takiego 
pe nomocnictwa. 
§ 23. Dyrektor Parku mo e w pe nomocnictwie zawrze  postanowienie zezwalaj ce na ustanowienie na 
rzecz pe nomocnika innych pe nomocników do dokonywania wszelkich lub niektórych czynno ci 
prawnych w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa.  
§ 24. Pe nomocnictwo powinno by  udzielone w tej samej formie, jaka jest wymagana do wa no ci 
czynno ci prawnej b d cej przedmiotem pe nomocnictwa, jednak w ka dym przypadku powinno by  
udzielone na pi mie. 
§ 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do udzielania pe nomocnictw maj  
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,  
z pó n. zm. 4)) o przedstawicielstwie. 

 
 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. 
Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. 
Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. 
Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, 
poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, 
poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, 
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151.



Za cznik nr 2 
Logo Parku 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Uzasadnienie 

 
Projekt niniejszego rozporz dzenia stanowi realizacj  upowa nienia zawartego w art. 8f ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedmiotowy przepis upowa nia Ministra rodowiska 
do okre lenia w drodze rozporz dzenia statutów parków narodowych.  
W projekcie rozporz dzenia okre lone zosta y: 

1) organizacja wewn trzna Parku, 
2) organ Parku oraz sposób jego dzia ania, 
3) sposób udzielania pe nomocnictw upowa niaj cych do dokonywania okre lonych czynno ci 

prawnych w imieniu Dyrektora Parku. 
Zaproponowane rozwi zania dotycz ce organizacji wewn trznej, w tym równie  podzia  obszaru 

Parku obwody ochronne pozwoli na sprawne zarz dzanie Parkiem i w a ciwe wykonywanie zada  tej 
jednostki, okre lonych w ustawie. Wielko  i liczba obwodów ochronnych zosta a ustalona  
i dostosowana do wielko ci zada  oraz zró nicowania przyrodniczego, z uwzgl dnieniem naturalnych 
jednostek przyrodniczych. 

Przedmiotowy projekt nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, okre lonej  
w przepisach rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.  
w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 
poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdy  nie zawiera przepisów technicznych. 

Projektowane rozporz dzenie zostanie umieszczone na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Ministerstwa rodowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia alno ci 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 
 



Ocena skutków regulacji 
 

1) Podmioty, na które oddzia uje akt normatywny 
W zwi zku z zakresem regulacji, b dzie ona oddzia ywa a wy cznie na Park.  
 

2) Konsultacje  
Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewn trzresortowym oraz konsultacjom spo ecznym  
z nast puj cymi podmiotami: 

1. Komisj  Wspóln  Rz du i Samorz du, 
2. Zwi zkami zawodowymi dzia aj cymi przy parkach narodowych: 
a) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ”, 
b) Zwi zkiem Le ników Polskich Parków Narodowych, 
c) Zwi zkiem Zawodowym „Budowlani”, 
d) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ” – 80, 
e) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym Pracowników Le nictwa, 
3. Pa stwow  Rad  Ochrony Przyrody, 
4. Organizacjami ekologicznymi:   
a) Centrum Prawa Ekologicznego, 
b) Klubem Przyrodników, 
c) Lig  Ochrony Przyrody, 
d) Polskim Klubem Ekologicznym, 
e) Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, 
f) Stowarzyszeniem – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 
Ponadto projekt zostanie udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa rodowiska. 

 
3) Wp yw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa  

i bud ety jednostek samorz du terytorialnego 
Projektowana regulacja z uwagi na zakres tematyczny nie b dzie mia a bezpo redniego wp ywu na 
sektor finansów publicznych.  
 

4) Wp yw regulacji na rynek pracy 

Brak bezpo redniego wp ywu na rynek pracy. 
 

5) Wp yw regulacji na konkurencyjno  gospodarki i przedsi biorczo ,  

w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw 

Brak wp ywu. 
 

6) Wp yw regulacji na sytuacj  i rozwój regionalny 

Brak wp ywu na sytuacj  i rozwój regionalny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12/06/em 



Projekt 
 

Rozporz dzenie 

 Ministra rodowiska1) 
z dnia  

w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Sto owych 

 
Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,  
poz. 1220, z pó n. zm.2)) zarz dza si , co nast puje: 
 
§ 1. Nadaje si  statut Parkowi Narodowemu Gór Sto owych, który stanowi za cznik nr 1, do 
rozporz dzenia. 
§ 2. Logo Parku Narodowego Gór Sto owych stanowi za cznik nr 2. 
§ 3. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem og oszenia.  
 
 

 
MINISTER RODOWISKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Minister rodowiska kieruje dzia em administracji rz dowej – rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania 
Ministra rodowiska (Dz. U. Nr 216, poz.1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.



Za cznik nr 1 
 

Statut Parku Narodowego Gór Sto owych 

 
Rozdzia  1 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Park Narodowy Gór Sto owych, zwany dalej „Parkiem”, jest pa stwow  osob  prawn  dzia aj c  na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwan  dalej „ustaw ” oraz niniejszego 
statutu. 
§ 2. Park jest pa stwow  osob  prawn , prowadz c  dzia alno  w celu zachowania ró norodno ci 
biologicznej, zasobów, tworów i sk adników przyrody nieo ywionej i walorów krajobrazowych, 
przywrócenia w a ciwego stanu zasobów i sk adników przyrody oraz odtworzenia zniekszta conych 
siedlisk przyrodniczych, siedlisk ro lin, siedlisk zwierz t lub siedlisk grzybów. 
§ 3. Park mo e prowadzi  równie  dzia alno  gospodarcz  w oparciu o przepisy ustawy z dnia ustawy  
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447,  
z pó n. zm.3)) oraz przepisy ustawy. 
§ 4. Siedzib  Parku jest Kudowa Zdrój. 
§ 5. Organem Parku jest Dyrektor Parku. 
 

Rozdzia  2 

Organ Parku 

 
§ 6. Dyrektor Parku kieruje dzia alno ci  Parku, reprezentuje go na zewn trz i ponosi odpowiedzialno  
za realizacj  zada  Parku. 
§ 7. Dyrektor Parku zarz dza Parkiem przy pomocy zast pcy dyrektora Parku, Dyrekcji Parku, jednostek 
terenowych Parku – obwodów ochronnych oraz Stra y Parku. 
§ 8. W razie nieobecno ci Dyrektora Parku lub czasowej niemo no ci wykonywania przez niego 
obowi zków, dzia alno ci  Parku kieruje i reprezentuje go na zewn trz zast pca dyrektora Parku,  
w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa. 
§ 9.  Podzia  zada  mi dzy Dyrektora Parku, zast pc  dyrektora, komórki wewn trzne Dyrekcji Parku, 
obwody ochronne oraz Stra  Parku, w tym z tytu u nadzoru nad dzia alno ci  podporz dkowanych im 
komórek organizacyjnych, okre la Dyrektor Parku w regulaminie organizacyjnym Parku. 
§ 10. Dyrektor Parku mo e zastrzec rozstrzygni cie ka dej sprawy do swojej wy cznej decyzji. 
§ 11. Dyrektor Parku powo uje i odwo uje zast pc  dyrektora, g ównego ksi gowego, kierowników 
komórek wewn trznych Dyrekcji Parku, konserwatorów obwodów ochronnych oraz komendanta Stra y 
Parku. 
 

Rozdzia  3 

Organizacja wewn trzna  
 

§ 12. W sk ad Dyrekcji Parku wchodz : 
1) Zast pca Dyrektora Parku; 
2) G ówny ksi gowy; 
3) Komórki wewn trzne: 

a) Zespó  finansowo-ksi gowy, 
b) Zespó  do spraw administracji, 
c) Zespó  do spraw udost pniania Parku, 
d) Zespó  do spraw edukacji i GIS, 
e) Zespó  ochrony przyrody; 

4) Samodzielne stanowiska pracy: 
a) Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych, 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz 
z 2011 r. Nr 85, poz. 459.



b) Samodzielne stanowisko ds. inwestycji i remontów, 
c) Samodzielne stanowisko ds. BHP, kancelarii tajnej, spraw obronnych i obs ugi prawnej, 
d) Samodzielne stanowiska ds. bada  naukowych i obszarów Natura 2000. 

§ 13. Pracami komórek wewn trznych kieruj  ich kierownicy. 
§ 14. Obszar Parku jest podzielony na nast puj ce komórki terenowe – obwody ochronne: 

1) Bukowina; 
2) Szczeliniec; 
3) Czerwona Woda. 

§ 15. Obwodem ochronnym kieruje konserwator obwodu ochronnego. 
§ 16. W Parku funkcjonuje posterunek Stra y Parku.  
§ 17. Posterunkiem Stra y Parku kieruje Komendant Stra y Parku przy pomocy swojego zast pcy. 
§ 18. Terenem dzia ania Stra y Parku jest ca y obszar Parku. 
§ 19. Szczegó ow  organizacj  komórek wewn trznych i terenowych, w tym ich obsad  kadrow  oraz 
szczegó owe zakresy dzia ania i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Parku okre la 
regulamin, o którym mowa w § 9. 
 

Rozdzia  4 
Udzielanie pe nomocnictw 

 
§ 20. Dyrektor Parku mo e udzieli  zast pcy dyrektora, kierownikom komórek wewn trznych  
i terenowych, a tak e innym pracownikom Parku ogólnych i szczególnych pe nomocnictw do 
dokonywania okre lonych czynno ci prawnych w jego imieniu. 
§ 21. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane do nast puj cych czynno ci prawnych: 

1) zbycia prawa w asno ci albo u ytkowania wieczystego nieruchomo ci; 
2) wydzier awiania nieruchomo ci o powierzchni przekraczaj cej 100 ha; 
3) zaci gania kredytów i po yczek oraz udzielania por cze  i gwarancji kredytowych. 

§ 22. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane równie  wtedy, gdy przepis prawa wymaga takiego 
pe nomocnictwa. 
§ 23. Dyrektor Parku mo e w pe nomocnictwie zawrze  postanowienie zezwalaj ce na ustanowienie na 
rzecz pe nomocnika innych pe nomocników do dokonywania wszelkich lub niektórych czynno ci 
prawnych w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa.  
§ 24. Pe nomocnictwo powinno by  udzielone w tej samej formie, jaka jest wymagana do wa no ci 
czynno ci prawnej b d cej przedmiotem pe nomocnictwa, jednak w ka dym przypadku powinno by  
udzielone na pi mie. 
§ 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do udzielania pe nomocnictw maj  
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,  
z pó n. zm.4)) o przedstawicielstwie.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. 
Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. 
Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. 
Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, 
poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, 
poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, 
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151.



Za cznik nr 2 
Logo Parku 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Uzasadnienie 

 
Projekt niniejszego rozporz dzenia stanowi realizacj  upowa nienia zawartego w art. 8f ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedmiotowy przepis upowa nia Ministra rodowiska 
do okre lenia w drodze rozporz dzenia statutów parków narodowych.  
W projekcie rozporz dzenia okre lone zosta y: 

1) organizacja wewn trzna Parku, 
2) organ Parku oraz sposób jego dzia ania, 
3) sposób udzielania pe nomocnictw upowa niaj cych do dokonywania okre lonych czynno ci 

prawnych w imieniu Dyrektora Parku. 
Zaproponowane rozwi zania dotycz ce organizacji wewn trznej, w tym równie  podzia  obszaru 

Parku obwody ochronne pozwoli na sprawne zarz dzanie Parkiem i w a ciwe wykonywanie zada  tej 
jednostki, okre lonych w ustawie. Wielko  i liczba obwodów ochronnych zosta a ustalona  
i dostosowana do wielko ci zada  oraz zró nicowania przyrodniczego, z uwzgl dnieniem naturalnych 
jednostek przyrodniczych. 

Przedmiotowy projekt nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, okre lonej 
w przepisach rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 
poz. 597), gdy  nie zawiera przepisów technicznych. 

Projektowane rozporz dzenie zostanie umieszczone na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Ministerstwa rodowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia alno ci 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ocena skutków regulacji 

 
1) Podmioty, na które oddzia uje akt normatywny 

W zwi zku z zakresem regulacji, b dzie ona oddzia ywa a wy cznie na Park.  
 

2) Konsultacje  

Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewn trzresortowym oraz konsultacjom spo ecznym  
z nast puj cymi podmiotami: 

1. Komisj  Wspóln  Rz du i Samorz du, 
2. Zwi zkami zawodowymi dzia aj cyi przy parkach narodowych: 
a) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ”, 
b) Zwi zkiem Le ników Polskich Parków Narodowych, 
c) Zwi zkiem Zawodowym „Budowlani”, 
d) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ” – 80, 
e) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym Pracowników Le nictwa, 
3. Pa stwow  Rad  Ochrony Przyrody, 
4. Organizacjami ekologicznymi:   
a) Centrum Prawa Ekologicznego, 
b) Klubem Przyrodników, 
c) Lig  Ochrony Przyrody, 
d) Polskim Klubem Ekologicznym, 
e) Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, 
f) Stowarzyszeniem – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 
Ponadto projekt zostanie udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa rodowiska. 

 
3) Wp yw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa  

i bud ety jednostek samorz du terytorialnego 
Projektowana regulacja z uwagi na zakres tematyczny nie b dzie mia a bezpo redniego wp ywu na 
sektor finansów publicznych.  
 

4) Wp yw regulacji na rynek pracy 
Brak bezpo redniego wp ywu na rynek pracy. 
 

5) Wp yw regulacji na konkurencyjno  gospodarki i przedsi biorczo ,  
w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw 

Brak wp ywu. 
 

6) Wp yw regulacji na sytuacj  i rozwój regionalny 

Brak wp ywu na sytuacj  i rozwój regionalny.  
 
 
 

 

 

 

 

 

23/06/KC 
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Projekt 
 

Rozporządzenie  
Ministra Środowiska1) 
z dnia  
 

w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu „Ujście Warty” 
 
Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,  
poz. 1220, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Nadaje się statut Parkowi Narodowemu „Ujście Warty”, który stanowi załącznik nr 1,  
do rozporządzenia. 
§ 2. Logo Parku Narodowego „Ujście Warty” stanowi załącznik nr 2. 
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 
 

MINISTER ŚRODOWISKA 
 

 

                                                            
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz.1606). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549. 
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Załącznik nr 1 
 

Statut Parku Narodowego „Ujście Warty” 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Park Narodowy „Ujście Warty”, zwany dalej „Parkiem”, jest państwową osobą prawną działającą na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwaną dalej „ustawą” oraz niniejszego 
statutu. 
§ 2. Park jest państwową osobą prawną, prowadzącą działalność w celu zachowania różnorodności 
biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, 
przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych 
siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów. 
§ 3. Park może prowadzić również działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy z dnia ustawy  
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447,  
z późn. zm.3)) oraz przepisy ustawy. 
§ 4. Siedzibą Parku jest Chyrzyno. 
§ 5. Organem Parku jest Dyrektor Parku. 
 

Rozdział 2 
Organ Parku 

 
§ 6. Dyrektor Parku kieruje działalnością Parku, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność 
za realizację zadań Parku. 
§ 7. Dyrektor Parku zarządza Parkiem przy pomocy zastępcy dyrektora Parku, Dyrekcji Parku, jednostek 
terenowych Parku – obwodów ochronnych oraz Straży Parku. 
§ 8. W razie nieobecności Dyrektora Parku lub czasowej niemożności wykonywania przez niego 
obowiązków, działalnością Parku kieruje i reprezentuje go na zewnątrz zastępca dyrektora Parku,  
w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa. 
§ 9.  Podział zadań między Dyrektora Parku, zastępcę dyrektora, komórki wewnętrzne Dyrekcji Parku, 
obwody ochronne oraz Straż Parku, w tym z tytułu nadzoru nad działalnością podporządkowanych im 
komórek organizacyjnych, określa Dyrektor Parku w regulaminie organizacyjnym Parku. 
§ 10. Dyrektor Parku może zastrzec rozstrzygnięcie każdej sprawy do swojej wyłącznej decyzji. 
§ 11. Dyrektor Parku powołuje i odwołuje zastępcę dyrektora, głównego księgowego, kierowników 
komórek wewnętrznych Dyrekcji Parku, konserwatorów obwodów ochronnych oraz komendanta Straży 
Parku. 
 

Rozdział 3 
Organizacja wewnętrzna  

 
§ 12. W skład Dyrekcji Parku wchodzą: 

1) Zastępca Dyrektora Parku; 
2) Główny księgowy; 
3) Komórki wewnętrzne: 

a) Zespół do spraw edukacji przyrodniczej i udostępniania, 
b) Zespół do spraw ochrony przyrody i monitoringu, 
c) Zespół administracyjno-gospodarczy, 
d) Zespół finansowo-księgowy; 

4) Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu. 
§ 13. Pracami komórek wewnętrznych kierują ich kierownicy. 
 
                                                            
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz 
z 2011 r. Nr 85, poz. 459. 
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§ 14. Obszar Parku jest podzielony na następujące komórki terenowe – obwody ochronne: 
1) Słońsk; 
2) Charzyno; 
3) Polder Północny – Witnica. 

§ 15. Obwodem ochronnym kieruje konserwator obwodu ochronnego. 
§ 16. W Parku funkcjonuje posterunek Straży Parku.  
§ 17. Posterunkiem Straży Parku kieruje Komendant Straży Parku przy pomocy swojego zastępcy. 
§ 18. Terenem działania Straży Parku jest cały obszar Parku. 
§ 19. Szczegółową organizację komórek wewnętrznych i terenowych, w tym ich obsadę kadrową oraz 
szczegółowe zakresy działania i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Parku określa 
regulamin, o którym mowa w § 9. 
 

Rozdział 4 
Udzielanie pełnomocnictw 

 
§ 20. Dyrektor Parku może udzielić zastępcy dyrektora, kierownikom komórek wewnętrznych  
i terenowych, a także innym pracownikom Parku ogólnych i szczególnych pełnomocnictw do 
dokonywania określonych czynności prawnych w jego imieniu. 
§ 21. Szczególne pełnomocnictwo jest wymagane do następujących czynności prawnych: 

1) zbycia prawa własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości; 
2) wydzierżawiania nieruchomości o powierzchni przekraczającej 100 ha; 
3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz udzielania poręczeń i gwarancji kredytowych. 

§ 22. Szczególne pełnomocnictwo jest wymagane również wtedy, gdy przepis prawa wymaga takiego 
pełnomocnictwa. 
§ 23. Dyrektor Parku może w pełnomocnictwie zawrzeć postanowienie zezwalające na ustanowienie na 
rzecz pełnomocnika innych pełnomocników do dokonywania wszelkich lub niektórych czynności 
prawnych w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.  
§ 24. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w tej samej formie, jaka jest wymagana do ważności 
czynności prawnej będącej przedmiotem pełnomocnictwa, jednak w każdym przypadku powinno być 
udzielone na piśmie. 
§ 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do udzielania pełnomocnictw mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,  
z późn. zm.4)) o przedstawicielstwie. 

 

                                                            
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. 
Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. 
Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. 
Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, 
poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, 
poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, 
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151. 
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Załącznik nr 2 
Logo Parku 
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Uzasadnienie 
 

Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 8f ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedmiotowy przepis upoważnia Ministra Środowiska 
do określenia w drodze rozporządzenia statutów parków narodowych.  
W projekcie rozporządzenia określone zostały: 

1) organizacja wewnętrzna Parku, 
2) organ Parku oraz sposób jego działania, 
3) sposób udzielania pełnomocnictw upoważniających do dokonywania określonych czynności 

prawnych w imieniu Dyrektora Parku. 
Zaproponowane rozwiązania dotyczące organizacji wewnętrznej, w tym również podział obszaru 

Parku obwody ochronne pozwoli na sprawne zarządzanie Parkiem i właściwe wykonywanie zadań tej 
jednostki, określonych w ustawie. Wielkość i liczba obwodów ochronnych została ustalona  
i dostosowana do wielkości zadań oraz zróżnicowania przyrodniczego, z uwzględnieniem naturalnych 
jednostek przyrodniczych. 

Przedmiotowy projekt nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej  
w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz.  2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 
poz. 597), gdyż nie zawiera przepisów technicznych. 

