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L.dz.103/12       Jeziory dnia 09 maja 2012 r. 

       

 

        Pan Janusz Zaleski  

        Główny Konserwator Przyrody 

        Podsekretarz Stanu 

        Ministerstwo Środowiska 
 
 
 
 
 W nawiązaniu do e-maila od Pana Wojciecha Hurkały dotyczącego wyrażenia 
stanowiska Związku Leśników Polskich Parków Narodowych w sprawie komisyjnego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie w górach i na zorganizowanych 
terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody w zakresie przeznaczania wpływów z 
tytułu wstępu i udostępniania obszaru parku wskazujemy jak poniżej: 
 
projektowane zmiany ustaw powielają dotychczasowe wadliwe rozwiązania, o których 
sygnalizował już Związek Leśników Polskich Parków Narodowych  gdyż: 
  
 - środki finansowe wypracowane przez osobę prawną stanowią jej własność, wobec czego 
brak jest podstaw do nakazania przez ustawodawcę aby zarobione środki  osoba prawna 
przekazała na rzecz innego podmiotu, a jest to prawnie niedopuszczalna forma 
opodatkowania na rzecz innego podmiotu niż Skarb Państwa. Państwowa osoba prawna nie 
może być w drodze ustawy zobowiązana do cywilnoprawnych świadczeń o charakterze 
nieekwiwalentnym  na rzecz podmiotu trzeciego spoza sektora finansów publicznych. 
  
- w projekcie ustawy mowa jest o wpływach, a więc parki narodowe będą musiały w 
przypadku, gdy koszt pozyskania opłaty za wstęp do parku narodowego będzie wysoki, 
rozważyć czy takie opłaty pobierać, aby nie przynosiły one w efekcie straty dla parku. 

- zapisy projektu ustawy  nie umożliwiają kontrolowania sposobu wykorzystywania środków 
przekazywanych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego, bowiem 
przekazanie nie odbywa się na podstawie stosunku cywilnoprawnego - umowy zawartej 
pomiędzy dyrektorem parku a podmiotem  uprawnionym do wykonywania ratownictwa 
górskiego.  Takie przekazanie nie znajduje żadnego uzasadnienia i jest sprzeczne z zasadą 
transparentności wykorzystywania środków publicznych. Znamiennym jest, że na rzecz 
innych organizacji działających na terenach parków, np. WOPR, środki przekazywane są w 
sposób równorzędny i partnerski, to jest w   oparciu o umowę - vide ustawa  z dnia 18 
sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Nie sposób 
zrozumieć, dlaczego w stosunku do GOPR dyrektorzy parków narodowych traktowani są  
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przedmiotowo i odebrano im możliwość ustalania czy, a jeżeli to na jakie formy realizowania 
zadań GOPR chcą płacić. 
 -  w przypadku działania na terenie parku narodowego  kilku  podmiotów uprawnionych do 
wykonywania ratownictwa górskiego na obszarze danego parku - ustawodawca w projekcie 
nie rozstrzygnął, w jaki sposób ma nastąpić podział przekazywanych środków na rzecz  kilku 
podmiotów. 
  
  
 WNIOSEK  
Należy przygotować rozwiązania w zakresie  ewentualnych  świadczeń dla podmiotów 
uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego  na takich samych zasadach jak  
przyjęto w  ustawie  z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych. 
 

 

 

 

 

 
Do wiadomości: 

Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody 
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