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L.dz.133/11                  Jeziory dnia 05 lipca 2011r. 
 
 
        Pan 
        Bogdan Borusewicz 
        Marszałek Senatu 
 

 
STANOWISKO RADY KRAJOWEJ 

ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH 
 

 
Związek Leśników Polskich Parków Narodowych wyraża zdecydowany sprzeciw 

wobec działań mogących doprowadzić do znaczącego pogorszenia sytuacji finansowej 
parków narodowych oraz Budżetu Państwa w związku z uchwaloną przez Sejm ustawą z dnia 
1 lipca 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach 
narciarskich. Powyższa ustawa została uchwalona na posiedzeniu Sejmu nr 95 w dniu 01-07-
2011 r. i przekazana do Senatu.  

W myśl art. 16 uchwalonej ustawy „opłaty pobierane za wstęp i udostępnienie wejścia 
do parku narodowego lub krajobrazowego znajdującego się w górach, oraz za wstęp na jego 
wszelkie ścieżki edukacyjne i biletowane obiekty, przekazuje się w wysokości 15% wpływów 
za każdy kwartał podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego na 
obszarze, na którym znajduje się określony park narodowy lub krajobrazowy, z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa górskiego nieobjętych 
umową, o której mowa w ust. 1.” 

 Uważamy, że zaproponowane w ustawie zapisy godzą przede wszystkim w parki 
narodowe będące dobrem wszystkich Polaków. Po raz kolejny próbuje się uszczuplić w 
sposób znaczący budżety parków i doprowadzić je na skraj bankructwa. Bez środków 
finansowych pochodzących z opłat za wstęp do parku czy za udostępnianie obszarów parku 
parki narodowe nie będą w stanie prowadzić zabiegów ochronnych. Planowane uregulowania 
dotkną parki górskie, które są masowo odwiedzane przez turystów i które w związku z tym 
muszą łożyć olbrzymie nakłady na właściwe przygotowanie swoich szlaków tak, aby ruch 
turystyczny nie powodował znacznych zniszczeń w przyrodzie. Nie chcemy dopuścić do 
sytuacji, w której ze względu na brak środków pewne szlaki będą zmuszone wprowadzać 
limitowany ruch zwiedzających, gdyż ich stan nie będzie pozwalał na bezpieczne zwiedzanie. 
W terenach górskich wszelkie prace są niezwykle kosztowne, gdyż wiele materiałów 
niezbędnych do prac konserwacyjnych i remontowych trzeba dostarczać bez wykorzystania 
sprzętu mechanicznego, który gdzie indziej znacznie ułatwia prace i obniża nakłady 
finansowe.  

 Przy analizie zaproponowanych zapisów należy wziąć pod uwagę, że pobieranie opłat 
związane jest z kosztami prowizji płaconej przez Park na rzecz osób wykonujących te prace. 
Prowizje te są różne w zależności od wielu czynników i wynikają z przeprowadzanych 
przetargów ale w niektórych przypadkach sięgają nawet 20%. Jeśli więc do prowizji 
„biletera” doliczyć koszty opłat na rzecz GOPR lub TOPR to okaże się, że w parku 
pozostanie zaledwie około 65 % pobranych opłat.  
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Podkreślić należy, że pieniądze te przeznaczane są wyłącznie na potrzeby ochrony 
przyrody, edukacji i turystyki. W przypadku drastycznego obniżenia ilości dostępnych 
środków parki narodowe chcąc realizować swoje zadania statutowe będą musiały wystąpić do 
Budżetu Państwa z prośbą o zwiększenie dotacji. Tak więc Budżet z jednej strony 
zaoszczędzi środki, których nie będzie musiał przekazywać na utrzymanie ważnych służb 
ratowniczych jakimi są GOPR i TOPR ale z drugiej strony będzie musiał zwiększone środki 
przekazywać na rzecz parków narodowych.  

 Proponowane zapisy są szczególnie niebezpieczne dla parków narodowych w sytuacji 
planowanego na 2012 r. przekształcenia parków z państwowe osoby prawne. W projekcie 
ustawy zakłada się bowiem, że parki narodowe w znacznym stopniu będą się utrzymywać z 
wypracowanych przez siebie środków. W sytuacji, w której 15% opłat będzie musiało być 
przekazanych na rzecz GOPR i TOPR ilość środków, którymi parki będą dysponować 
znacznie się ograniczy. Może to skutkować utrata płynności finansowej a w konsekwencji 
doprowadzić do redukcji zatrudnienia i ograniczenia realizacji zadań ochronnych.  

 Należy podkreślić, że na parki narodowe nakłada się coraz to nowe obowiązki w tym 
między innymi sprawowanie nadzoru nad obszarami Natura 2000. Wiąże się to ze znacznymi 
nakładami finansowymi wynikającymi z konieczności opracowania planów ochrony a później 
realizacji zabiegów ochronnych w tym zwłaszcza prowadzenia niezwykle kosztowych 
monitoringów, niezbędnych do wykonywania sprawozdań. Na wykonanie tych zadań parki 
nie otrzymały żadnych dodatkowych etatów ani środków więc zadania przejęli zatrudnieni już 
w parkach specjaliści. Osoby te zarabiają znacznie mniej niż pracownicy zatrudnieni w 
Lasach Państwowych chociaż wykonują zbliżoną i co najmniej tak samo trudną pracę.  

 
 
Mając powyższe na uwadze ZLP PN zwraca się do Pana Marszałka z prośbą o zmianę 

uchwalonych przez Sejm przepisów w taki sposób, aby nie doprowadzić parków narodowych 
do zapaści finansowej. Proponujemy utrzymanie obecnie obowiązujących przepisów w tym 
zakresie, co pozwolić powinno na niepogarszanie trudnej już sytuacji parków narodowych. 
 
 

Z up. Rady Krajowej ZLP PN 
Przewodniczący 
 

………………………………….. 
      mgr inż. Piotr Kozłowski 

 
Do wiadomości: 

1. Marszałek Senatu 
2. Prezydent R.P., 
3. Prezes Rady Ministrów, 
4. Kluby Parlamentarne Sejmu R.P., 
5. Przewodniczący oraz Posłowie Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa Sejmu R.P., 
6. Przewodniczący oraz Senatorowie Komisji Środowiska Senatu R.P. 
7. ZLP w RP, Związki Zawodowe w parkach narodowych, 
8. Środki przekazu 
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