Projektowane rozporządzenie zostanie umieszczone na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Ministerstwa Środowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 
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Ocena skutków regulacji 
 

1) Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 
W związku z zakresem regulacji, będzie ona oddziaływała wyłącznie na Park.  
 

2) Konsultacje  
Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewnątrzresortowym oraz konsultacjom społecznym  
z następującymi podmiotami: 

1. Komisją Wspólną Rządu i Samorządu, 
2. Związkami zawodowymi działającymi przy parkach narodowych: 
a) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, 
b) Związkiem Leśników Polskich Parków Narodowych, 
c) Związkiem Zawodowym „Budowlani”, 
d) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” – 80, 
e) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Leśnictwa, 
3. Państwową Radą Ochrony Przyrody, 
4. Organizacjami ekologicznymi:   
a) Centrum Prawa Ekologicznego, 
b) Klubem Przyrodników, 
c) Ligą Ochrony Przyrody, 
d) Polskim Klubem Ekologicznym, 
e) Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, 
f) Stowarzyszeniem – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 
Ponadto projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska. 

 
3) Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
Projektowana regulacja z uwagi na zakres tematyczny nie będzie miała bezpośredniego wpływu na 
sektor finansów publicznych.  
 

4) Wpływ regulacji na rynek pracy 
Brak bezpośredniego wpływu na rynek pracy. 
 

5) Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,  
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Brak wpływu. 
 

6) Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Brak wpływu na sytuację i rozwój regionalny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/06/BS 



Projekt 
 

Rozporz dzenie  

Ministra rodowiska1) 
z dnia                                          

w sprawie nadania statutu Pieni skiemu Parkowi Narodowemu 

 
Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,  
poz. 1220, z pó n. zm.2)) zarz dza si , co nast puje: 
 
§ 1. Nadaje si  statut Pieni skiemu Parkowi Narodowemu, który stanowi za cznik nr 1,  
do rozporz dzenia. 
§ 2. Logo Pieni skiego Parku Narodowego stanowi za cznik nr 2. 
§ 3. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem og oszenia.  
 

 
MINISTER RODOWISKA 

 

1) Minister rodowiska kieruje dzia em administracji rz dowej – rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania 
Ministra rodowiska (Dz. U. Nr 216, poz.1606).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.



Za cznik nr 1 
 

Statut Pieni skiego Parku Narodowego 

 
Rozdzia  1 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Pieni ski Park Narodowy, zwany dalej „Parkiem”, jest pa stwow  osob  prawn  dzia aj c  na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwan  dalej „ustaw ” oraz niniejszego 
statutu. 
§ 2. Park jest pa stwow  osob  prawn , prowadz c  dzia alno  w celu zachowania ró norodno ci 
biologicznej, zasobów, tworów i sk adników przyrody nieo ywionej i walorów krajobrazowych, 
przywrócenia w a ciwego stanu zasobów i sk adników przyrody oraz odtworzenia zniekszta conych 
siedlisk przyrodniczych, siedlisk ro lin, siedlisk zwierz t lub siedlisk grzybów. 
§ 3. Park mo e prowadzi  równie  dzia alno  gospodarcz  w oparciu o przepisy ustawy z dnia ustawy  
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z pó n. 
zm.3)) oraz przepisy ustawy. 
§ 4. Siedzib  Parku jest Kro cienko nad Dunajcem. 
§ 5. Organem Parku jest Dyrektor Parku. 
 

Rozdzia  2 

Organ Parku 

 
§ 6. Dyrektor Parku kieruje dzia alno ci  Parku, reprezentuje go na zewn trz i ponosi odpowiedzialno  
za realizacj  zada  Parku. 
§ 7. Dyrektor Parku zarz dza Parkiem przy pomocy zast pcy dyrektora Parku, Dyrekcji Parku, jednostek 
terenowych Parku – obwodów ochronnych oraz Stra y Parku. 
§ 8. W razie nieobecno ci Dyrektora Parku lub czasowej niemo no ci wykonywania przez niego 
obowi zków, dzia alno ci  Parku kieruje i reprezentuje go na zewn trz zast pca dyrektora Parku,  
w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa. 
§ 9.  Podzia  zada  mi dzy Dyrektora Parku, zast pc  dyrektora, komórki wewn trzne Dyrekcji Parku, 
obwody ochronne oraz Stra  Parku, w tym z tytu u nadzoru nad dzia alno ci  podporz dkowanych im 
komórek organizacyjnych, okre la Dyrektor Parku w regulaminie organizacyjnym Parku. 
§ 10. Dyrektor Parku mo e zastrzec rozstrzygni cie ka dej sprawy do swojej wy cznej decyzji. 
§ 11. Dyrektor Parku powo uje i odwo uje zast pc  dyrektora, g ównego ksi gowego, kierowników 
komórek wewn trznych Dyrekcji Parku, konserwatorów obwodów ochronnych oraz komendanta Stra y 
Parku. 
 

Rozdzia  3 

Organizacja wewn trzna  
 

§ 12. W sk ad Dyrekcji Parku wchodz : 
1) Zast pca Dyrektora Parku; 
2) G ówny ksi gowy; 
3) Komórki wewn trzne: 

a) Dzia  ochrony przyrody, 
b) Dzia  do spraw udost pniania Parku dla zwiedzaj cych, 
c) Zespó  do spraw udost pniania Parku do bada  naukowych, 
d) Zespó  do spraw administracyjno-gospodarczych, 
e) Zespó  finansowo-ksi gowy; 

4) Samodzielne stanowiska pracy: 
a) Samodzielne stanowisko pracy do spraw inwestycji i remontów, 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz 
z 2011 r. Nr 85, poz. 459.



b) Samodzielne stanowisko pracy do spraw pracowniczych. 
§ 13. Pracami komórek wewn trznych kieruj  ich kierownicy. 
§ 14. Obszar Parku jest podzielony na nast puj ce komórki terenowe – obwody ochronne: 

1) Macelowa Góra; 
2) Zielone Ska ki; 
3) Pieninki. 

§ 15. Obwodem ochronnym kieruje konserwator obwodu ochronnego. 
§ 16. W Parku funkcjonuje posterunek Stra y Parku.  
§ 17. Posterunkiem Stra y Parku kieruje Komendant Stra y Parku przy pomocy swojego zast pcy. 
§ 18. Terenem dzia ania Stra y Parku jest ca y obszar Parku. 
§ 19. Szczegó ow  organizacj  komórek wewn trznych i terenowych, w tym ich obsad  kadrow  oraz 
szczegó owe zakresy dzia ania i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Parku okre la 
regulamin, o którym mowa w § 9. 
 
 

Rozdzia  4 

Udzielanie pe nomocnictw 
 
§ 20. Dyrektor Parku mo e udzieli  zast pcy dyrektora, kierownikom komórek wewn trznych  
i terenowych, a tak e innym pracownikom Parku ogólnych i szczególnych pe nomocnictw do 
dokonywania okre lonych czynno ci prawnych w jego imieniu. 
§ 21. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane do nast puj cych czynno ci prawnych: 

1) zbycia prawa w asno ci albo u ytkowania wieczystego nieruchomo ci; 
2) wydzier awiania nieruchomo ci o powierzchni przekraczaj cej 100 ha; 
3) zaci gania kredytów i po yczek oraz udzielania por cze  i gwarancji kredytowych. 

§ 22. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane równie  wtedy, gdy przepis prawa wymaga takiego 
pe nomocnictwa. 
§ 23. Dyrektor Parku mo e w pe nomocnictwie zawrze  postanowienie zezwalaj ce na ustanowienie na 
rzecz pe nomocnika innych pe nomocników do dokonywania wszelkich lub niektórych czynno ci 
prawnych w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa.  
§ 24. Pe nomocnictwo powinno by  udzielone w tej samej formie, jaka jest wymagana do wa no ci 
czynno ci prawnej b d cej przedmiotem pe nomocnictwa, jednak w ka dym przypadku powinno by  
udzielone na pi mie. 
§ 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do udzielania pe nomocnictw maj  
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,  
z pó n. zm.4)) o przedstawicielstwie.  

 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. 
Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. 
Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. 
Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, 
poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, 
poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, 
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151.



Za cznik nr 2  
Logo Parku  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

 
Projekt niniejszego rozporz dzenia stanowi realizacj  upowa nienia zawartego w art. 8f ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedmiotowy przepis upowa nia Ministra rodowiska 
do okre lenia w drodze rozporz dzenia statutów parków narodowych.  
W projekcie rozporz dzenia okre lone zosta y: 

1) organizacja wewn trzna Parku, 
2) organ Parku oraz sposób jego dzia ania, 
3) sposób udzielania pe nomocnictw upowa niaj cych do dokonywania okre lonych czynno ci 

prawnych w imieniu Dyrektora Parku. 
Zaproponowane rozwi zania dotycz ce organizacji wewn trznej, w tym równie  podzia  obszaru 

Parku obwody ochronne pozwoli na sprawne zarz dzanie Parkiem i w a ciwe wykonywanie zada  tej 
jednostki, okre lonych w ustawie. Wielko  i liczba obwodów ochronnych zosta a ustalona  
i dostosowana do wielko ci zada  oraz zró nicowania przyrodniczego, z uwzgl dnieniem naturalnych 
jednostek przyrodniczych. 

Przedmiotowy projekt nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, okre lonej  
w przepisach rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.  
w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 
poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdy  nie zawiera przepisów technicznych. 

Projektowane rozporz dzenie zostanie umieszczone na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Ministerstwa rodowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia alno ci 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 
 



Ocena skutków regulacji 

 
1) Podmioty, na które oddzia uje akt normatywny 

W zwi zku z zakresem regulacji, b dzie ona oddzia ywa a wy cznie na Park.  
 

2) Konsultacje  

Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewn trzresortowym oraz konsultacjom spo ecznym  
z nast puj cymi podmiotami: 

1. Komisj  Wspóln  Rz du i Samorz du, 
2. Zwi zkami zawodowymi dzia aj cymi przy parkach narodowych: 
a) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ”, 
b) Zwi zkiem Le ników Polskich Parków Narodowych, 
c) Zwi zkiem Zawodowym „Budowlani”, 
d) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ” – 80, 
e) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym Pracowników Le nictwa, 
3. Pa stwow  Rad  Ochrony Przyrody, 
4. Organizacjami ekologicznymi:   
a) Centrum Prawa Ekologicznego, 
b) Klubem Przyrodników, 
c) Lig  Ochrony Przyrody, 
d) Polskim Klubem Ekologicznym, 
e) Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, 
f) Stowarzyszeniem – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 
Ponadto projekt zostanie udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa rodowiska. 

 
3) Wp yw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa  

i bud ety jednostek samorz du terytorialnego 
Projektowana regulacja z uwagi na zakres tematyczny nie b dzie mia a bezpo redniego wp ywu na 
sektor finansów publicznych.  
 

4) Wp yw regulacji na rynek pracy 
Brak bezpo redniego wp ywu na rynek pracy. 
 

5) Wp yw regulacji na konkurencyjno  gospodarki i przedsi biorczo ,  
w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw 

Brak wp ywu. 
 

6) Wp yw regulacji na sytuacj  i rozwój regionalny 

Brak wp ywu na sytuacj  i rozwój regionalny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05/06-kt 



Projekt 
 

Rozporz dzenie 

 Ministra rodowiska1) 
z dnia  

w sprawie nadania statutu Poleskiemu Parkowi Narodowemu 

 
Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,  
poz. 1220, z pó n. zm.2)) zarz dza si , co nast puje: 
 
§ 1. Nadaje si  statut Poleskiemu Parkowi Narodowemu, który stanowi za cznik nr 1, do 
rozporz dzenia. 
§ 2. Logo Poleskiego Parku Narodowego stanowi za cznik nr 2. 
§ 3. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem og oszenia.  
 
 

 
MINISTER RODOWISKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Minister rodowiska kieruje dzia em administracji rz dowej – rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania 
Ministra rodowiska (Dz. U. Nr 216, poz.1606). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549. 



Za cznik nr 1 
 

Statut Poleskiego Parku Narodowego 

 
Rozdzia  1 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Poleski Park Narodowy, zwany dalej „Parkiem”, jest pa stwow  osob  prawn  dzia aj c  na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwan  dalej „ustaw ” oraz niniejszego 
statutu. 
§ 2. Park jest pa stwow  osob  prawn , prowadz c  dzia alno  w celu zachowania ró norodno ci 
biologicznej, zasobów, tworów i sk adników przyrody nieo ywionej i walorów krajobrazowych, 
przywrócenia w a ciwego stanu zasobów i sk adników przyrody oraz odtworzenia zniekszta conych 
siedlisk przyrodniczych, siedlisk ro lin, siedlisk zwierz t lub siedlisk grzybów. 
§ 3. Park mo e prowadzi  równie  dzia alno  gospodarcz  w oparciu o przepisy ustawy z dnia ustawy  
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447,  
z pó n. zm.3)) oraz przepisy ustawy. 
§ 4. Siedzib  Parku jest Urszulin. 
§ 5. Organem Parku jest Dyrektor Parku. 
 

Rozdzia  2 

Organ Parku 

 
§ 6. Dyrektor Parku kieruje dzia alno ci  Parku, reprezentuje go na zewn trz i ponosi odpowiedzialno  
za realizacj  zada  Parku. 
§ 7. Dyrektor Parku zarz dza Parkiem przy pomocy zast pcy dyrektora Parku, Dyrekcji Parku, jednostek 
terenowych Parku – obwodów ochronnych oraz Stra y Parku. 
§ 8. W razie nieobecno ci Dyrektora Parku lub czasowej niemo no ci wykonywania przez niego 
obowi zków, dzia alno ci  Parku kieruje i reprezentuje go na zewn trz zast pca dyrektora Parku,  
w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa. 
§ 9.  Podzia  zada  mi dzy Dyrektora Parku, zast pc  dyrektora, komórki wewn trzne Dyrekcji Parku, 
obwody ochronne oraz Stra  Parku, w tym z tytu u nadzoru nad dzia alno ci  podporz dkowanych im 
komórek organizacyjnych, okre la Dyrektor Parku w regulaminie organizacyjnym Parku. 
§ 10. Dyrektor Parku mo e zastrzec rozstrzygni cie ka dej sprawy do swojej wy cznej decyzji. 
§ 11. Dyrektor Parku powo uje i odwo uje zast pc  dyrektora, g ównego ksi gowego, kierowników 
komórek wewn trznych Dyrekcji Parku, konserwatorów obwodów ochronnych oraz komendanta Stra y 
Parku. 
 

Rozdzia  3 

Organizacja wewn trzna  
 

§ 12. W sk ad Dyrekcji Parku wchodz : 
1) Zast pca Dyrektora Parku; 
2) G ówny ksi gowy; 
3) Komórki wewn trzne: 

a) Zespó  do spraw ochrony przyrody i zasobów kulturowych,  
b) Zespó  do spraw edukacji i udost pniania Parku,  
c) Zespó  finansowo-ksi gowy, 
d) Zespó  do spraw zabezpieczenia materialno-technicznych podstaw funkcjonowania Parku; 

4) Samodzielne stanowiska pracy: 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz 
z 2011 r. Nr 85, poz. 459.



a) Stanowisko pracy do spraw zabezpieczenia materialno-technicznych podstaw funkcjonowania 
Parku, 

b) Stanowisko pracy do spraw obronnych. 
§ 13. Pracami komórek wewn trznych kieruj  ich kierownicy. 
§ 14. Obszar Parku jest podzielony na nast puj ce komórki terenowe – obwody ochronne: 

1) Bubnów;  
2) Kochanowskie;  
3) owiszów;  
4) Or ów;  
5) Wola Wereszczy ska;  
6) Zbójno. 

§ 15. Obwodem ochronnym kieruje konserwator obwodu ochronnego. 
§ 16. W Parku funkcjonuje posterunek Stra y Parku.  
§ 17. Posterunkiem Stra y Parku kieruje Komendant Stra y Parku przy pomocy swojego zast pcy. 
§ 18. Terenem dzia ania Stra y Parku jest ca y obszar Parku. 
§ 19. Szczegó ow  organizacj  komórek wewn trznych i terenowych, w tym ich obsad  kadrow  oraz 
szczegó owe zakresy dzia ania i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Parku okre la 
regulamin, o którym mowa w § 9. 
 
 

Rozdzia  4 

Udzielanie pe nomocnictw 

 
§ 20. Dyrektor Parku mo e udzieli  zast pcy dyrektora, kierownikom komórek wewn trznych  
i terenowych, a tak e innym pracownikom Parku ogólnych i szczególnych pe nomocnictw do 
dokonywania okre lonych czynno ci prawnych w jego imieniu. 
§ 21. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane do nast puj cych czynno ci prawnych: 

1) zbycia prawa w asno ci albo u ytkowania wieczystego nieruchomo ci; 
2) wydzier awiania nieruchomo ci o powierzchni przekraczaj cej 100 ha; 
3) zaci gania kredytów i po yczek oraz udzielania por cze  i gwarancji kredytowych. 

§ 22. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane równie  wtedy, gdy przepis prawa wymaga takiego 
pe nomocnictwa. 
§ 23. Dyrektor Parku mo e w pe nomocnictwie zawrze  postanowienie zezwalaj ce na ustanowienie na 
rzecz pe nomocnika innych pe nomocników do dokonywania wszelkich lub niektórych czynno ci 
prawnych w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa.  
§ 24. Pe nomocnictwo powinno by  udzielone w tej samej formie, jaka jest wymagana do wa no ci 
czynno ci prawnej b d cej przedmiotem pe nomocnictwa, jednak w ka dym przypadku powinno by  
udzielone na pi mie. 
§ 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do udzielania pe nomocnictw maj  
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,  
z pó n. zm.4)) o przedstawicielstwie.  
 
 
 
 
 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. 
Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. 
Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. 
Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, 
poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, 
poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, 
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151.



 
Za cznik nr 2  

Logo Parku  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
Projekt niniejszego rozporz dzenia stanowi realizacj  upowa nienia zawartego w art. 8f ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedmiotowy przepis upowa nia Ministra rodowiska 
do okre lenia w drodze rozporz dzenia statutów parków narodowych.  
W projekcie rozporz dzenia okre lone zosta y: 

1) organizacja wewn trzna Parku, 
2) organ Parku oraz sposób jego dzia ania, 
3) sposób udzielania pe nomocnictw upowa niaj cych do dokonywania okre lonych czynno ci 

prawnych w imieniu Dyrektora Parku. 
Zaproponowane rozwi zania dotycz ce organizacji wewn trznej, w tym równie  podzia  obszaru 

Parku obwody ochronne pozwoli na sprawne zarz dzanie Parkiem i w a ciwe wykonywanie zada  tej 
jednostki, okre lonych w ustawie. Wielko  i liczba obwodów ochronnych zosta a ustalona  
i dostosowana do wielko ci zada  oraz zró nicowania przyrodniczego, z uwzgl dnieniem naturalnych 
jednostek przyrodniczych. 

Przedmiotowy projekt nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, okre lonej  
w przepisach rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 
poz. 597), gdy  nie zawiera przepisów technicznych. 

Projektowane rozporz dzenie zostanie umieszczone na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Ministerstwa rodowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia alno ci 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ocena skutków regulacji 

 
1) Podmioty, na które oddzia uje akt normatywny 

W zwi zku z zakresem regulacji, b dzie ona oddzia ywa a wy cznie na Park.  
 

2) Konsultacje  

Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewn trzresortowym oraz konsultacjom spo ecznym  
z nast puj cymi podmiotami: 

1. Komisj  Wspóln  Rz du i Samorz du, 
2. Zwi zkami zawodowymi dzia aj cymi przy parkach narodowych: 
a) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ”, 
b) Zwi zkiem Le ników Polskich Parków Narodowych, 
c) Zwi zkiem Zawodowym „Budowlani”, 
d) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ” – 80, 
e) Niezale ny Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym Pracowników Le nictwa, 
3. Pa stwow  Rad  Ochrony Przyrody, 
4. Organizacjami ekologicznymi:   
a) Centrum Prawa Ekologicznego, 
b) Klubem Przyrodników, 
c) Lig  Ochrony Przyrody, 
d) Polskim Klubem Ekologicznym, 
e) Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, 
f) Stowarzyszeniem – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 
Ponadto projekt zostanie udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa rodowiska. 

 
3) Wp yw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa  

i bud ety jednostek samorz du terytorialnego 

Projektowana regulacja z uwagi na zakres tematyczny nie b dzie mia a bezpo redniego wp ywu na 
sektor finansów publicznych.  
 

4) Wp yw regulacji na rynek pracy 

Brak bezpo redniego wp ywu na rynek pracy. 
 

5) Wp yw regulacji na konkurencyjno  gospodarki i przedsi biorczo ,  

w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw 
Brak wp ywu. 
 

6) Wp yw regulacji na sytuacj  i rozwój regionalny 

Brak wp ywu na sytuacj  i rozwój regionalny.  
 
 
 

 

 

 

 

24/06/KC 



Projekt  
Rozporz dzenie  

Ministra rodowiska1) 

z dnia                                    
w sprawie nadania statutu Roztocza skiemu Parkowi Narodowemu 

 
Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,  
poz. 1220, z pó n. zm.2)) zarz dza si , co nast puje: 
 
§ 1. Nadaje si  statut Roztocza skiemu Parkowi Narodowemu, który stanowi za cznik nr 1,  
do rozporz dzenia. 
§ 2. Logo Roztocza skiego Parku Narodowego stanowi za cznik nr 2. 
§ 3. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem og oszenia.  
 

MINISTER RODOWISKA 

1) Minister rodowiska kieruje dzia em administracji rz dowej – rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania 
Ministra rodowiska (Dz. U. Nr 216, poz.1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.



Za cznik nr 1 
 

Statut Roztocza skiego Parku Narodowego 
 

Rozdzia  1 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. Roztocza ski Park Narodowy, zwany dalej „Parkiem”, jest pa stwow  osob  prawn  dzia aj c  na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwan  dalej „ustaw ” oraz niniejszego 
statutu. 
§ 2. Park jest pa stwow  osob  prawn , prowadz c  dzia alno  w celu zachowania ró norodno ci 
biologicznej, zasobów, tworów i sk adników przyrody nieo ywionej i walorów krajobrazowych, 
przywrócenia w a ciwego stanu zasobów i sk adników przyrody oraz odtworzenia zniekszta conych 
siedlisk przyrodniczych, siedlisk ro lin, siedlisk zwierz t lub siedlisk grzybów. 
§ 3. Park mo e prowadzi  równie  dzia alno  gospodarcz  w oparciu o przepisy ustawy z dnia ustawy  
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447,  
z pó n. zm.3)) oraz przepisy ustawy. 
§ 4. Siedzib  Parku jest Zwierzyniec. 
§ 5. Organem Parku jest Dyrektor Parku. 
 

Rozdzia  2 

Organ Parku 

 
§ 6. Dyrektor Parku kieruje dzia alno ci  Parku, reprezentuje go na zewn trz i ponosi odpowiedzialno  
za realizacj  zada  Parku. 
§ 7. Dyrektor Parku zarz dza Parkiem przy pomocy zast pców dyrektora Parku, Dyrekcji Parku, 
jednostek terenowych Parku – obwodów ochronnych oraz Stra y Parku. 
§ 8. W razie nieobecno ci Dyrektora Parku lub czasowej niemo no ci wykonywania przez niego 
obowi zków, dzia alno ci  Parku kieruje i reprezentuje go na zewn trz zast pca dyrektora Parku,  
w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa. 
§ 9.  Podzia  zada  mi dzy Dyrektora Parku, zast pców dyrektora, komórki wewn trzne Dyrekcji Parku, 
obwody ochronne oraz Stra  Parku, w tym z tytu u nadzoru nad dzia alno ci  podporz dkowanych im 
komórek organizacyjnych, okre la Dyrektor Parku w regulaminie organizacyjnym Parku. 
§ 10. Dyrektor Parku mo e zastrzec rozstrzygni cie ka dej sprawy do swojej wy cznej decyzji. 
§ 11. Dyrektor Parku powo uje i odwo uje zast pców dyrektora, g ównego ksi gowego, kierowników 
komórek wewn trznych Dyrekcji Parku, konserwatorów obwodów ochronnych oraz komendanta Stra y 
Parku. 
 

Rozdzia  3 

Organizacja wewn trzna  
 

§ 12. W sk ad Dyrekcji Parku wchodz : 
1) Zast pcy Dyrektora Parku; 
2) G ówny ksi gowy; 
3) Komórki wewn trzne: 

a) Dzia  ds. ochrony przyrody, 
b) Dzia  ds. spo ecznych funkcji Parku, 
c) Dzia  ds. finansowo-ksi gowych, 
d) O rodek Hodowli Zachowawczej, 
e) Centrum Naukowo-Edukacyjne; 

4) Samodzielne stanowiska pracy: 

3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz 
z 2011 r. Nr 85, poz. 459.



a) Samodzielne stanowisko do spraw pracowniczych, 
b) Samodzielne stanowisko do spraw obronnych, 
c) Radca prawny. 

§ 13. Pracami komórek wewn trznych kieruj  ich kierownicy. 
§ 14. Obszar Parku jest podzielony na nast puj ce komórki terenowe – obwody ochronne: 

1) Jarugi; 
2) S upy; 
3) Horodzisko; 
4) Bukowa Góra; 
5) Obrocz; 
6) Kruglik. 

§ 15. Obwodem ochronnym kieruje konserwator obwodu ochronnego. 
§ 16. Wyodr bnion  jednostk  jest Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu rodowiska 
Przyrodniczego. 
§ 17. W Parku funkcjonuje posterunek Stra y Parku.  
§ 18. Posterunkiem Stra y Parku kieruje Komendant Stra y Parku przy pomocy swojego zast pcy. 
§ 19. Terenem dzia ania Stra y Parku jest ca y obszar Parku. 
§ 20. Szczegó ow  organizacj  komórek wewn trznych i terenowych, w tym ich obsad  kadrow  oraz 
szczegó owe zakresy dzia ania i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Parku okre la 
regulamin, o którym mowa w § 9. 
 
 

Rozdzia  4 

Udzielanie pe nomocnictw 
 
§ 21. Dyrektor Parku mo e udzieli  zast pcy dyrektora, kierownikom komórek wewn trznych  
i terenowych, a tak e innym pracownikom Parku ogólnych i szczególnych pe nomocnictw do 
dokonywania okre lonych czynno ci prawnych w jego imieniu. 
§ 22. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane do nast puj cych czynno ci prawnych: 

1) zbycia prawa w asno ci albo u ytkowania wieczystego nieruchomo ci; 
2) wydzier awiania nieruchomo ci o powierzchni przekraczaj cej 100 ha; 
3) zaci gania kredytów i po yczek oraz udzielania por cze  i gwarancji kredytowych. 

§ 23. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane równie  wtedy, gdy przepis prawa wymaga takiego 
pe nomocnictwa. 
§ 24. Dyrektor Parku mo e w pe nomocnictwie zawrze  postanowienie zezwalaj ce na ustanowienie na 
rzecz pe nomocnika innych pe nomocników do dokonywania wszelkich lub niektórych czynno ci 
prawnych w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa.  
§ 25. Pe nomocnictwo powinno by  udzielone w tej samej formie, jaka jest wymagana do wa no ci 
czynno ci prawnej b d cej przedmiotem pe nomocnictwa, jednak w ka dym przypadku powinno by  
udzielone na pi mie. 
§ 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do udzielania pe nomocnictw maj  
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,  
z pó n. zm.4)) o przedstawicielstwie.  

 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. 
Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. 
Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. 
Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, 
poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, 
poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, 
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151.



Za cznik nr 2  
Logo Parku  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

 
Projekt niniejszego rozporz dzenia stanowi realizacj  upowa nienia zawartego w art. 8f ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedmiotowy przepis upowa nia Ministra rodowiska 
do okre lenia w drodze rozporz dzenia statutów parków narodowych.  
W projekcie rozporz dzenia okre lone zosta y: 

1) organizacja wewn trzna Parku, 
2) organ Parku oraz sposób jego dzia ania, 
3) sposób udzielania pe nomocnictw upowa niaj cych do dokonywania okre lonych czynno ci 

prawnych w imieniu Dyrektora Parku. 
Zaproponowane rozwi zania dotycz ce organizacji wewn trznej, w tym równie  podzia  obszaru 

Parku obwody ochronne pozwoli na sprawne zarz dzanie Parkiem i w a ciwe wykonywanie zada  tej 
jednostki, okre lonych w ustawie. Wielko  i liczba obwodów ochronnych zosta a ustalona  
i dostosowana do wielko ci zada  oraz zró nicowania przyrodniczego, z uwzgl dnieniem naturalnych 
jednostek przyrodniczych. 

Przedmiotowy projekt nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, okre lonej  
w przepisach rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 
poz. 597), gdy  nie zawiera przepisów technicznych. 

Projektowane rozporz dzenie zostanie umieszczone na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Ministerstwa rodowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia alno ci 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 



Ocena skutków regulacji 

 
1) Podmioty, na które oddzia uje akt normatywny 

W zwi zku z zakresem regulacji, b dzie ona oddzia ywa a wy cznie na Park.  
 

2) Konsultacje  

Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewn trzresortowym oraz konsultacjom spo ecznym  
z nast puj cymi podmiotami: 

1. Komisj  Wspóln  Rz du i Samorz du, 
2. Zwi zkami zawodowymi dzia aj cymi przy parkach narodowych: 
a) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ”, 
b) Zwi zkiem Le ników Polskich Parków Narodowych, 
c) Zwi zkiem Zawodowym „Budowlani”, 
d) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ” – 80, 
e) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym Pracowników Le nictwa, 
3. Pa stwow  Rad  Ochrony Przyrody, 
4. Organizacjami ekologicznymi:   
a) Centrum Prawa Ekologicznego, 
b) Klubem Przyrodników, 
c) Lig  Ochrony Przyrody, 
d) Polskim Klubem Ekologicznym, 
e) Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, 
f) Stowarzyszeniem – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 
Ponadto projekt zostanie udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa rodowiska. 

 
3) Wp yw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa  

i bud ety jednostek samorz du terytorialnego 
Projektowana regulacja z uwagi na zakres tematyczny nie b dzie mia a bezpo redniego wp ywu na 
sektor finansów publicznych.  
 

4) Wp yw regulacji na rynek pracy 
Brak bezpo redniego wp ywu na rynek pracy. 
 

5) Wp yw regulacji na konkurencyjno  gospodarki i przedsi biorczo ,  
w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw 

Brak wp ywu. 
 

6) Wp yw regulacji na sytuacj  i rozwój regionalny 

Brak wp ywu na sytuacj  i rozwój regionalny.  
 
 
 

 

 

 

 

12-06-dg 



Projekt 
 

Rozporz dzenie  

Ministra rodowiska1) 
z dnia                                          

w sprawie nadania statutu S owi skiemu Parkowi Narodowemu 

 
Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,  
poz. 1220, z pó n. zm.2)) zarz dza si , co nast puje: 
 
§ 1. Nadaje si  statut S owi skiemu Parkowi Narodowemu, który stanowi za cznik nr 1, 
 do rozporz dzenia. 
§ 2. Logo S owi skiego Parku Narodowego stanowi za cznik nr 2. 
§ 3. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem og oszenia.  
 

 
MINISTER RODOWISKA 

 
 

1) Minister rodowiska kieruje dzia em administracji rz dowej – rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania 
Ministra rodowiska (Dz. U. Nr 216, poz.1606).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.



Za cznik nr 1 
 

Statut S owi skiego Parku Narodowego 

 
Rozdzia  1 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1. S owi ski Park Narodowy, zwany dalej „Parkiem”, jest pa stwow  osob  prawn  dzia aj c  na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwan  dalej „ustaw ” oraz niniejszego 
statutu. 
§ 2. Park jest pa stwow  osob  prawn , prowadz c  dzia alno  w celu zachowania ró norodno ci 
biologicznej, zasobów, tworów i sk adników przyrody nieo ywionej i walorów krajobrazowych, 
przywrócenia w a ciwego stanu zasobów i sk adników przyrody oraz odtworzenia zniekszta conych 
siedlisk przyrodniczych, siedlisk ro lin, siedlisk zwierz t lub siedlisk grzybów. 
§ 3. Park mo e prowadzi  równie  dzia alno  gospodarcz  w oparciu o przepisy ustawy z dnia ustawy  
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447,  
z pó n. zm.3)) oraz przepisy ustawy. 
§ 4. Siedzib  Parku jest Smo dzino. 
§ 5. Organem Parku jest Dyrektor Parku. 
 

Rozdzia  2 

Organ Parku 

 
§ 6. Dyrektor Parku kieruje dzia alno ci  Parku, reprezentuje go na zewn trz i ponosi odpowiedzialno  
za realizacj  zada  Parku. 
§ 7. Dyrektor Parku zarz dza Parkiem przy pomocy zast pców dyrektora Parku, Dyrekcji Parku, 
jednostek terenowych Parku – obwodów ochronnych oraz Stra y Parku. 
§ 8. W razie nieobecno ci Dyrektora Parku lub czasowej niemo no ci wykonywania przez niego 
obowi zków, dzia alno ci  Parku kieruje i reprezentuje go na zewn trz zast pca dyrektora Parku,  
w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa. 
§ 9.  Podzia  zada  mi dzy Dyrektora Parku, zast pców dyrektora, komórki wewn trzne Dyrekcji Parku, 
obwody ochronne oraz Stra  Parku, w tym z tytu u nadzoru nad dzia alno ci  podporz dkowanych im 
komórek organizacyjnych, okre la Dyrektor Parku w regulaminie organizacyjnym Parku. 
§ 10. Dyrektor Parku mo e zastrzec rozstrzygni cie ka dej sprawy do swojej wy cznej decyzji. 
§ 11. Dyrektor Parku powo uje i odwo uje zast pców dyrektora, g ównego ksi gowego, kierowników 
komórek wewn trznych Dyrekcji Parku, konserwatorów obwodów ochronnych oraz komendanta Stra y 
Parku. 
 

Rozdzia  3 

Organizacja wewn trzna  
 

§ 12. W sk ad Dyrekcji Parku wchodz : 
1) Zast pcy Dyrektora Parku; 
2) G ówny ksi gowy; 
3) Komórki wewn trzne: 

a) Dzia  ochrony przyrody ekosystemów l dowych, 
b) Dzia  ochrony ekosystemów wodnych, 
c) Dzia  edukacji monitoringu i GIS, 
d) Dzia  udost pniania Parku, 
e) Zespó  administracji i zamówie  publicznych, 
f) Zespó  finansowy; 

4) Samodzielne stanowiska pracy: 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz 
z 2011 r. Nr 85, poz. 459.



a) Samodzielne stanowisko do spraw zagospodarowania przestrzennego, stanu posiadania  
i kontaktów z samorz dami, 

b) Samodzielne stanowisko do spraw osobowych i p ac, 
c) Samodzielne stanowisko do spraw obs ugi sekretariatu. 

§ 13. Pracami komórek wewn trznych kieruj  ich kierownicy. 
§ 14. Obszar Parku jest podzielony na nast puj ce komórki terenowe – obr by i obwody ochronne: 

1) Obr b L dowy – podzielony na obwody ochronne: 
a) R bka, 
b) Smo dzi ski Las, 
c) Rowy, 
d) arnowska, 
e) Kluki, 
f) Smo dzino; 

2) Obr b Wodny – podzielony na obwody ochronne: 
a) Gardno i ebsko, 
b) Ba tyk. 

§ 15. Obr bem ochronnym kieruje konserwator obr bu ochronnego, natomiast obwodem ochronnym 
kieruje konserwator obwodu ochronnego. 
§ 16. W Parku funkcjonuje posterunek Stra y Parku.  
§ 17. Posterunkiem Stra y Parku kieruje Komendant Stra y Parku przy pomocy swojego zast pcy. 
§ 18. Terenem dzia ania Stra y Parku jest ca y obszar Parku. 
§ 19. Szczegó ow  organizacj  komórek wewn trznych i terenowych, w tym ich obsad  kadrow  oraz 
szczegó owe zakresy dzia ania i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Parku okre la 
regulamin, o którym mowa w § 9. 
 

Rozdzia  4 

Udzielanie pe nomocnictw 
 
§ 20. Dyrektor Parku mo e udzieli  zast pcy dyrektora, kierownikom komórek wewn trznych  
i terenowych, a tak e innym pracownikom Parku ogólnych i szczególnych pe nomocnictw do 
dokonywania okre lonych czynno ci prawnych w jego imieniu. 
§ 21. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane do nast puj cych czynno ci prawnych: 

1) zbycia prawa w asno ci albo u ytkowania wieczystego nieruchomo ci; 
2) wydzier awiania nieruchomo ci o powierzchni przekraczaj cej 100 ha; 
3) zaci gania kredytów i po yczek oraz udzielania por cze  i gwarancji kredytowych. 

§ 22. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane równie  wtedy, gdy przepis prawa wymaga takiego 
pe nomocnictwa. 
§ 23. Dyrektor Parku mo e w pe nomocnictwie zawrze  postanowienie zezwalaj ce na ustanowienie na 
rzecz pe nomocnika innych pe nomocników do dokonywania wszelkich lub niektórych czynno ci 
prawnych w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa.  
§ 24. Pe nomocnictwo powinno by  udzielone w tej samej formie, jaka jest wymagana do wa no ci 
czynno ci prawnej b d cej przedmiotem pe nomocnictwa, jednak w ka dym przypadku powinno by  
udzielone na pi mie. 
§ 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do udzielania pe nomocnictw maj  
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,  
z pó n. zm.4)) o przedstawicielstwie.  

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. 
Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. 
Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. 
Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, 
poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, 
poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, 
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151.



Za cznik nr 2  
Logo Parku  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

 
Projekt niniejszego rozporz dzenia stanowi realizacj  upowa nienia zawartego w art. 8f ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedmiotowy przepis upowa nia Ministra rodowiska 
do okre lenia w drodze rozporz dzenia statutów parków narodowych.  
W projekcie rozporz dzenia okre lone zosta y: 

1) organizacja wewn trzna Parku, 
2) organ Parku oraz sposób jego dzia ania, 
3) sposób udzielania pe nomocnictw upowa niaj cych do dokonywania okre lonych czynno ci 

prawnych w imieniu Dyrektora Parku. 
Zaproponowane rozwi zania dotycz ce organizacji wewn trznej, w tym równie  podzia  obszaru 

Parku obwody ochronne pozwoli na sprawne zarz dzanie Parkiem i w a ciwe wykonywanie zada  tej 
jednostki, okre lonych w ustawie. Wielko  i liczba obwodów ochronnych zosta a ustalona  
i dostosowana do wielko ci zada  oraz zró nicowania przyrodniczego, z uwzgl dnieniem naturalnych 
jednostek przyrodniczych. 

Przedmiotowy projekt nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, okre lonej  
w przepisach rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 
poz. 597), gdy  nie zawiera przepisów technicznych. 

Projektowane rozporz dzenie zostanie umieszczone na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Ministerstwa rodowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia alno ci 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 
 



Ocena skutków regulacji 
 

1) Podmioty, na które oddzia uje akt normatywny 
W zwi zku z zakresem regulacji, b dzie ona oddzia ywa a wy cznie na Park.  
 

2) Konsultacje  
Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewn trzresortowym oraz konsultacjom spo ecznym  
z nast puj cymi podmiotami: 

1. Komisj  Wspóln  Rz du i Samorz du, 
2. Zwi zkami zawodowymi dzia aj cymi przy parkach narodowych: 
a) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ”, 
b) Zwi zkiem Le ników Polskich Parków Narodowych, 
c) Zwi zkiem Zawodowym „Budowlani”, 
d) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ” – 80, 
e) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym Pracowników Le nictwa, 
3. Pa stwow  Rad  Ochrony Przyrody, 
4. Organizacjami ekologicznymi:   
a) Centrum Prawa Ekologicznego, 
b) Klubem Przyrodników, 
c) Lig  Ochrony Przyrody, 
d) Polskim Klubem Ekologicznym, 
e) Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, 
f) Stowarzyszeniem – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 
Ponadto projekt zostanie udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa rodowiska. 

 
3) Wp yw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa  

i bud ety jednostek samorz du terytorialnego 
Projektowana regulacja z uwagi na zakres tematyczny nie b dzie mia a bezpo redniego wp ywu na 
sektor finansów publicznych.  
 

4) Wp yw regulacji na rynek pracy 

Brak bezpo redniego wp ywu na rynek pracy. 
 

5) Wp yw regulacji na konkurencyjno  gospodarki i przedsi biorczo ,  

w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw 

Brak wp ywu. 
 

6) Wp yw regulacji na sytuacj  i rozwój regionalny 

Brak wp ywu na sytuacj  i rozwój regionalny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07/06-kt 



Projekt 
Rozporz dzenie  

Ministra rodowiska1) 

z dnia                            

 

w sprawie nadania statutu wi tokrzyskiemu Parkowi Narodowemu 

 
Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,  
poz. 1220, z pó n. zm.)2) zarz dza si , co nast puje: 
 
§ 1. Nadaje si  statut wi tokrzyskiemu Parkowi Narodowemu, który stanowi za cznik nr 1,  
do rozporz dzenia. 
§ 2. Logo wi tokrzyskiego Parku Narodowego stanowi za cznik nr 2. 
§ 3. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem og oszenia.  
 
 

MINISTER RODOWISKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Minister rodowiska kieruje dzia em administracji rz dowej – rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania 
Ministra rodowiska (Dz. U. Nr 216, poz.1606).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.



Za cznik nr 1 
 

Statut wi tokrzyskiego Parku Narodowego 

 
Rozdzia  1 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1. wi tokrzyski Park Narodowy, zwany dalej „Parkiem”, jest pa stwow  osob  prawn  dzia aj c  na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwan  dalej „ustaw ” oraz niniejszego 
statutu. 
§ 2. Park jest pa stwow  osob  prawn , prowadz c  dzia alno  w celu zachowania ró norodno ci 
biologicznej, zasobów, tworów i sk adników przyrody nieo ywionej i walorów krajobrazowych, 
przywrócenia w a ciwego stanu zasobów i sk adników przyrody oraz odtworzenia zniekszta conych 
siedlisk przyrodniczych, siedlisk ro lin, siedlisk zwierz t lub siedlisk grzybów. 
§ 3. Park mo e prowadzi  równie  dzia alno  gospodarcz  w oparciu o przepisy ustawy z dnia ustawy  
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447,  
z pó n. zm.3)) oraz przepisy ustawy. 
§ 4. Siedzib  Parku jest Bodzentyn. 
§ 5. Organem Parku jest Dyrektor Parku. 
 

Rozdzia  2 

Organ Parku 

 
§ 6. Dyrektor Parku kieruje dzia alno ci  Parku, reprezentuje go na zewn trz i ponosi odpowiedzialno  
za realizacj  zada  Parku. 
§ 7. Dyrektor Parku zarz dza Parkiem przy pomocy zast pcy dyrektora Parku, Dyrekcji Parku, jednostek 
terenowych Parku – obwodów ochronnych oraz Stra y Parku. 
§ 8. W razie nieobecno ci Dyrektora Parku lub czasowej niemo no ci wykonywania przez niego 
obowi zków, dzia alno ci  Parku kieruje i reprezentuje go na zewn trz zast pca dyrektora Parku,  
w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa. 
§ 9.  Podzia  zada  mi dzy Dyrektora Parku, zast pc  dyrektora, komórki wewn trzne Dyrekcji Parku, 
obwody ochronne oraz Stra  Parku, w tym z tytu u nadzoru nad dzia alno ci  podporz dkowanych im 
komórek organizacyjnych, okre la Dyrektor Parku w regulaminie organizacyjnym Parku. 
§ 10. Dyrektor Parku mo e zastrzec rozstrzygni cie ka dej sprawy do swojej wy cznej decyzji. 
§ 11. Dyrektor Parku powo uje i odwo uje zast pc  dyrektora, g ównego ksi gowego, kierowników 
komórek wewn trznych Dyrekcji Parku, konserwatorów obwodów ochronnych oraz komendanta Stra y 
Parku. 
 

Rozdzia  3 

Organizacja wewn trzna  
 

§ 12. W sk ad Dyrekcji Parku wchodz : 
1) Zast pca Dyrektora Parku; 
2) G ówny ksi gowy; 
3) Komórki wewn trzne: 

a) Dzia  ochrony przyrody i kulturowych zasobów Parku, 
b) Dzia  ds. udost pniania Parku do zwiedzania i edukacji, 
c) Pracownia Naukowo-Badawcza, 
d) Zespó  ds. finansów i rachunkowo ci; 

4) Samodzielne stanowiska pracy: 
a) Samodzielne stanowisko do spraw pracowniczych, 
b) Samodzielne stanowisko do spraw obs ugi prawnej, 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz 
z 2011 r. Nr 85, poz. 459.



c) Samodzielne stanowisko do spraw dokumentacji przyrodniczej, 
d) Samodzielna stanowisko do spraw administracyjnych i transportu, 
e) Samodzielne stanowisko do spraw inwestycji i remontów, 
f) Samodzielne stanowisko do spraw zagospodarowania przestrzennego. 

§ 13. Pracami komórek wewn trznych kieruj  ich kierownicy. 
§ 14. Obszar Parku jest podzielony na nast puj ce komórki terenowe – obwody ochronne: 

1) Che mowa Góra;  
2) D browa; 
3) D bno; 
4) Jastrz bi Dó ; 
5) Klonów; 
6) Podgórze; 
7) wi ta Katarzyna; 
8) wi ty Krzy . 

§ 15. Obwodem ochronnym kieruje konserwator obwodu ochronnego. 
§ 16. W Parku funkcjonuje posterunek Stra y Parku.  
§ 17. Posterunkiem Stra y Parku kieruje Komendant Stra y Parku przy pomocy swojego zast pcy. 
§ 18. Terenem dzia ania Stra y Parku jest ca y obszar Parku. 
§ 19. Szczegó ow  organizacj  komórek wewn trznych i terenowych, w tym ich obsad  kadrow  oraz 
szczegó owe zakresy dzia ania i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Parku okre la 
regulamin, o którym mowa w § 9. 
 
 

Rozdzia  4 
Udzielanie pe nomocnictw 

 
§ 20. Dyrektor Parku mo e udzieli  zast pcy dyrektora, kierownikom komórek wewn trznych  
i terenowych, a tak e innym pracownikom Parku ogólnych i szczególnych pe nomocnictw do 
dokonywania okre lonych czynno ci prawnych w jego imieniu. 
§ 21. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane do nast puj cych czynno ci prawnych: 

1) zbycia prawa w asno ci albo u ytkowania wieczystego nieruchomo ci; 
2) wydzier awiania nieruchomo ci o powierzchni przekraczaj cej 100 ha; 
3) zaci gania kredytów i po yczek oraz udzielania por cze  i gwarancji kredytowych. 

§ 22. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane równie  wtedy, gdy przepis prawa wymaga takiego 
pe nomocnictwa. 
§ 23. Dyrektor Parku mo e w pe nomocnictwie zawrze  postanowienie zezwalaj ce na ustanowienie na 
rzecz pe nomocnika innych pe nomocników do dokonywania wszelkich lub niektórych czynno ci 
prawnych w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa.  
§ 24. Pe nomocnictwo powinno by  udzielone w tej samej formie, jaka jest wymagana do wa no ci 
czynno ci prawnej b d cej przedmiotem pe nomocnictwa, jednak w ka dym przypadku powinno by  
udzielone na pi mie. 
§ 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do udzielania pe nomocnictw maj  
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,  
z pó n. zm.4)) o przedstawicielstwie.  

 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. 
Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. 
Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. 
Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, 
poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, 
poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, 
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151.



Za cznik nr 2  
Logo Parku  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Uzasadnienie 

 
Projekt niniejszego rozporz dzenia stanowi realizacj  upowa nienia zawartego w art. 8f ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedmiotowy przepis upowa nia Ministra rodowiska 
do okre lenia w drodze rozporz dzenia statutów parków narodowych.  
W projekcie rozporz dzenia okre lone zosta y: 

1) organizacja wewn trzna Parku, 
2) organ Parku oraz sposób jego dzia ania, 
3) sposób udzielania pe nomocnictw upowa niaj cych do dokonywania okre lonych czynno ci 

prawnych w imieniu Dyrektora Parku. 
Zaproponowane rozwi zania dotycz ce organizacji wewn trznej, w tym równie  podzia  obszaru 

Parku obwody ochronne pozwoli na sprawne zarz dzanie Parkiem i w a ciwe wykonywanie zada  tej 
jednostki, okre lonych w ustawie. Wielko  i liczba obwodów ochronnych zosta a ustalona  
i dostosowana do wielko ci zada  oraz zró nicowania przyrodniczego, z uwzgl dnieniem naturalnych 
jednostek przyrodniczych. 

Przedmiotowy projekt nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, okre lonej  
w przepisach rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 
poz. 597), gdy  nie zawiera przepisów technicznych. 

Projektowane rozporz dzenie zostanie umieszczone na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Ministerstwa rodowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia alno ci 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ocena skutków regulacji 

 
1) Podmioty, na które oddzia uje akt normatywny 

W zwi zku z zakresem regulacji, b dzie ona oddzia ywa a wy cznie na Park.  
 

2) Konsultacje  

Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewn trzresortowym oraz konsultacjom spo ecznym  
z nast puj cymi podmiotami: 

1. Komisj  Wspóln  Rz du i Samorz du, 
2. Zwi zkami zawodowymi dzia aj cymi przy parkach narodowych: 
a) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ”, 
b) Zwi zkiem Le ników Polskich Parków Narodowych, 
c) Zwi zkiem Zawodowym „Budowlani”, 
d) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ” – 80, 
e) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym Pracowników Le nictwa, 
3. Pa stwow  Rad  Ochrony Przyrody, 
4. Organizacjami ekologicznymi:   
a) Centrum Prawa Ekologicznego, 
b) Klubem Przyrodników, 
c) Lig  Ochrony Przyrody, 
d) Polskim Klubem Ekologicznym, 
e) Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, 
f) Stowarzyszeniem – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 
Ponadto projekt zostanie udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa rodowiska. 

 
3) Wp yw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa  

i bud ety jednostek samorz du terytorialnego 
Projektowana regulacja z uwagi na zakres tematyczny nie b dzie mia a bezpo redniego wp ywu na 
sektor finansów publicznych.  
 
 

4) Wp yw regulacji na rynek pracy 

Brak bezpo redniego wp ywu na rynek pracy. 
 

5) Wp yw regulacji na konkurencyjno  gospodarki i przedsi biorczo ,  

w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw 

Brak wp ywu. 
 

6) Wp yw regulacji na sytuacj  i rozwój regionalny 

Brak wp ywu na sytuacj  i rozwój regionalny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/28rch 
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Projekt 
 

Rozporządzenie 
 Ministra Środowiska1) 

z dnia  
w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu 

 
Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,  
poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Nadaje się statut Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu, który stanowi załącznik nr 1, do 
rozporządzenia. 
§ 2. Logo Tatrzańskiego Parku Narodowego stanowi załącznik nr 2. 
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
 
 

 MINISTER ŚRODOWISKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz.1606). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549. 
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Załącznik nr 1 
 

Statut Tatrzańskiego Parku Narodowego 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Tatrzański Park Narodowy, zwany dalej „Parkiem”, jest państwową osobą prawną działającą na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwaną dalej „ustawą” oraz niniejszego 
statutu. 
§ 2. Park jest państwową osobą prawną, prowadzącą działalność w celu zachowania różnorodności 
biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, 
przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych 
siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów. 
§ 3. Park może prowadzić również działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy z dnia ustawy  
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447,  
z późn. zm.3)) oraz przepisy ustawy. 
§ 4. Siedzibą Parku jest Zakopane. 
§ 5. Organem Parku jest Dyrektor Parku. 
 

Rozdział 2 
Organ Parku 

 
§ 6. Dyrektor Parku kieruje działalnością Parku, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność 
za realizację zadań Parku. 
§ 7. Dyrektor Parku zarządza Parkiem przy pomocy zastępców dyrektora Parku, Dyrekcji Parku, 
jednostek terenowych Parku – obwodów ochronnych oraz Straży Parku. 
§ 8. W razie nieobecności Dyrektora Parku lub czasowej niemożności wykonywania przez niego 
obowiązków, działalnością Parku kieruje i reprezentuje go na zewnątrz zastępca dyrektora Parku,  
w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa. 
§ 9.  Podział zadań między Dyrektora Parku, zastępców dyrektora, komórki wewnętrzne Dyrekcji Parku, 
obwody ochronne oraz Straż Parku, w tym z tytułu nadzoru nad działalnością podporządkowanych im 
komórek organizacyjnych, określa Dyrektor Parku w regulaminie organizacyjnym Parku. 
§ 10. Dyrektor Parku może zastrzec rozstrzygnięcie każdej sprawy do swojej wyłącznej decyzji. 
§ 11. Dyrektor Parku powołuje i odwołuje zastępcę dyrektora, głównego księgowego, kierowników 
komórek wewnętrznych Dyrekcji Parku, konserwatorów obwodów ochronnych oraz komendanta Straży 
Parku. 
 

Rozdział 3 
Organizacja wewnętrzna  

 
§ 12. W skład Dyrekcji Parku wchodzą: 

1) Zastępcy Dyrektora Parku; 
2) Główny księgowy; 
3) Komórki wewnętrzne: 

a) Dział Ochrony Przyrody,  
b) Dział Społecznych Funkcji Parku,  
c) Dział Edukacji i Monitoringu,  
d) Dział Techniczno Administracyjny, 
e) Zespół Finansowo-Księgowy,  
f) Zespół do Spraw Pracowniczych. 

§ 13. Pracami komórek wewnętrznych kierują ich kierownicy. 
                                                            
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz 

z 2011 r. Nr 85, poz. 459. 
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§ 14. Obszar Parku jest podzielony na następujące komórki terenowe – obwody ochronne: 
1) Łysa Polana; 
2) Morskie Oko; 
3) Zazadnia; 
4) Kośne Hamry; 
5) Brzeziny; 
6) Gąsienicowa; 
7) Strążyska; 
8) Kuźnice; 
9) Kościeliska; 
10)  Chochołowska. 

§ 15. Obwodem ochronnym kieruje konserwator obwodu ochronnego. 
§ 16. W Parku funkcjonuje posterunek Straży Parku.  
§ 17. Posterunkiem Straży Parku kieruje Komendant Straży Parku przy pomocy swojego zastępcy. 
§ 18. Terenem działania Straży Parku jest cały obszar Parku. 
§ 19. Szczegółową organizację komórek wewnętrznych i terenowych, w tym ich obsadę kadrową oraz 
szczegółowe zakresy działania i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Parku określa 
regulamin, o którym mowa w § 9. 
 
 

Rozdział 4 
Udzielanie pełnomocnictw 

 
§ 20. Dyrektor Parku może udzielić zastępcy dyrektora, kierownikom komórek wewnętrznych  
i terenowych, a także innym pracownikom Parku ogólnych i szczególnych pełnomocnictw do 
dokonywania określonych czynności prawnych w jego imieniu. 
§ 21. Szczególne pełnomocnictwo jest wymagane do następujących czynności prawnych: 

1) zbycia prawa własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości; 
2) wydzierżawiania nieruchomości o powierzchni przekraczającej 100 ha; 
3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz udzielania poręczeń i gwarancji kredytowych. 

§ 22. Szczególne pełnomocnictwo jest wymagane również wtedy, gdy przepis prawa wymaga takiego 
pełnomocnictwa. 
§ 23. Dyrektor Parku może w pełnomocnictwie zawrzeć postanowienie zezwalające na ustanowienie na 
rzecz pełnomocnika innych pełnomocników do dokonywania wszelkich lub niektórych czynności 
prawnych w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.  
§ 24. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w tej samej formie, jaka jest wymagana do ważności 
czynności prawnej będącej przedmiotem pełnomocnictwa, jednak w każdym przypadku powinno być 
udzielone na piśmie. 
§ 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do udzielania pełnomocnictw mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,  
z późn. zm.4)) o przedstawicielstwie.  

 
 
 
 

                                                            
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. 

Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. 
Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. 
Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, 
poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, 
poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, 
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151. 
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Załącznik nr 2  
Logo Parku  
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Uzasadnienie 
 

Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 8f ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedmiotowy przepis upoważnia Ministra Środowiska 
do określenia w drodze rozporządzenia statutów parków narodowych.  
W projekcie rozporządzenia określone zostały: 

1) organizacja wewnętrzna Parku, 
2) organ Parku oraz sposób jego działania, 
3) sposób udzielania pełnomocnictw upoważniających do dokonywania określonych czynności 

prawnych w imieniu Dyrektora Parku. 
Zaproponowane rozwiązania dotyczące organizacji wewnętrznej, w tym również podział obszaru 

Parku obwody ochronne pozwoli na sprawne zarządzanie Parkiem i właściwe wykonywanie zadań tej 
jednostki, określonych w ustawie. Wielkość i liczba obwodów ochronnych została ustalona  
i dostosowana do wielkości zadań oraz zróżnicowania przyrodniczego, z uwzględnieniem naturalnych 
jednostek przyrodniczych. 

Przedmiotowy projekt nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej  
w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 
poz. 597), gdyż nie zawiera przepisów technicznych. 

Projektowane rozporządzenie zostanie umieszczone na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Ministerstwa Środowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 
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Ocena skutków regulacji 
 

1) Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 
W związku z zakresem regulacji, będzie ona oddziaływała wyłącznie na Park.  
 

2) Konsultacje  
Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewnątrzresortowym oraz konsultacjom społecznym  
z następującymi podmiotami: 

1. Komisją Wspólną Rządu i Samorządu, 
2. Związkami zawodowymi działającymi przy parkach narodowych: 
a) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, 
b) Związkiem Leśników Polskich Parków Narodowych, 
c) Związkiem Zawodowym „Budowlani”, 
d) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” – 80, 
e) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Leśnictwa, 
3. Państwową Radą Ochrony Przyrody, 
4. Organizacjami ekologicznymi:   
a) Centrum Prawa Ekologicznego, 
b) Klubem Przyrodników, 
c) Ligą Ochrony Przyrody, 
d) Polskim Klubem Ekologicznym, 
e) Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, 
f) Stowarzyszeniem – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 
Ponadto projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska. 

 
3) Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
Projektowana regulacja z uwagi na zakres tematyczny nie będzie miała bezpośredniego wpływu na 
sektor finansów publicznych.  
 

4) Wpływ regulacji na rynek pracy 
Brak bezpośredniego wpływu na rynek pracy. 
 

5) Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,  
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Brak wpływu. 
 

6) Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Brak wpływu na sytuację i rozwój regionalny.  
 
 
 

 

 

 
 

 

25/06/KC 



Projekt 
 

Rozporz dzenie  

Ministra rodowiska1) 
z dnia                                       

w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu 

 
Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,  
poz. 1220, z pó n. zm.2)) zarz dza si , co nast puje: 
 
§ 1. Nadaje si  statut Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu, który stanowi za cznik nr 1,  
do rozporz dzenia. 
§ 2. Logo Wielkopolskiego Parku Narodowego stanowi za cznik nr 2. 
§ 3. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem og oszenia.  
 
 

 
MINISTER RODOWISKA 

1) Minister rodowiska kieruje dzia em administracji rz dowej – rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania 
Ministra rodowiska (Dz. U. Nr 216, poz.1606).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.



Za cznik nr 1 
 

Statut Wielkopolskiego Parku Narodowego 

 
Rozdzia  1 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Wielkopolski Park Narodowy, zwany dalej „Parkiem”, jest pa stwow  osob  prawn  dzia aj c  na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwan  dalej „ustaw ” oraz niniejszego 
statutu. 
§ 2. Park jest pa stwow  osob  prawn , prowadz c  dzia alno  w celu zachowania ró norodno ci 
biologicznej, zasobów, tworów i sk adników przyrody nieo ywionej i walorów krajobrazowych, 
przywrócenia w a ciwego stanu zasobów i sk adników przyrody oraz odtworzenia zniekszta conych 
siedlisk przyrodniczych, siedlisk ro lin, siedlisk zwierz t lub siedlisk grzybów. 
§ 3. Park mo e prowadzi  równie  dzia alno  gospodarcz  w oparciu o przepisy ustawy z dnia ustawy  
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447,  
z pó n. zm.3)) oraz przepisy ustawy. 
§ 4. Siedzib  Parku s  Jeziory. 
§ 5. Organem Parku jest Dyrektor Parku. 
 

Rozdzia  2 

Organ Parku 

 
§ 6. Dyrektor Parku kieruje dzia alno ci  Parku, reprezentuje go na zewn trz i ponosi odpowiedzialno  
za realizacj  zada  Parku. 
§ 7. Dyrektor Parku zarz dza Parkiem przy pomocy zast pców dyrektora Parku, Dyrekcji Parku, 
jednostek terenowych Parku – obwodów ochronnych oraz Stra y Parku. 
§ 8. W razie nieobecno ci Dyrektora Parku lub czasowej niemo no ci wykonywania przez niego 
obowi zków, dzia alno ci  Parku kieruje i reprezentuje go na zewn trz zast pca dyrektora Parku,  
w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa. 
§ 9.  Podzia  zada  mi dzy Dyrektora Parku, zast pców dyrektora, komórki wewn trzne Dyrekcji Parku, 
obwody ochronne oraz Stra  Parku, w tym z tytu u nadzoru nad dzia alno ci  podporz dkowanych im 
komórek organizacyjnych, okre la Dyrektor Parku w regulaminie organizacyjnym Parku. 
§ 10. Dyrektor Parku mo e zastrzec rozstrzygni cie ka dej sprawy do swojej wy cznej decyzji. 
§ 11. Dyrektor Parku powo uje i odwo uje zast pc  dyrektora, g ównego ksi gowego, kierowników 
komórek wewn trznych Dyrekcji Parku, konserwatorów obwodów ochronnych oraz komendanta Stra y 
Parku. 
 

Rozdzia  3 

Organizacja wewn trzna  
 

§ 12. W sk ad Dyrekcji Parku wchodz : 
1) Zast pcy Dyrektora Parku; 
2) G ówny ksi gowy; 
3) Komórki wewn trzne: 

a) Centrum edukacji ekologicznej, 
b) Zespó  do spraw ochrony przyrody i obszarów Natura 2000, 
c) Zespó  administracyjny, 
d) Zespó  do spraw finansowo-ksi gowych; 

4) Samodzielne stanowiska pracy: 
a) Samodzielne stanowisko do spraw kadr i sekretariatu, 
b) Samodzielne stanowisko do spraw obronnych, 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz 
z 2011 r. Nr 85, poz. 459.



c) Radca prawny, 
d) Samodzielne stanowisko do spraw marketingu. 

§ 13. Pracami komórek wewn trznych kieruj  ich kierownicy. 
§ 14. Obszar Parku jest podzielony na nast puj ce komórki terenowe – obwody ochronne: 

1) Puszczykowo; 
2) Wiry; 
3) Wypalanki; 
4) Jeziory; 
5) Osowa Góra; 
6) Górka.  

§ 15. Obwodem ochronnym kieruje konserwator obwodu ochronnego. 
§ 16. W Parku funkcjonuje posterunek Stra y Parku.  
§ 17. Posterunkiem Stra y Parku kieruje Komendant Stra y Parku przy pomocy swojego zast pcy. 
§ 18. Terenem dzia ania Stra y Parku jest ca y obszar Parku. 
§ 19. Szczegó ow  organizacj  komórek wewn trznych i terenowych, w tym ich obsad  kadrow  oraz 
szczegó owe zakresy dzia ania i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Parku okre la 
regulamin, o którym mowa w § 9. 
 
 

Rozdzia  4 
Udzielanie pe nomocnictw 

 
§ 20. Dyrektor Parku mo e udzieli  zast pcy dyrektora, kierownikom komórek wewn trznych  
i terenowych, a tak e innym pracownikom Parku ogólnych i szczególnych pe nomocnictw do 
dokonywania okre lonych czynno ci prawnych w jego imieniu. 
§ 21. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane do nast puj cych czynno ci prawnych: 

1) zbycia prawa w asno ci albo u ytkowania wieczystego nieruchomo ci; 
2) wydzier awiania nieruchomo ci o powierzchni przekraczaj cej 100 ha; 
3) zaci gania kredytów i po yczek oraz udzielania por cze  i gwarancji kredytowych. 

§ 22. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane równie  wtedy, gdy przepis prawa wymaga takiego 
pe nomocnictwa. 
§ 23. Dyrektor Parku mo e w pe nomocnictwie zawrze  postanowienie zezwalaj ce na ustanowienie na 
rzecz pe nomocnika innych pe nomocników do dokonywania wszelkich lub niektórych czynno ci 
prawnych w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa.  
§ 24. Pe nomocnictwo powinno by  udzielone w tej samej formie, jaka jest wymagana do wa no ci 
czynno ci prawnej b d cej przedmiotem pe nomocnictwa, jednak w ka dym przypadku powinno by  
udzielone na pi mie. 
§ 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do udzielania pe nomocnictw maj  
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,  
z pó n. zm.4)) o przedstawicielstwie.  

 
 
 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. 
Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. 
Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. 
Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, 
poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, 
poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, 
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151.



Za cznik nr 2  
Logo Parku  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

 
Projekt niniejszego rozporz dzenia stanowi realizacj  upowa nienia zawartego w art. 8f ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedmiotowy przepis upowa nia Ministra rodowiska 
do okre lenia w drodze rozporz dzenia statutów parków narodowych.  
W projekcie rozporz dzenia okre lone zosta y: 

1) organizacja wewn trzna Parku, 
2) organ Parku oraz sposób jego dzia ania, 
3) sposób udzielania pe nomocnictw upowa niaj cych do dokonywania okre lonych czynno ci 

prawnych w imieniu Dyrektora Parku. 
Zaproponowane rozwi zania dotycz ce organizacji wewn trznej, w tym równie  podzia  obszaru 

Parku obwody ochronne pozwoli na sprawne zarz dzanie Parkiem i w a ciwe wykonywanie zada  tej 
jednostki, okre lonych w ustawie. Wielko  i liczba obwodów ochronnych zosta a ustalona  
i dostosowana do wielko ci zada  oraz zró nicowania przyrodniczego, z uwzgl dnieniem naturalnych 
jednostek przyrodniczych. 

Przedmiotowy projekt nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, okre lonej  
w przepisach rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.  
w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 
poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdy  nie zawiera przepisów technicznych. 

Projektowane rozporz dzenie zostanie umieszczone na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Ministerstwa rodowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia alno ci 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 
 



Ocena skutków regulacji 

 
1) Podmioty, na które oddzia uje akt normatywny 

W zwi zku z zakresem regulacji, b dzie ona oddzia ywa a wy cznie na Park.  
 

2) Konsultacje  

Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewn trzresortowym oraz konsultacjom spo ecznym  
z nast puj cymi podmiotami: 

1. Komisj  Wspóln  Rz du i Samorz du, 
2. Zwi zkami zawodowymi dzia aj cymi przy parkach narodowych: 
a) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ”, 
b) Zwi zkiem Le ników Polskich Parków Narodowych, 
c) Zwi zkiem Zawodowym „Budowlani”, 
d) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ” – 80, 
e) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym Pracowników Le nictwa, 
3. Pa stwow  Rad  Ochrony Przyrody, 
4. Organizacjami ekologicznymi:   
a) Centrum Prawa Ekologicznego, 
b) Klubem Przyrodników, 
c) Lig  Ochrony Przyrody, 
d) Polskim Klubem Ekologicznym, 
e) Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, 
f) Stowarzyszeniem – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 
Ponadto projekt zostanie udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa rodowiska. 

 
3) Wp yw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa  

i bud ety jednostek samorz du terytorialnego 
Projektowana regulacja z uwagi na zakres tematyczny nie b dzie mia a bezpo redniego wp ywu na 
sektor finansów publicznych.  
 

4) Wp yw regulacji na rynek pracy 
Brak bezpo redniego wp ywu na rynek pracy. 
 

5) Wp yw regulacji na konkurencyjno  gospodarki i przedsi biorczo ,  
w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw 

Brak wp ywu. 
 

6) Wp yw regulacji na sytuacj  i rozwój regionalny 

Brak wp ywu na sytuacj  i rozwój regionalny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-06-dg 
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Projekt 
Rozporządzenie  

Ministra Środowiska1) 
z dnia                                

 
w sprawie nadania statutu Wigierskiemu Parkowi Narodowemu 

 
Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,  
poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Nadaje się statut Wigierskiemu Parkowi Narodowemu, który stanowi załącznik nr 1,  
do rozporządzenia. 
§ 2. Logo Wigierskiego Parku Narodowego stanowi załącznik nr 2. 
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
 
 

MINISTER ŚRODOWISKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz.1606). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549. 



2 
 

Załącznik nr 1 
 

Statut Wigierskiego Parku Narodowego 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Wigierski Park Narodowy, zwany dalej „Parkiem”, jest państwową osobą prawną działającą na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwaną dalej „ustawą” oraz niniejszego 
statutu. 
§ 2. Park jest państwową osobą prawną, prowadzącą działalność w celu zachowania różnorodności 
biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, 
przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych 
siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów. 
§ 3. Park może prowadzić również działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy z dnia ustawy  
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447,  
z późn. zm.3)) oraz przepisy ustawy. 
§ 4. Siedzibą Parku jest Krzywe k. Suwałk. 
§ 5. Organem Parku jest Dyrektor Parku. 
 

Rozdział 2 
Organ Parku 

 
§ 6. Dyrektor Parku kieruje działalnością Parku, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność 
za realizację zadań Parku. 
§ 7. Dyrektor Parku zarządza Parkiem przy pomocy zastępców dyrektora Parku, Dyrekcji Parku, 
jednostek terenowych Parku – obwodów ochronnych oraz Straży Parku. 
§ 8. W razie nieobecności Dyrektora Parku lub czasowej niemożności wykonywania przez niego 
obowiązków, działalnością Parku kieruje i reprezentuje go na zewnątrz zastępca dyrektora Parku,  
w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa. 
§ 9.  Podział zadań między Dyrektora Parku, zastępców dyrektora, komórki wewnętrzne Dyrekcji Parku, 
obwody ochronne oraz Straż Parku, w tym z tytułu nadzoru nad działalnością podporządkowanych im 
komórek organizacyjnych, określa Dyrektor Parku w regulaminie organizacyjnym Parku. 
§ 10. Dyrektor Parku może zastrzec rozstrzygnięcie każdej sprawy do swojej wyłącznej decyzji. 
§ 11. Dyrektor Parku powołuje i odwołuje zastępcę dyrektora, głównego księgowego, kierowników 
komórek wewnętrznych Dyrekcji Parku, konserwatorów obwodów ochronnych oraz komendanta Straży 
Parku. 
 

Rozdział 3 
Organizacja wewnętrzna  

 
§ 12. W skład Dyrekcji Parku wchodzą: 

1) Zastępcy Dyrektora Parku; 
2) Główny księgowy; 
3) Komórki wewnętrzne: 

a) Dział ochrony przyrody, 
b) Dział edukacji, 
c) Zespół finansowo-księgowy, 
d) Dział administracyjno-gospodarczy, 
e) Pracownia naukowo-edukacyjna; 

4) Samodzielne stanowisko pracy do spraw kadrowych. 
§ 13. Pracami komórek wewnętrznych kierują ich kierownicy. 
                                                            
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz 
z 2011 r. Nr 85, poz. 459. 
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§ 14. Obszar Parku jest podzielony na następujące komórki terenowe – obręby i obwody ochronne: 
1) Wigry, podzielony na obwody ochronne: 

a) Lipniak, 
b) Krzywe, 
c) Leszczewek, 
d) Gawarzec,  
e) Słupie; 

2) Maćkowa Ruda, podzielony na obwody ochronne: 
a) Powały, 
b) Krusznik, 
c) Lipowe, 
d) Mikołajewo, 
e) Wysoki Most; 

3) Wodny Obwód Ochronny. 
§ 15. Obrębem ochronnym kieruje konserwator obrębu ochronnego, natomiast obwodem ochronnym 
kieruje konserwator obwodu ochronnego. 
§ 16. W Parku funkcjonuje posterunek Straży Parku.  
§ 17. Posterunkiem Straży Parku kieruje Komendant Straży Parku przy pomocy swojego zastępcy. 
§ 18. Terenem działania Straży Parku jest cały obszar Parku. 
§ 19. Szczegółową organizację komórek wewnętrznych i terenowych, w tym ich obsadę kadrową oraz 
szczegółowe zakresy działania i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Parku określa 
regulamin, o którym mowa w § 9. 
 
 

Rozdział 4 
Udzielanie pełnomocnictw 

 
§ 20. Dyrektor Parku może udzielić zastępcy dyrektora, kierownikom komórek wewnętrznych  
i terenowych, a także innym pracownikom Parku ogólnych i szczególnych pełnomocnictw do 
dokonywania określonych czynności prawnych w jego imieniu. 
§ 21. Szczególne pełnomocnictwo jest wymagane do następujących czynności prawnych: 

1) zbycia prawa własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości; 
2) wydzierżawiania nieruchomości o powierzchni przekraczającej 100 ha; 
3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz udzielania poręczeń i gwarancji kredytowych. 

§ 22. Szczególne pełnomocnictwo jest wymagane również wtedy, gdy przepis prawa wymaga takiego 
pełnomocnictwa. 
§ 23. Dyrektor Parku może w pełnomocnictwie zawrzeć postanowienie zezwalające na ustanowienie na 
rzecz pełnomocnika innych pełnomocników do dokonywania wszelkich lub niektórych czynności 
prawnych w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.  
§ 24. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w tej samej formie, jaka jest wymagana do ważności 
czynności prawnej będącej przedmiotem pełnomocnictwa, jednak w każdym przypadku powinno być 
udzielone na piśmie. 
§ 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do udzielania pełnomocnictw mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,  
z późn. zm.4)) o przedstawicielstwie. 

                                                            
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. 
Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. 
Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. 
Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, 
poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, 
poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, 
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151. 
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Załącznik nr 2  

Logo Parku  
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Uzasadnienie 
 

Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 8f ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedmiotowy przepis upoważnia Ministra Środowiska 
do określenia w drodze rozporządzenia statutów parków narodowych.  
W projekcie rozporządzenia określone zostały: 

1) organizacja wewnętrzna Parku, 
2) organ Parku oraz sposób jego działania, 
3) sposób udzielania pełnomocnictw upoważniających do dokonywania określonych czynności 

prawnych w imieniu Dyrektora Parku. 
Zaproponowane rozwiązania dotyczące organizacji wewnętrznej, w tym również podział obszaru 

Parku obwody ochronne pozwoli na sprawne zarządzanie Parkiem i właściwe wykonywanie zadań tej 
jednostki, określonych w ustawie. Wielkość i liczba obwodów ochronnych została ustalona  
i dostosowana do wielkości zadań oraz zróżnicowania przyrodniczego, z uwzględnieniem naturalnych 
jednostek przyrodniczych. 

Przedmiotowy projekt nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej  
w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.  
w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 
poz.  2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdyż nie zawiera przepisów technicznych. 

Projektowane rozporządzenie zostanie umieszczone na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Ministerstwa Środowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 
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Ocena skutków regulacji 

 
1) Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

W związku z zakresem regulacji, będzie ona oddziaływała wyłącznie na Park.  
 

2) Konsultacje  
Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewnątrzresortowym oraz konsultacjom społecznym  
z następującymi podmiotami: 

1. Komisją Wspólną Rządu i Samorządu, 
2. Związkami zawodowymi działającymi przy parkach narodowych: 
a) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, 
b) Związkiem Leśników Polskich Parków Narodowych, 
c) Związkiem Zawodowym „Budowlani”, 
d) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” – 80, 
e) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Leśnictwa, 
3. Państwową Radą Ochrony Przyrody. 
4. Organizacjami ekologicznymi:   
a) Centrum Prawa Ekologicznego, 
b) Klubem Przyrodników, 
c) Ligą Ochrony Przyrody, 
d) Polskim Klubem Ekologicznym, 
e) Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, 
f) Stowarzyszeniem – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 
Ponadto projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska. 

 
3) Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
Projektowana regulacja z uwagi na zakres tematyczny nie będzie miała bezpośredniego wpływu na 
sektor finansów publicznych.  
 

4) Wpływ regulacji na rynek pracy 
Brak bezpośredniego wpływu na rynek pracy. 
 

5) Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,  
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Brak wpływu. 
 

6) Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Brak wpływu na sytuację i rozwój regionalny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/06/em 



Projekt 
 

Rozporz dzenie  

Ministra rodowiska1) 
z dnia                                           

w sprawie nadania statutu Woli skiemu Parkowi Narodowemu 

 
Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,  
poz. 1220, z pó n. zm.2)) zarz dza si , co nast puje: 
 
§ 1. Nadaje si  statut Woli skiemu Parkowi Narodowemu, który stanowi za cznik nr 1  
do rozporz dzenia. 
§ 2. Logo Woli skiego Parku Narodowego stanowi za cznik nr 2. 
§ 3. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem og oszenia.  
 

 
MINISTER RODOWISKA 

 
 

1) Minister rodowiska kieruje dzia em administracji rz dowej – rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania 
Ministra rodowiska (Dz. U. Nr 216, poz.1606).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.



Za cznik nr 1 
 

Statut Woli skiego Parku Narodowego 

 
Rozdzia  1 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Woli ski Park Narodowy, zwany dalej „Parkiem”, jest pa stwow  osob  prawn  dzia aj c  na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwan  dalej „ustaw ” oraz niniejszego 
statutu. 
§ 2. Park jest pa stwow  osob  prawn , prowadz c  dzia alno  w celu zachowania ró norodno ci 
biologicznej, zasobów, tworów i sk adników przyrody nieo ywionej i walorów krajobrazowych, 
przywrócenia w a ciwego stanu zasobów i sk adników przyrody oraz odtworzenia zniekszta conych 
siedlisk przyrodniczych, siedlisk ro lin, siedlisk zwierz t lub siedlisk grzybów. 
§ 3. Park mo e prowadzi  równie  dzia alno  gospodarcz  w oparciu o przepisy ustawy z dnia ustawy  
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447,  
z pó n. zm.3)) oraz przepisy ustawy. 
§ 4. Siedzib  Parku s  Mi dzyzdroje. 
§ 5. Organem Parku jest Dyrektor Parku. 
 

Rozdzia  2 

Organ Parku 

 
§ 6. Dyrektor Parku kieruje dzia alno ci  Parku, reprezentuje go na zewn trz i ponosi odpowiedzialno  
za realizacj  zada  Parku. 
§ 7. Dyrektor Parku zarz dza Parkiem przy pomocy zast pców dyrektora Parku, Dyrekcji Parku, 
jednostek terenowych Parku – obr bów i obwodów ochronnych oraz Stra y Parku. 
§ 8. W razie nieobecno ci Dyrektora Parku lub czasowej niemo no ci wykonywania przez niego 
obowi zków, dzia alno ci  Parku kieruje i reprezentuje go na zewn trz zast pca dyrektora Parku,  
w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa. 
§ 9.  Podzia  zada  mi dzy Dyrektora Parku, zast pców dyrektora, komórki wewn trzne Dyrekcji Parku, 
obr by i obwody ochronne oraz Stra  Parku, w tym z tytu u nadzoru nad dzia alno ci  
podporz dkowanych im komórek organizacyjnych, okre la Dyrektor Parku w regulaminie 
organizacyjnym Parku. 
§ 10. Dyrektor Parku mo e zastrzec rozstrzygni cie ka dej sprawy do swojej wy cznej decyzji. 
§ 11. Dyrektor Parku powo uje i odwo uje zast pc  dyrektora, g ównego ksi gowego, kierowników 
komórek wewn trznych Dyrekcji Parku, konserwatorów obr bów i obwodów ochronnych oraz 
komendanta Stra y Parku. 
 

Rozdzia  3 

Organizacja wewn trzna  
 

§ 12. W sk ad Dyrekcji Parku wchodz : 
1) Zast pca Dyrektora Parku; 
2) G ówny ksi gowy; 
3) Komórki wewn trzne: 

a) Dzia  ochrony przyrody, 
b) Dzia  edukacji i turystyki, 
c) Dzia  administracyjno-techniczny, 
d) Zespó  finansowo-ksi gowy, 
e) Zespó  do spraw prawno-organizacyjnych. 

§ 13. Pracami komórek wewn trznych kieruj  ich kierownicy. 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz 
z 2011 r. Nr 85, poz. 459.



§ 14. Obszar Parku jest podzielony na nast puj ce komórki terenowe – obr by i obwody ochronne: 
1) Stary Park – podzielony na obwody ochronne: 

a) Wise ka, 
b) Warnowo, 
c) Mi dzyzdroje, 
d) Wicko, 
e) Wapnica; 

2) Morski. 
§ 15. Obr bem ochronnym kieruje konserwator obr bu ochronnego, natomiast obwodem ochronnym 
kieruje konserwator obwodu ochronnego. 
§ 16. W Parku funkcjonuje posterunek Stra y Parku.  
§ 17. Posterunkiem Stra y Parku kieruje Komendant Stra y Parku przy pomocy swojego zast pcy. 
§ 18. Terenem dzia ania Stra y Parku jest ca y obszar Parku. 
§ 19. Szczegó ow  organizacj  komórek wewn trznych i terenowych, w tym ich obsad  kadrow  oraz 
szczegó owe zakresy dzia ania i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Parku okre la 
regulamin, o którym mowa w § 9. 
 

Rozdzia  4 

Udzielanie pe nomocnictw 

 
§ 20. Dyrektor Parku mo e udzieli  zast pcy dyrektora, kierownikom komórek wewn trznych  
i terenowych, a tak e innym pracownikom Parku ogólnych i szczególnych pe nomocnictw do 
dokonywania okre lonych czynno ci prawnych w jego imieniu. 
§ 21. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane do nast puj cych czynno ci prawnych: 

1) zbycia prawa w asno ci albo u ytkowania wieczystego nieruchomo ci; 
2) wydzier awiania nieruchomo ci o powierzchni przekraczaj cej 100 ha; 
3) zaci gania kredytów i po yczek oraz udzielania por cze  i gwarancji kredytowych. 

§ 22. Szczególne pe nomocnictwo jest wymagane równie  wtedy, gdy przepis prawa wymaga takiego 
pe nomocnictwa. 
§ 23. Dyrektor Parku mo e w pe nomocnictwie zawrze  postanowienie zezwalaj ce na ustanowienie na 
rzecz pe nomocnika innych pe nomocników do dokonywania wszelkich lub niektórych czynno ci 
prawnych w granicach udzielonego mu pe nomocnictwa.  
§ 24. Pe nomocnictwo powinno by  udzielone w tej samej formie, jaka jest wymagana do wa no ci 
czynno ci prawnej b d cej przedmiotem pe nomocnictwa, jednak w ka dym przypadku powinno by  
udzielone na pi mie. 
§ 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do udzielania pe nomocnictw maj  
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,  
z pó n. zm.4)) o przedstawicielstwie.  

 
 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. 
Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. 
Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. 
Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, 
poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, 
poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, 
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151.



Za cznik nr 2 
Logo Parku 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

 
Projekt niniejszego rozporz dzenia stanowi realizacj  upowa nienia zawartego w art. 8f ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedmiotowy przepis upowa nia Ministra rodowiska 
do okre lenia w drodze rozporz dzenia statutów parków narodowych.  
W projekcie rozporz dzenia okre lone zosta y: 

1) organizacja wewn trzna Parku, 
2) organ Parku oraz sposób jego dzia ania, 
3) sposób udzielania pe nomocnictw upowa niaj cych do dokonywania okre lonych czynno ci 

prawnych w imieniu Dyrektora Parku. 
Zaproponowane rozwi zania dotycz ce organizacji wewn trznej, w tym równie  podzia  obszaru 

Parku obwody ochronne pozwoli na sprawne zarz dzanie Parkiem i w a ciwe wykonywanie zada  tej 
jednostki, okre lonych w ustawie. Wielko  obr bów i obwodów ochronnych zosta a ustalona 
dostosowana do wielko ci zada  oraz zró nicowania przyrodniczego, z uwzgl dnieniem naturalnych 
jednostek przyrodniczych. 

Przedmiotowy projekt nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, okre lonej  
w przepisach rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.  
w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239,  
poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdy  nie zawiera przepisów technicznych. 

Projektowane rozporz dzenie zostanie umieszczone na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Ministerstwa rodowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia alno ci 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 
 



Ocena skutków regulacji 
 

1) Podmioty, na które oddzia uje akt normatywny 
W zwi zku z zakresem regulacji, b dzie ona oddzia ywa a wy cznie na Park.  
 

2) Konsultacje  
Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewn trzresortowym oraz konsultacjom spo ecznym  
z nast puj cymi podmiotami: 

1. Komisj  Wspóln  Rz du i Samorz du, 
2. Zwi zkami zawodowymi dzia aj cymi przy parkach narodowych: 
a) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ”, 
b) Zwi zkiem Le ników Polskich Parków Narodowych, 
c) Zwi zkiem Zawodowym „Budowlani”, 
d) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ” – 80, 
e) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym Pracowników Le nictwa, 
3. Pa stwow  Rad  Ochrony Przyrody, 
4. Organizacjami ekologicznymi:   
a) Centrum Prawa Ekologicznego, 
b) Klubem Przyrodników, 
c) Lig  Ochrony Przyrody, 
d) Polskim Klubem Ekologicznym, 
e) Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, 
f) Stowarzyszeniem – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 
Ponadto projekt zostanie udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa rodowiska. 

 
3) Wp yw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa  

i bud ety jednostek samorz du terytorialnego 
Projektowana regulacja z uwagi na zakres tematyczny nie b dzie mia a bezpo redniego wp ywu na 
sektor finansów publicznych.  
 
 

4) Wp yw regulacji na rynek pracy 

Brak bezpo redniego wp ywu na rynek pracy. 
 

5) Wp yw regulacji na konkurencyjno  gospodarki i przedsi biorczo ,  

w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw 

Brak wp ywu. 
 

6) Wp yw regulacji na sytuacj  i rozwój regionalny 

Brak wp ywu na sytuacj  i rozwój regionalny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/06-kt 



Projekt 
 

Rozporz dzenie 

Rady Ministrów 
z dnia 

w sprawie szczegó owego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej parków narodowych 

 
 
Na podstawie art. 8g ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.  
Nr 151, poz. 1220, z pó n. zm.1)) zarz dza si , co nast puje: 
 
§ 1. Rozporz dzenie okre la szczegó owy sposób prowadzenia gospodarki finansowej parków 
narodowych, zwanych dalej „Parkami”. 

§ 2. 1.  Parki prowadz  samodzieln  gospodark  finansow , której podstaw  s  roczne plany finansowe. 

2. Parki sporz dzaj  projekt rocznego planu finansowego, o którym mowa w art. 8g ust. 3 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwanej dalej „ustaw ”, zgodnie ze wzorem okre lonym w 
rozporz dzeniu wydanym na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pó n. zm.). 

3. Parki przekazuj  projekt rocznego planu finansowego ministrowi w a ciwemu do spraw rodowiska  
i ministrowi w a ciwemu do spraw finansów publicznych, w trybie i terminie okre lonym  
w rozporz dzeniu, o którym mowa w ust. 2. 

§ 3. Parki sporz dzaj  plan finansowy w uk adzie zadaniowym, o którym mowa w art. 8h ust. 4 ustawy, 
w trybie okre lonym w przepisach dotycz cych prac nad projektem ustawy bud etowej. 

§ 4. Kosztami dzia alno ci Parków s  w szczególno ci koszty zwi zane z wykonywaniem zada ,  
o których mowa w art. 8b ust. 1 ustawy. 

§ 5. Parki przeznaczaj  zysk netto na finansowanie przedsi wzi  zwi zanych z ochron  przyrody. 

§ 6. 1. Parki sporz dzaj  sprawozdania z wykonania rocznych planów finansowych w uk adzie informacji 
okre lonych w rocznych planach finansowych. 

2. Parki przekazuj  sprawozdania, o których mowa w ust. 1 ministrowi w a ciwemu do spraw rodowiska 
i ministrowi w a ciwemu do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 30 maja po roku 
sprawozdawczym. 

§ 7. Roczne sprawozdania finansowe Parków podlegaj  badaniu przez podmiot uprawniony do badania 
sprawozdania finansowego.  

§ 8. Rozporz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dnia od dnia og oszenia. 

 

      

  PREZES RADY MINISTRÓW 

 

 

 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.



Uzasadnienie 

Projekt niniejszego rozporz dzenia stanowi realizacj  upowa nienia zawartego w art. 8g ust. 6 ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przepis ten upowa nia Rad  Ministrów do okre lenia 
szczegó owego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej przez parki narodowe. 

W projekcie rozporz dzenia zosta y okre lone: 

1) Zasada samodzielno ci gospodarki finansowej parków narodowych, 
2) Tryb sporz dzania projektu rocznego planu finansowego parków narodowych, 
3) Tryb sporz dzania planu finansowego parków narodowych w uk adzie zadaniowym, 
4) Rodzaje kosztów wchodz cych w koszty dzia alno ci parków narodowych, 
5) Wymagania dotycz ce sprawozdawczo ci. 

W § 2 ust. 1 zamieszczono podstawow  zasad  narzucaj c  okre lony w projekcie rozporz dzenia 
sposób prowadzenia gospodarki finansowej parków narodowych, jak  jest zasada samodzielno ci 
gospodarki finansowej. Ponadto wskazano, e projekt planu finansowego parków narodowych ma by  
sporz dzany zgodnie ze wzorem okre lonym w rozporz dzeniu Ministra Finansów okre laj cym 
szczegó owy sposób, tryb i terminy opracowania materia ów do ustawy bud etowej. 

Plan finansowy parków narodowych w uk adzie zadaniowym ma by  sporz dzany w trybie okre lonym  
w przepisach dotycz cych prac nad projektem ustawy bud etowej.  

Wskazano tak e, e zysk netto parków narodowych mo e by  przeznaczany na finansowanie 
przedsi wzi  zwi zanych z ochron  przyrody.  

Zawarto równie  wymóg badania rocznych sprawozda  parków narodowych przez podmiot uprawniony 
do przeprowadzania bada .  

Za wystarczaj cy uznano czternastodniowy termin vacatio legis. 

Przedmiotowy projekt nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, okre lonej w przepisach 
rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdy  nie 
zawiera przepisów technicznych. 

Projektowane rozporz dzenie zostanie umieszczone na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Ministerstwa rodowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia alno ci 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ocena skutków regulacji 

 

1) Podmioty, na które oddzia uje akt normatywny 

Projektowany akt normatywny oddzia uje na: 

1) Babiogórski Park Narodowy z siedzib  w Zawoi, 
2) Bia owieski Park Narodowy z siedzib  w Bia owie y, 
3) Biebrza ski Park Narodowy z siedzib  w Osowcu Twierdzy, 
4) Bieszczadzki Park Narodowy z siedzib  w Ustrzykach Górnych, 
5) Drawie ski Park Narodowy z siedzib  w Drawnie, 
6) Gorcza ski Park Narodowy z siedzib  w Por bie Wielkiej, 
7) Kampinoski Park Narodowy z siedzib  w Izabelinie, 
8) Karkonoski Park Narodowy z siedzib  w Jeleniej Górze, 
9) Magurski Park Narodowy z siedzib  w Krempnej, 
10) Narwia ski Park Narodowy z siedzib  w Kurowie, 
11) Ojcowski Park Narodowy z siedzib  w Ojcowie, 
12) Park Narodowy „Bory Tucholskie” z siedzib  w Charzykowach, 
13) Park Narodowy Gór Sto owych z siedzib  w Kudowie Zdroju, 
14) Park Narodowy „Uj cie Warty” z siedzib  w Charzynie, 
15) Pieni ski Park Narodowy z siedzib  w Kro cienku nad Dunajcem, 
16) Poleski Park Narodowy z siedzib  w Urszulinie, 
17) Roztocza ski Park Narodowy z siedzib  w Zwierzy cu, 
18) S owi ski Park Narodowy z siedzib  w Smo dzinie, 
19) wi tokrzyski Park Narodowy z siedzib  w Bodzentynie, 
20) Tatrza ski Park Narodowy z siedzib  w Zakopanem, 
21) Wielkopolski Park Narodowy z siedzib  w Jeziorach, 
22) Wigierski Park Narodowy z siedzib  w Krzywem, 
23) Woli ski Park Narodowy z siedzib  w Mi dzyzdrojach. 

 

2) Konsultacje  

Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewn trzresortowym oraz konsultacjom spo ecznym  
z nast puj cymi podmiotami: 

1. Komisj  Wspóln  Rz du i Samorz du, 
2. Zwi zkami zawodowymi dzia aj cymi przy parkach narodowych: 
a) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ”, 
b) Zwi zkiem Le ników Polskich Parków Narodowych, 
c) Zwi zkiem Zawodowym „Budowlani”, 
d) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ” – 80, 
e) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym Pracowników Le nictwa, 
3. Pa stwow  Rad  Ochrony Przyrody, 
4. Organizacjami ekologicznymi:   
a) Centrum Prawa Ekologicznego, 
b) Klubem Przyrodników, 
c) Lig  Ochrony Przyrody, 
d) Polskim Klubem Ekologicznym, 
e) Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, 
f) Stowarzyszeniem – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 

Ponadto projekt zostanie udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa rodowiska. 

3) Wp yw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa  

i bud ety jednostek samorz du terytorialnego 



Projektowana regulacja w ca o ci dotyczy gospodarki finansowej jednostek sektora finansów 
publicznych – pa stwowych osób prawnych parków narodowych, w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

 

4) Wp yw regulacji na rynek pracy 

Brak bezpo redniego wp ywu na rynek pracy. 

 

5) Wp yw regulacji na konkurencyjno  gospodarki i przedsi biorczo ,  

w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw 

Brak bezpo redniego wp ywu. 

 

6) Wp yw regulacji na sytuacj  i rozwój regionalny 

Brak wp ywu na sytuacj  i rozwój regionalny.  
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Projekt 
 

Rozporz dzenie 

 Ministra rodowiska1) 
z dnia 

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na rozporz dzanie nieruchomo ciami 

 
Na podstawie art. 10h ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz. 1220, z pó n. zm.2)) zarz dza si , co nast puje: 
 
§ 1. Rozporz dzenie okre la: 

1) wysoko  wadium oraz terminy i formy jego wnoszenia i zwrotu; 
2) tryb powo ywania, sk ad i sposób dzia ania komisji przetargowej; 
3) sposób sporz dzania oraz tre  protoko u z przeprowadzonego przetargu; 
4) tryb post powania w przypadku zaskar enia przetargu; 
5) tryb post powania przy przeprowadzaniu poszczególnych rodzajów przetargów; 
6) tryb post powania przy przeprowadzaniu rokowa . 

§ 2. Ilekro  w rozporz dzeniu jest mowa o: 
1) ustawie  – rozumie si  przez to ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody              
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z pó n. zm.2)); 

2) w a ciwym organie – rozumie si  przez to organ, o którym mowa w art. 10c ustawy; 

3) cenie – rozumie si  przez to cen , o której mowa w art. 10e ust. 2 pkt 5 ustawy, lub wysoko  
op at z tytu u u ytkowania, najmu lub dzier awy. 

§ 3. 1. W przetargu mog  bra  udzia  osoby, które wnios  wadium w terminie oznaczonym w og oszeniu 
o przetargu. 

2. W a ciwy organ ustala wysoko  wadium, które nie mo e by  ni sze ni  5 % i nie wy sze ni  20 % 
ceny. 
3. Wadium wnosi si  w pieni dzu. W a ciwy organ mo e dopu ci  wniesienie wadium w obligacjach 
Skarbu Pa stwa lub papierach warto ciowych dopuszczonych do obrotu publicznego. 
4. W a ciwy organ wskazuje w og oszeniu o przetargu przynajmniej jedn  form  wniesienia wadium. 
5. Wadium wnoszone w pieni dzu wp aca si  przelewem na rachunek bankowy wskazany przez organ 
w a ciwy w og oszeniu o przetargu. 
6. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przed o eniu komisji przetargowej 
przed otwarciem przetargu. 
7. Termin wniesienia wadium powinien by  ustalony w taki sposób, aby umo liwia  stwierdzenie, nie 
pó niej ni  3 dni przed przetargiem, e dokonano jego wniesienia. 
8. Wadium zwraca si  niezw ocznie, jednak nie pó niej ni  w terminie 7 dni od dnia: 

1) odwo ania przetargu; 
2) zamkni cia przetargu; 
3) uniewa nienia przetargu; 
4) zako czenia przetargu wynikiem negatywnym. 

9. Wadium wniesione w pieni dzu przez uczestnika przetargu, który wygra  przetarg, zalicza si  na 
poczet ceny. 
10. Wadium wniesione w innej formie ni  w pieni dzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra , 
podlega zwrotowi niezw ocznie po wp aceniu kwoty równej cenie. 

                                                
1)

 Minister rodowiska kieruje dzie em administracji rz dowej – rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu 
dzia ania Ministra rodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549. 
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11. Wadium przepada na rzecz parku narodowego, je eli oferent, którego oferta zosta a przyj ta, uchyli 
si  od zawarcia umowy. 

§ 4. 1.  Czynno ci zwi zane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa. 
2. Przewodnicz cego oraz cz onków komisji przetargowej, w sk adzie od 3 do 7 osób, wyznacza 
w a ciwy organ spo ród osób daj cych r kojmi  rzetelnego przeprowadzenia i rozstrzygni cia 
przetargu. 
3. Komisja przetargowa podejmuje rozstrzygni cia w drodze g osowania, zwyk  wi kszo ci  g osów,              
w obecno ci co najmniej po owy cz onków komisji. 
4. W przypadku równej liczby g osów decyduje g os przewodnicz cego komisji przetargowej. 
 
§ 5. W przetargu nie mog  uczestniczy  osoby wchodz ce w sk ad komisji przetargowej oraz osoby 
bliskie tym osobom, a tak e osoby, które pozostaj  z cz onkami komisji przetargowej w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, e mo e to budzi  uzasadnione w tpliwo ci co do bezstronno ci komisji. 
 
§ 6. 1. Przewodnicz cy komisji przetargowej sporz dza protokó  z przeprowadzonego przetargu, który 
powinien zawiera  informacje o: 

1) terminie i miejscu oraz rodzaju przetargu; 
2) oznaczeniu nieruchomo ci b d cej przedmiotem przetargu oraz sposobu rozporz dzenia              
t  nieruchomo ci ; 
3) osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu, wraz              
z uzasadnieniem; 
4) cenie oraz najwy szej cenie osi gni tej w przetargu albo informacj  o z o onych ofertach wraz              
z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo o niewybraniu adnej z ofert; 
5) uzasadnieniu rozstrzygni  podj tych przez komisj  przetargow ; 
6) imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby wy onionej w przetargu 
jako jego zwyci zca; 
7) imionach i nazwiskach przewodnicz cego i cz onków komisji przetargowej; 
8) dacie sporz dzenia protoko u. 

2. Protokó  przeprowadzonego przetargu sporz dza si  w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach,              
z których dwa przeznaczone s  dla w a ciwego organu, a jeden dla osoby ustalonej jako zwyci zca 
przetargu. 
3. Protokó  przeprowadzonego przetargu podpisuj  przewodnicz cy i cz onkowie komisji przetargowej 
oraz osoba wy oniona w przetargu jako jego zwyci zca. 
4. Protokó  przeprowadzonego przetargu stanowi podstaw  zawarcia umowy dotycz cej 
rozporz dzeniem nieruchomo ci .  
 

§ 7. 1. Skarg  na czynno ci zwi zane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu sk ada              
za po rednictwem w a ciwego organu do ministra w a ciwego do spraw rodowiska. 
2. W przypadku skargi, o której mowa w ust. 1, w a ciwy organ wstrzymuje czynno ci zwi zane              
z rozporz dzeniem nieruchomo ci . 
3. Minister w a ciwy do spraw rodowiska rozpatruje skarg  w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
4. Minister w a ciwy do spraw rodowiska mo e uzna  skarg  za zasadn  i nakaza  powtórzenie 
czynno ci przetargowych lub uniewa ni  przetarg albo uzna  skarg  za niezasadn .  
5. Po rozpatrzeniu skargi minister w a ciwy do spraw rodowiska zawiadamia skar cego oraz w a ciwy 
organ o sposobie rozstrzygni cia skargi.  
 
§ 8. W przypadku niezaskar enia w wyznaczonym terminie czynno ci zwi zanych z przeprowadzeniem 
przetargu labo w razie uznania skargi za niezasadn , w a ciwy organ podaje do publicznej wiadomo ci, 
wywieszaj c w swojej siedzibie na okres 7 dni, informacj  o wyniku przetargu, która powinna zawiera : 

1) dat  i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu; 
2) oznaczenie nieruchomo ci b d cej przedmiotem przetargu; 
3) liczb  osób dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu; 
4) cenie oraz najwy szej cenie osi gni tej w przetargu albo informacj  o z o onych ofertach wraz              
z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo o niewybraniu adnej z ofert; 
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5) imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby wy onionej w przetargu 
jako jego zwyci zca. 

 
 
§ 9. 1. Przetarg ustny nieograniczony odbywa si  w drodze licytacji publicznej. 
2. Licytacj  prowadzi przewodnicz cy komisji przetargowej albo wyznaczony przez niego cz onek 
komisji. 
3. Wywo uj c licytacj  podaje si  do wiadomo ci przedmiot przetargu oraz jego cen . 
4. Prowadz cy licytacj  informuje uczestników przetargu, e po trzecim wywo aniu najwy szej 
zaproponowanej oferty dalsze post pienia nie zostan  przyj te. 
5. O wysoko ci post pienia decyduj  uczestnicy przetargu, z tym e post pienie nie mo e wynosi  mniej 
ni  1 % ceny.  
6. Uczestnicy przetargu zg aszaj  kolejne post pienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywo ania nie ma 
dalszych post pie . 
7. Przetarg jest wa ny bez wzgl du na liczb  uczestników przetargu, je eli przynajmniej jeden uczestnik 
zaoferowa  co najmniej jedno post pienie powy ej ceny. 
8. Po ustaniu zg aszania post pie  prowadz cy licytacj  wywo uje trzykrotnie ostatni , najwy sz  cen               
i zamyka licytacj , a nast pnie og asza imi  i nazwisko osoby albo nazw  lub firm , która wygra a 
przetarg. 
 
§ 10. 1. Wyznaczony termin sk adania ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym nie mo e up yn  
pó niej ni  3 dni przed terminem przetargu. Oferty nale y sk ada  w zamkni tych kopertach. 
2. Pisemna oferta powinna zawiera : 

1) imi , nazwisko i adres oferenta albo nazw  lub firm  oraz siedzib , je eli oferentem jest osoba 
prawna lub inny podmiot; 
2) dat  sporz dzenia oferty; 
3) o wiadczenie, e oferent zapozna  si  z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez 
zastrze e ; 
4) oferowan  cen  i sposób jej zap aty; 
5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu. 

3. Do ofert nale y do czy  kopi  dowodu wniesienia wadium. 
 
§ 11. Przetarg mo e si  odby , chocia by wp yn a tylko jedna oferta spe niaj ca warunki okre lone              
w og oszeniu o przetargu. 
 

§ 12. 1. Komisja przetargowa dokonuje otwarcia ofert oraz ustala, które z ofert spe niaj  wymagania 
okre lone w og oszeniu o przetargu.   
2. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do dalszego post powania przetargowego, 
je eli: 

1) nie odpowiadaj  warunkom przetargu; 
2) zosta y z o one po wyznaczonym terminie; 
3) nie zawieraj  danych wymienionych w § 10 ust. 2 lub dane te s  niekompletne; 
4) do ofert nie do czono dowodów wniesienia wadium; 
5) s  nieczytelne lub budz  w tpliwo ci co do ich tre ci. 

 

§ 13. Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwag  zaoferowan  cen  oraz inne kryteria 
wp ywaj ce na wybór najkorzystniejszej oferty, ustalone w warunkach przetargu.  
 
§ 14. 1. W trakcie post powania przetargowego komisja przetargowa dokonuje szczegó owej analizy 
ofert oraz wybiera najkorzystniejsz  z nich lub stwierdza, e nie wybiera adnej ze z o onych ofert,              
z zastrze eniem ust. 2 – 4. 
2. W przypadku z o enia równorz dnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny 
ograniczony do oferentów, którzy z o yli te oferty. 
3. Komisja przetargowa zawiadamia oferentów, o których mowa w ust. 2, o terminie dodatkowego 
przetargu oraz umo liwia im zapoznanie si  z tre ci  równorz dnych ofert. 
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4. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zg aszaj  kolejne post pienia ceny powy ej 
podanej najwy szej ceny zamieszczonej w równorz dnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego 
wywo ania nie ma dalszych post pie . Przepisy § 9 stosuje si  odpowiednio. 
 
§ 15. 1. Przetarg uwa a si  za zamkni ty z chwil  podpisania protoko u. 
2. Przewodnicz cy komisji przetargowej zawiadamia na pi mie wszystkich, którzy z o yli oferty, o wyniku 
przetargu w terminie nie d u szym ni  5 dni od dnia zamkni cia przetargu. 
 
§ 16. 1. Og oszenie o rokowaniach po drugim przetargu zako czonym wynikiem negatywnym powinno 
zawiera  informacje o: 

1) cenie; 
2) oznaczeniu nieruchomo ci b d cej przedmiotem przetargu; 
3) terminach przeprowadzonych przetargów; 
4) mo liwo ci, terminie i miejscu sk adania pisemnych zg osze  udzia u w rokowaniach; 
5) terminie i miejscu, w którym mo na si  zapozna  z dodatkowymi warunkami rokowa ; 
6) terminie i miejscu przeprowadzenia rokowa ; 
7) terminie, miejscu wp aty oraz wysoko ci zaliczki pobieranej tytu em zabezpieczenia kosztów              

w przypadku uchylenia si  od zawarcia umowy; 
8) skutkach uchylenia si  od zawarcia umowy; 
9) zastrze eniu, e w a ciwemu organowi przys uguje prawo zamkni cia rokowa  bez wybrania 

oferty. 
2. Do zaliczki, o której mowa w ust. 1 pkt 7, stosuje si  odpowiednio przepisy dotycz ce wadium. 
 

§ 17. Zg oszenie powinno zawiera : 
1) imi , nazwisko i adres albo nazw  lub firm  oraz siedzib , je eli zg aszaj cym jest osoba prawna 
lub inny podmiot; 
2) dat  sporz dzenia zg oszenia; 
3) o wiadczenie, e zg aszaj cy zapozna  si  z warunkami rokowa  i przyjmuje te warunki bez 
zastrze e ; 
4) oferowan  cen  i sposób jej zap aty; 
5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowa . 

2. Do zg oszenia nale y do czy  kopi  dowodu wp aty zaliczki. 
 
§ 18. Rokowania mo na przeprowadzi  cho by wp yn o tylko jedno zg oszenie spe niaj ce warunki 
okre lone w og oszeniu o rokowaniach. 
 

§ 19. 1. W a ciwy organ mo e powierzy  prowadzenie rokowa  komisji przetargowej, która 
przeprowadza a ostatni przetarg lub powo a  now  komisj  do przeprowadzenia rokowa . 
2. Przewodnicz cy komisji przeprowadzaj cej rokowania otwiera rokowania, przekazuj c uczestnikom 
rokowa  informacje, o których mowa w § 16. 
3. Przy przeprowadzaniu rokowa  komisja w obecno ci uczestników: 

1) podaje liczb  otrzymanych zg osze  oraz sprawdza dowody, o których mowa w § 17 ust. 2; 
2) otwiera koperty zawieraj ce zg oszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniaj c ich tre ci 

uczestnikom oraz sprawdza to samo  uczestników rokowa ; 
3) przyjmuje o wiadczenia lub wyja nienia zg oszone przez uczestników rokowa ; 
4) og asza, które zg oszenia zosta y zakwalifikowane do cz ci ustnej rokowa . 

4. Komisja przeprowadzaj ca rokowania odmawia udzia u w ustnej cz ci rokowa  osobom, których 
zg oszenia: 

1) nie odpowiadaj  warunkom rokowa ; 
2) zosta y z o one po wyznaczonym terminie; 
3) nie zawieraj  danych wymienionych w § 17 lub dane te s  niekompletne; 
4) do zg osze  nie do czono dowodów wniesienia zaliczki; 
5) s  nieczytelne lub budz  w tpliwo ci co do ich tre ci. 
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5. Komisja przeprowadza ustn  cz  rokowa  w zakresie wszystkich warunków koniecznych do 
zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowa , osobno z ka d  z osób 
zakwalifikowanych do udzia u w tej cz ci. 
6. Dodatkowe propozycje uczestników rokowa  z o one w trakcie ustnej cz ci rokowa  nie mog  by  
mniej korzystne od zawartych w pisemnym og oszeniu. 
 

§ 20. 1. Po przeprowadzeniu ustnej cz ci rokowa  komisja ustala zwyci zc  lub ustala, e nie wybiera 
zwyci zcy, z zastrze eniem ust. 2. 
2. W przypadku z o enia przez uczestników rokowa  równorz dnych propozycji komisja mo e 
zorganizowa  dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami. 
3. Z przeprowadzonych rokowa  przewodnicz cy komisji sporz dza protokó . 
4. Rokowania uwa a si  za zamkni te z chwil  podpisania protoko u. 
5. Przewodnicz cy komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowa  o wyniku rokowa  bezpo rednio po 
ich zamkni ciu. 
 
§ 21. Rozporz dzenie wchodzi w ycie w terminie 14 dni od dnia og oszenia. 
 
 
 
 
 
 

MINISTER RODOWISKA 
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Uzasadnienie 

 
Projekt niniejszego rozporz dzenia stanowi realizacj  upowa nienia zawartego w art. 10h ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedmiotowy przepis upowa nia Ministra rodowiska 
do okre lenia w drodze rozporz dzenia sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na rozporz dzanie 
nieruchomo ciami przez parki narodowe oraz przeprowadzania rokowa , uwzgl dniaj c konieczno  
zapewnienia jawno ci i jednolito ci post powania, równego dost pu do udzia u w przetargu oraz 
uzyskania najkorzystniejszego wyniku przetargu. 
 W projekcie rozporz dzenia szczegó owo wskazano wysoko  wadium, którego wp ata 
warunkuje udzia  w przetargu, form , sposób i terminy jego wnoszenia oraz zwrotu. Ponadto, zawarte 
zosta y przepisy dotycz ce trybu powo ywania, sk adu i sposobu dzia ania komisji przetargowej. 
Okre lono tak e przypadki wykluczaj ce udzia  w komisji przetargowej.  
 W zwi zku z tym, ze komisja przetargowa w trakcie przeprowadzania przetargu sporz dza 
protoko y, b d ce podstaw  zawarcia umowy na rozporz dzenie nieruchomo ciami, okre lono sposób 
sporz dzania oraz tre  protoko u z przeprowadzonego przetargu. 
 Przepisy ustawy o ochronie przyrody stanowi , e przetarg mo e mie  form  przetargu ustnego 
nieograniczonego lub przetargu pisemnego nieograniczonego, w zwi zku z powy szym projekt 
rozporz dzenia zawiera przepisy dotycz ce trybu post powania przy przeprowadzaniu poszczególnych 
rodzajów przetargu. Przetarg ustny nieograniczony przybiera form  licytacji prowadzonej przez 
przewodnicz cego komisji przetargowej lub innego cz onka komisji wyznaczonego przez 
przewodnicz cego komisji. Przetarg trwa do chwili, gdy pomimo trzykrotnego wywo ania nie ma dalszych 
post pie . Jednocze nie ustalono, e najni sza warto  post pienia mo e wynosi  1% wywo anej ceny. 
 W przetargu pisemnym nieograniczonym oferenci sk adaj  oferty, które s  nast pnie 
weryfikowane przez komisj  przetargow . Z udzia u w dalszym post powaniu przetargowym zostaj  
wykluczone oferty, które nie spe niaj  warunków formalnych zawartych w og oszeniu o przetargu. 
Zakwalifikowane oferty s  szczegó owo analizowane przez komisj  przetargow , która wybiera spo ród 
nich ofert  najbardziej korzystn  z punktu widzenia warunków przetargu. Przewodnicz cy komisji 
przetargowej zawiadamia na pi mie wszystkich, którzy z o yli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie 
d u szym ni  5 dni od dnia zamkni cia przetargu. 

Je eli drugi przetarg zako czy  si  wynikiem negatywnym, w a ciwy organ mo e przeprowadzi  
rokowania. Rokowania mo e prowadzi  komisja przetargowa, która prowadzi a ostatni przetarg albo 
nowa komisja wybrana przez w a ciwy organ. Z udzia u w dalszym post powaniu wyklucza si  oferty, 
które nie spe niaj  warunków formalnych og oszenia o rokowaniach. Cz  ustna rokowa  odbywa si               
z udzia em zainteresowanych w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz 
dodatkowych propozycji uczestników rokowa , osobno z ka d  z osób zakwalifikowanych do udzia u              
w tej cz ci. Dodatkowe propozycje uczestników rokowa  z o one w trakcie ustnej cz ci rokowa  nie 
mog  by  mniej korzystne od zawartych w pisemnym og oszeniu. Po przeprowadzeniu ustnej cz ci 
rokowa  komisja ustala zwyci zc  lub ustala, e nie wybiera zwyci zcy. W przypadku z o enia przez 
uczestników rokowa  równorz dnych propozycji komisja mo e zorganizowa  dodatkowe ustne 
rokowania z tymi osobami. Z przeprowadzonych rokowa  przewodnicz cy komisji sporz dza protokó ,              
a rokowania uwa a si  za zamkni te z chwil  podpisania protoko u. O wyniku rokowa  
zainteresowanych powiadamia si  bezpo rednio po zako czeniu rokowa . 

Zak ada si , e rozporz dzenie wejdzie w ycie w terminie 14 dni od dnia jego og oszenia. 
Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia alno ci lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt ustawy zosta  
zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa rodowiska. Po jego 
udost pnieniu nie odnotowano zg osze  podmiotów zainteresowanych pracami nad projektem ustawy, 
wnoszonych w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia alno ci lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa. 

Projekt ustawy nie jest obj ty zakresem prawa Unii Europejskiej. 
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Ocena skutków regulacji 

1) Podmioty, na które oddzia uje akt normatywny 

Projektowany akt normatywny oddzia uje na: 

1) Babiogórski Park Narodowy z siedzib  w Zawoi, 
2) Bia owieski Park Narodowy z siedzib  w Bia owie y, 
3) Biebrza ski Park Narodowy z siedzib  w Osowcu Twierdzy, 
4) Bieszczadzki Park Narodowy z siedzib  w Ustrzykach Górnych, 
5) Drawie ski Park Narodowy z siedzib  w Drawnie, 
6) Gorcza ski Park Narodowy z siedzib  w Por bie Wielkiej, 
7) Kampinoski Park Narodowy z siedzib  w Izabelinie, 
8) Karkonoski Park Narodowy z siedzib  w Jeleniej Górze, 
9) Magurski Park Narodowy z siedzib  w Krempnej, 
10) Narwia ski Park Narodowy z siedzib  w Kurowie, 
11) Ojcowski Park Narodowy z siedzib  w Ojcowie, 
12) Park Narodowy „Bory Tucholskie” z siedzib  w Charzykowach, 
13) Park Narodowy Gór Sto owych z siedzib  w Kudowie Zdroju, 
14) Park Narodowy „Uj cie Warty” z siedzib  w Charzynie, 
15) Pieni ski Park Narodowy z siedzib  w Kro cienku nad Dunajcem, 
16) Poleski Park Narodowy z siedzib  w Urszulinie, 
17) Roztocza ski Park Narodowy z siedzib  w Zwierzy cu, 
18) S owi ski Park Narodowy z siedzib  w Smo dzinie, 
19) wi tokrzyski Park Narodowy z siedzib  w Bodzentynie, 
20) Tatrza ski Park Narodowy z siedzib  w Zakopanem, 
21) Wielkopolski Park Narodowy z siedzib  w Jeziorach, 
22) Wigierski Park Narodowy z siedzib  w Krzywem, 
23) Woli ski Park Narodowy z siedzib  w Mi dzyzdrojach, 
24) Osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty bior ce udzia  w przetargach i rokowaniach. 

 

2) Konsultacje  

Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewn trzresortowym oraz konsultacjom spo ecznym              
z nast puj cymi podmiotami: 

1. Pa stwow  Rad  Ochrony Przyrody, 
2. Komisj  Wspóln  Rz du i Samorz du, 
3. Zwi zkami zawodowymi dzia aj cymi przy parkach narodowych: 

a)   Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ”, 
b) Zwi zkiem Le ników Polskich Parków Narodowych, 
c) Zwi zkiem Zawodowym „Budowlani”, 
d) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ” – 80, 
e) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym Pracowników Le nictwa, 

4. Organizacjami ekologicznymi:   
a) Centrum Prawa Ekologicznego, 
b) Klubem Przyrodników, 
c) Lig  Ochrony Przyrody, 
d) Polskim Klubem Ekologicznym, 
e) Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, 
f) Stowarzyszeniem – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 

Ponadto projekt zostanie udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa rodowiska. 
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3) Wp yw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa              

i bud ety jednostek samorz du terytorialnego 

Projektowana regulacja b dzie mia a wp yw na bud et pa stwa w cz ci dotycz cej kosztów 
przeprowadzenia przetargów, bowiem cz  przetargów b dzie zwi zana bezpo rednio              
z prowadzeniem dzia a  ochronnych w parkach narodowych i b dzie finansowana z uzyskiwanych 
dotacji bud etowych. Nie wp ynie to jednak na konieczno  zwi kszenia dotacji, gdy  powy sze koszty 
b d  zawiera y si  w wysoko ci udzielonej dotacji.  

4) Wp yw regulacji na rynek pracy 

Brak bezpo redniego wp ywu na rynek pracy. 

5) Wp yw regulacji na konkurencyjno  gospodarki i przedsi biorczo ,  

w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw 

Brak bezpo redniego wp ywu. 

6) Wp yw regulacji na sytuacj  i rozwój regionalny 

Brak wp ywu na sytuacj  i rozwój regionalny.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27/06/KC 



1 

 

            Projekt 
Rozporz dzenie  

Ministra rodowiska1) 

z dnia                         
w sprawie warunków wynagradzania za prac  i przyznawania innych wiadcze  zwi zanych           

z prac  dla pracowników parków narodowych 

 
Na podstawie art. 103 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.              
Nr 151, poz. 1220, z pó n. zm.2)) zarz dza si , co nast puje: 
 
§ 1. Przepisy rozporz dzenia stosuje si  do pracowników zatrudnionych w parkach narodowych, 
zwanych dalej „pracownikami”. 

§ 2. Ustala si : 
 

1) tabel  miesi cznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowi c  za cznik nr 1 do 
rozporz dzenia; 

2) tabel  procentowych stawek dodatku funkcyjnego, stanowi c  za cznik nr 2 do rozporz dzenia; 
3) tabel  stanowisk, zaszeregowa  i wymaga  kwalifikacyjnych pracowników, stanowi c  za cznik 

nr 3 do rozporz dzenia. 

§ 3. Ilekro  w rozporz dzeniu jest mowa o najni szym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie si  przez 
to najni sze wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabelach 
miesi cznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 2 pkt 2. 

§ 4. Pracownikowi zatrudnionemu w niepe nym wymiarze czasu pracy przys uguje wynagrodzenie 
zasadnicze i inne sk adniki wynagrodzenia w wysoko ci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy 
okre lonego w umowie o prac . 

§ 5. Godzinow  stawk : 

1) wynagrodzenia zasadniczego wynikaj cego z osobistego zaszeregowania pracownika, 
okre lonego stawk  miesi czn  oraz 

2) wynikaj c  z najni szego wynagrodzenia zasadniczego 

– ustala si , dziel c miesi czn  stawk  wynagrodzenia przez liczb  godzin pracy przypadaj cych do 
przepracowania w danym miesi cu. 

§ 6. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku zwi zanym z kierowaniem dzia em, wydzia em lub 
zespo em przys uguje dodatek funkcyjny. 

§ 7. 1. Z tytu u okresowego zwi kszenia zakresu obowi zków s u bowych lub powierzenia dodatkowych 
zada  o wysokim stopniu z o ono ci lub odpowiedzialno ci pracodawca mo e przyzna  pracownikowi 
dodatek specjalny. 

2. Dodatek specjalny przyznaje si  na czas okre lony, a w uzasadnionych charakterem pracy              
i zakresem wykonywanych zada  przypadkach, na czas nieokre lony. 

3. Dodatek specjalny jest wyp acany w ramach posiadanych rodków na wynagrodzenia, w kwocie 
nieprzekraczaj cej 40% cznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika. 

§ 8. 1. Pracownikowi przys uguje dodatek za wys ug  lat w wysoko ci 5 % miesi cznego wynagrodzenia 
zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1 % za ka dy nast pny rok pracy, do 
osi gni cia 20 % miesi cznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i wi cej latach pracy. 

                                                
1) Minister rodowiska kieruje dzie em administracji rz dowej – rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu 
dzia ania Ministra rodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549. 



2 

 

2. Do okresów pracy uprawniaj cych do dodatku za wys ug  lat wlicza si  wszystkie poprzednie 
zako czone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, je eli z mocy odr bnych przepisów podlegaj  one 
wliczeniu do okresu pracy, od którego zale  uprawnienia pracownicze. 

3. Je eli praca w jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie 
podlegaj  zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego. 

4. Dodatek za wys ug  lat przys uguje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za 
dni nieobecno ci w pracy z powodu niezdolno ci do pracy wskutek choroby albo konieczno ci 
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym cz onkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego 
tytu u zasi ek z ubezpieczenia spo ecznego. 

5. Dodatek za wys ug  lat jest wyp acany w terminie wyp aty wynagrodzenia: 

1) pocz wszy od pierwszego dnia miesi ca kalendarzowego nast puj cego po miesi cu, w którym 
pracownik naby  prawo do dodatku lub wy szej stawki dodatku, je eli nabycie prawa nast pi o              
w ci gu miesi ca; 

2) za dany miesi c je eli nabycie prawa do dodatku lub do wy szej stawki nast pi o pierwszego 
dnia miesi ca. 

§ 9. 1. W ramach rodków na wynagrodzenia tworzy si  fundusz premiowy w wysoko ci 5% 
planowanych rodków na wynagrodzenia zasadnicze. 

2. Warunki przyznawania i wyp acania premii okre la zak adowy regulamin premiowania.  

§ 10. 1. W ramach posiadanych rodków na wynagrodzenia mo e by  tworzony fundusz nagród              
z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osi gni cia w pracy zawodowej, pozostaj cy w dyspozycji 
pracodawcy. 

2. Wysoko  funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1, oraz warunki przyznawania i wyp acania nagród 
okre la zak adowy regulamin nagradzania. 

§ 11. 1. Pracownikowi przys uguje nagroda jubileuszowa w wysoko ci: 

1) 75 % miesi cznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy; 

2) 100 % miesi cznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy; 

3) 150 % miesi cznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy; 

4) 200 % miesi cznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy; 

5) 300 % miesi cznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy; 

6) 400 % miesi cznego wynagrodzenia – po 45 latach pracy. 

2. Do okresu pracy uprawniaj cego do nagrody jubileuszowej wlicza si  wszystkie poprzednie 
zako czone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, je eli z mocy odr bnych przepisów podlegaj  one 
wliczeniu do okresu pracy, od którego zale  uprawnienia pracownicze. 

3. W razie równoczesnego pozostawania wi cej ni  w jednym stosunku pracy, do okresu pracy 
uprawniaj cego do nagrody jubileuszowej wlicza si  jeden z tych okresów. 

4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu up ywu okresu uprawniaj cego do tej 
nagrody. 

5. Wyp ata nagrody jubileuszowej nast puje niezw ocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej 
nagrody. 

6. Podstaw  obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przys uguj ce pracownikowi w 
dniu nabycia prawa do nagrody, a je eli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie 
przys uguj ce mu w dniu jej wyp aty. Je eli pracownik naby  prawo do nagrody jubileuszowej, b d c 
zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy ni  w dniu jej wyp aty, podstaw  obliczenia nagrody stanowi 
wynagrodzenie przys uguj ce pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrod  
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jubileuszow  oblicza si  zgodnie z przepisami obowi zuj cymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieni nego 
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. 

7. W razie ustania stosunku pracy w zwi zku z przej ciem na rent  z tytu u niezdolno ci do pracy lub 
emerytur  pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej ni               
12 miesi cy, licz c od dnia rozwi zania stosunku pracy, nagrod  t  wyp aca si  w dniu rozwi zania 
stosunku pracy. 

8. Je eli w dniu wej cia w ycie przepisów wprowadzaj cych zaliczalno  do okresów uprawniaj cych 
do wiadcze  pracowniczych okresów niepodlegaj cych dotychczas wliczeniu up ywa okres 
uprawniaj cy pracownika do dwóch lub wi cej nagród jubileuszowych, wyp aca mu si  tylko jedn  
nagrod  – najwy sz . 

9. Pracownikowi, który w dniu wej cia w ycie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres d u szy ni  
wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ci gu 12 miesi cy od tego dnia up ynie okres 
uprawniaj cy go do nabycia nagrody jubileuszowej wy szego stopnia, nagrod  ni sz  wyp aca si               
w pe nej wysoko ci, a w dniu nabycia prawa do nagrody wy szej – ró nic  mi dzy kwot  nagrody 
wy szej a kwot  nagrody ni szej. 

10. Przepisy ust. 8 i 9 maj  odpowiednio zastosowanie, je eli w dniu, w którym pracownik 
udokumentowa  swoje prawo do nagrody jubileuszowej, by  uprawniony do nagrody wy szego stopnia 
oraz gdy pracownik prawo to nab dzie w ci gu 12 miesi cy od tego dnia. 

§ 12. 1. Pracownikowi spe niaj cemu warunki uprawniaj ce do renty z tytu u niezdolno ci do pracy lub 
emerytury, którego stosunek pracy usta  w zwi zku z przej ciem na rent  lub emerytur , przys uguje 
jednorazowa odprawa pieni na, w wysoko ci: 

1) jednomiesi cznego wynagrodzenia – je eli pracownik by  zatrudniony krócej ni  10 lat; 

2) dwumiesi cznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 10 lat; 

3) trzymiesi cznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 15 lat; 

4) sze ciomiesi cznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 20 lat. 

2. Przy ustalaniu okresów pracy i innych okresów uprawniaj cych do odprawy stosuje si  zasady 
obowi zuj ce przy ustalaniu okresów uprawniaj cych do dodatku za wys ug  lat. 

3. Odpraw  oblicza si  wed ug zasad obowi zuj cych przy ustalaniu ekwiwalentu pieni nego za urlop 
wypoczynkowy. 

4. Pracownik, który otrzyma  odpraw , nie mo e ponownie naby  do niej prawa.  

§ 13. Pracownikowi wykonuj cemu prac  w porze nocnej przys uguje dodatek do wynagrodzenia za 
ka d  godzin  pracy w porze nocnej w wysoko ci 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia 
zasadniczego. Nie ni szy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518§ 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pó n. zm.). 

§ 14. Pracownikowi przys uguje dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyp acane na zasadach okre lonych 
w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek 
sfery bud etowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z pó n. zm.). 

§ 15. Pracownik, który nie posiada kwalifikacji zawodowych przewidzianych dla stanowiska 
zajmowanego przez niego w dniu wej cia w ycie rozporz dzenia, mo e by  nadal zatrudniany na tym 
stanowisku. 

§ 16. Rozporz dzenie wchodzi w ycie w terminie miesi ca od dnia og oszenia.   

 

MINISTER RODOWISKA 
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Za cznik nr 1 

Tabela miesi cznych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

 

Kategoria zaszeregowania Stawka minimalna Stawka maksymalna 

I 900 1800 

II 950 1900 

III 1000 2100 

IV 1050 2300 

V 1100 2500 

VI 1150 2700 

VII 1200 2900 

VIII 1250 3100 

IX 1300 3300 

X 1350 3500 

XI 1400 3700 

XII 1450 3900 

XIII 1600 4100 

XIV 1900 4300 

XV 2100 4500 

XVI 2400 4800 

XVII 2700 5400 

XVIII 3000 6000 

XIX 3500 7000 

XX 4000 8000 
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Za cznik nr 2 

Tabela procentowych stawek dodatku funkcyjnego 

 

Stawka dodatku funkcyjnego Procent najni szego wynagrodzenia 

1 5 - 35 

2 10 – 50 

3 16 – 65 

4 20 – 80 

5 25 – 95 

6 30 – 110 

7 50 – 125 

8 70 – 150 

9 100 – 175 

10 140 - 200 
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Za cznik nr 3 

Tabela stanowisk, zaszeregowa  i wymaga  kwalifikacyjnych pracowników 

 

Wymagania kwalifikacyjne Lp. Stanowisko Kategoria 
zaszeregowania 

Stawka 
dodatku 

funkcyjnego Wykszta cenie Sta  pracy 

1. Dyrektor parku XIX - XX 7-10 

2. Zast pca 
dyrektora parku 

XVI - XIX 6-9 

3. G ówny ksi gowy XVI - XIX 6-9 

4. Profesor  XII - XIX - 

5. G ówny 
specjalista ds. 

ochrony przyrody 

XIV - XVII 4-6 

6. G ówny 
specjalista ds. 
udost pniania 

parku 

XIV - XVII 4-6 

7. G ówny 
specjalista ds. 

edukacji 

XIV - XVII 4-6 

8. Docent  XV - XVIII - 

9.  Nadle niczy  XIII - XVII 4-6 

10.  Konserwator 
obr bu 

ochronnego 

XIII - XVII 4-6 

11. Kierownik dzia u 
ds. ochrony 

przyrody 

XIII - XVI 3-5 

12. Kierownik dzia u 
ds. udost pniania 

parku 

XIII - XVI 3-5 

13. Kierownik dzia u 
ds. edukacji 

XIII - XVI 3-5 

14. Kierownik 
o rodka 

edukacyjno-
muzealnego 

XIII - XVI 3-5 

15. Kierownik 
pracowni 
naukowo-

edukacyjnej 

XIII - XVII 3-5 

16. Starszy 
specjalista ds. 

ochrony przyrody 

XII - XV 1-3 

Wed ug odr bnych 
przepisów 
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17. Starszy 
specjalista ds. 
udost pniania 

parku 

XII - XV 1-3 

18. Starszy 
specjalista ds. 

edukacji 

XII - XV 1-3 

19. Kierownik zespo u 
ds. ochrony 

przyrody  

XIII - XVI 3-5 

20. Kierownik zespo u 
ds. udost pniania 

parku 

XIII - XVI 3-5 

21. Kierownik zespo u 
ds. edukacji 

XIII - XVI 3-5 

22. Adiunkt  XIII - XVI 1-3 

23. Kierownik 
o rodka hodowli 

zwierz t 

XII - XV 3-5 

24. Kierownik szkó ki 
le nej 

XII - XV 3-5 

25. Kustosz  X - XIV 1-3 

26. Komendant 
Stra y Parku 

XI - XV 2-4 

27. Zast pca 
komendanta 
Stra y Parku 

IX – XIII 1-3 

28. Dowódca grupy 
terenowej Stra y 

Parku 

IX - XIII 1-3 

29. Specjalista ds. 
ochrony przyrody 

XI – XV  - 

30. Specjalista ds. 
udost pnienia 

parku 

XI – XV - 

31. Specjalista ds. 
edukacji 

XI – XV - 

32. Asystent XII - XV - 

33. Le niczy  XI - XV 2-4 

34. Konserwator 
obwodu 

ochronnego 

XI - XV 2-4 

35. Starszy stra nik 
Stra y Parku 

VIII - XII 1-3 

36. Adiunkt parku X - XIV 1-3 
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37. Podle niczy  VIII - XII - 

38. Stra nik Stra y 
Parku 

VIII - XII - 

39. Starszy stra nik VIII - XII - 

40. Referent 
techniczny 

VIII - XII - 

41. Przewodnik 
turystyczny 

VI - XI - 

42. Stra nik  VI - XI - 
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Uzasadnienie 

Projekt niniejszego rozporz dzenia stanowi realizacj  upowa nienia zawartego w art. 103 ust. 5 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedmiotowy przepis upowa nia Ministra 

rodowiska do okre lenia w drodze rozporz dzenia warunków wynagradzania za prac  pracowników 
parków narodowych i przyznawania im innych wiadcze  zwi zanych z prac , w tym kwoty 
wynagrodzenia zasadniczego parków narodowych oraz innych poza wynagrodzeniem zasadniczym 
sk adników wynagrodzenia uzasadnionych zw aszcza pe nieniem okre lonej funkcji lub zajmowaniem 
okre lonego stanowiska, szczególnymi w a ciwo ciami pracy, warunkami wykonywanej pracy oraz 
kwalifikacjami zawodowymi pracowników.  

 W projekcie rozporz dzenia ustalono: 

1) tabel  miesi cznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowi c  za cznik nr 1              
do rozporz dzenia, 
2) tabel  procentowych stawek dodatku funkcyjnego, stanowi c  za cznik nr 2 do rozporz dzenia, 
3) tabel  stanowisk, zaszeregowa  i wymaga  kwalifikacyjnych pracowników, stanowi c  za cznik 

nr 3 do rozporz dzenia. 

Okre lono tak e zasady przyznawania dodatków funkcyjnych dla pracowników kieruj cych dzia em 
wydzia em lub innym zespo em ludzi. Szczegó owe warto ci dodatków funkcyjnych zosta y okre lone              
w za czniku do rozporz dzenia. Dodatek zadaniowy mo e by  przyznany pracownikowi, któremu 
czasowo w okresie, w którym zwi kszono mu obowi zki s u bowe. Ustalono tak e wysoko  tego 
dodatku. 

Pracownikowi parku narodowego przys uguje równie  dodatek za wys ug  lat (dodatek sta owy)              
w wysoko ci 5 % za ka dy przepracowany rok, jednak nie wi cej ni  20 %, oraz nagroda jubileuszowa 
za przepracowanie okre lonej liczby lat. Zasady przyznawania nagrody jubileuszowej zosta y okre lone              
w projektowanych przepisach. 

W przypadku odej cia pracownika z przyczyn okre lonych w projekcie przys uguje mu odprawa, 
przyznawana w wysoko ci i na zasadach wskazanych w przepisach projektu rozporz dzenia. 

Pracownikowi parku narodowego przys uguje tak e dodatkowe wynagrodzenie roczne wyp acane na 
zasadach okre lonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 
pracowników jednostek sfery bud etowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z pó n. zm.). Wprowadzono 
ponadto przepis przej ciowy, zgodnie z którym pacownik, który nie posiada kwalifikacji zawodowych 
przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wej cia w ycie rozporz dzenia, mo e 
by  nadal zatrudniany na tym stanowisku. 

Zak ada si , e rozporz dzenie wejdzie w ycie w terminie 1 miesi ca od dnia og oszenia. 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia alno ci lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt ustawy zosta  
zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa rodowiska. Po jego 
udost pnieniu nie odnotowano zg osze  podmiotów zainteresowanych pracami nad projektem ustawy, 
wnoszonych w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia alno ci lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa. 

Projekt ustawy nie jest obj ty zakresem prawa Unii Europejskiej. 
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Ocena skutków regulacji 

1) Podmioty, na które oddzia uje akt normatywny 

Projektowany akt normatywny oddzia uje na: 

1) Babiogórski Park Narodowy z siedzib  w Zawoi, 
2) Bia owieski Park Narodowy z siedzib  w Bia owie y, 
3) Biebrza ski Park Narodowy z siedzib  w Osowcu Twierdzy, 
4) Bieszczadzki Park Narodowy z siedzib  w Ustrzykach Górnych, 
5) Drawie ski Park Narodowy z siedzib  w Drawnie, 
6) Gorcza ski Park Narodowy z siedzib  w Por bie Wielkiej, 
7) Kampinoski Park Narodowy z siedzib  w Izabelinie, 
8) Karkonoski Park Narodowy z siedzib  w Jeleniej Górze, 
9) Magurski Park Narodowy z siedzib  w Krempnej, 
10) Narwia ski Park Narodowy z siedzib  w Kurowie, 
11) Ojcowski Park Narodowy z siedzib  w Ojcowie, 
12) Park Narodowy „Bory Tucholskie” z siedzib  w Charzykowach, 
13) Park Narodowy Gór Sto owych z siedzib  w Kudowie Zdroju, 
14) Park Narodowy „Uj cie Warty” z siedzib  w Charzynie, 
15) Pieni ski Park Narodowy z siedzib  w Kro cienku nad Dunajcem, 
16) Poleski Park Narodowy z siedzib  w Urszulinie, 
17) Roztocza ski Park Narodowy z siedzib  w Zwierzy cu, 
18) S owi ski Park Narodowy z siedzib  w Smo dzinie, 
19) wi tokrzyski Park Narodowy z siedzib  w Bodzentynie, 
20) Tatrza ski Park Narodowy z siedzib  w Zakopanem, 
21) Wielkopolski Park Narodowy z siedzib  w Jeziorach, 
22) Wigierski Park Narodowy z siedzib  w Krzywem, 
23) Woli ski Park Narodowy z siedzib  w Mi dzyzdrojach. 

 

2) Konsultacje  

Projekt zostanie poddany uzgodnieniom wewn trzresortowym oraz konsultacjom spo ecznym              
z nast puj cymi podmiotami: 

1. Pa stwow  Rad  Ochrony Przyrody, 
2. Komisj  Wspóln  Rz du i Samorz du, 
3. Zwi zkami zawodowymi dzia aj cymi przy parkach narodowych: 

a) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ”, 
b) Zwi zkiem Le ników Polskich Parków Narodowych, 
c) Zwi zkiem Zawodowym „Budowlani”, 
d) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym „Solidarno ” – 80, 
e) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym Pracowników Le nictwa, 

4. Organizacjami ekologicznymi:   
a) Centrum Prawa Ekologicznego, 
b) Klubem Przyrodników, 
c) Lig  Ochrony Przyrody, 
d) Polskim Klubem Ekologicznym, 
e) Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, 
f) Stowarzyszeniem – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. 

Ponadto projekt zostanie udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa rodowiska. 
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3) Wp yw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa              

i bud ety jednostek samorz du terytorialnego 

Projektowana regulacja b dzie mia a wp yw na bud et pa stwa w cz ci dotycz cej kosztów 
wynagradzania pracowników parków narodowych, gdy  b dzie to zwi zane bezpo rednio              
z prowadzeniem dzia a  ochronnych w parkach narodowych i b dzie finansowana z uzyskiwanych 
dotacji bud etowych. Nie wp ynie to jednak na konieczno  zwi kszenia dotacji, gdy  powy sze koszty 
b d  zawiera y si  w wysoko ci udzielonej dotacji.  

4) Wp yw regulacji na rynek pracy 

Brak bezpo redniego wp ywu na rynek pracy. 

5) Wp yw regulacji na konkurencyjno  gospodarki i przedsi biorczo ,  

w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw 

Brak bezpo redniego wp ywu. 

6) Wp yw regulacji na sytuacj  i rozwój regionalny 

Brak wp ywu na sytuacj  i rozwój regionalny.  
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