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Streszczenie
W dniu 24 czerwca 2006 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyñski
powo³a³ Zespó³ do opracowania projektu ustawy reguluj¹cej status dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego Puszczy Bia³owieskiej.
Odpowiadaj¹c na zagro¿enia unikalnych w skali Europy wartoœci przyrodniczych
i kulturowych Puszczy Bia³owieskiej, Zespó³ uzna³, i¿ najlepsz¹ form¹ ochrony tych wartoœci
bêdzie park narodowy obejmuj¹cy ca³y obszar polskiej czêœci Puszczy (oko³o 600 km2).
Zapewni on zachowanie bioró¿norodnoœci na poziomie ekosystemowym, gatunkowym
i genetycznym, trwa³oœæ naturalnych procesów przyrodniczych, ochronê populacji ¿ubra
i wszystkich pozosta³oœci pierwotnych lasów. Równoczeœnie, uwzglêdniaj¹c obawy
lokalnych spo³ecznoœci przed podniesieniem statusu ochronnego Puszczy, Zespó³
wypracowa³ now¹ formu³ê prawn¹ parku narodowego, która zapewni zró¿nicowane re¿imy
ochrony przyrody i udostêpnienia obszaru parku dla ludzi, umo¿liwi zrównowa¿ony rozwój
regionu w oparciu o turystykê i edukacjê przyrodnicz¹ oraz bêdzie sprzyjaæ zachowaniu
dziedzictwa kulturowego (Ustawa o utworzeniu Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej).
Maj¹c na uwadze z³¹ sytuacjê ekonomiczn¹ i demograficzn¹ regionu, Zespó³ uzna³ za
niezbêdne, aby utworzeniu Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej towarzyszy³
wieloletni (2008-2013) program finansowego wsparcia powiatu hajnowskiego. Przygotuje
on lokalne spo³ecznoœci do czerpania korzyœci ze zmiany statusu Puszczy przez poprawê
i rozbudowê infrastruktury, edukacjê i aktywizacjê zawodow¹ mieszkañców oraz rozwój
turystyki i sektora us³ug w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe Puszczy Bia³owieskiej
(Ustawa o ustanowieniu Programu zrównowa¿onego rozwoju regionu Parku Narodowego
Puszczy Bia³owieskiej w latach 2008-2013).
Wprowadzenie nowej formu³y parku narodowego wymaga uprzedniej zmiany Ustawy o
ochronie przyrody. Zespó³ zaproponowa³ takie zmiany, które nie tylko umo¿liwi¹ utworzenie
Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej, ale pozwol¹ tak¿e na dawno oczekiwan¹ reformê
polskich parków narodowych tak, aby ich misj¹ by³a ochrona najcenniejszych fragmentów
przyrody oraz szerzenie wiedzy przyrodniczej i kszta³towanie proekologicznej œwiadomoœci
obywatelskiej, które bêd¹ sprzyja³y ochronie bioró¿norodnoœci i zrównowa¿onemu
rozwojowi na obszarze ca³ego kraju. W œwietle propozycji Zespo³u polskie parki narodowe
bêd¹ istotnym elementem pozytywnego wizerunku naszego kraju na œwiecie, a tak¿e
wymiernym œrodkiem promocji przek³adaj¹cym siê na dochody z turystyki oraz zrównowa¿ony rozwój regionów (Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw).
Zespó³ przeprowadzi³ wstêpne szacunki sumarycznych kosztów i przychodów
generowanych w latach 2008-2013 przez zaproponowany pakiet 3 ustaw. Nak³ady Skarbu
Pañstwa pozwol¹ na pozyskanie funduszy z innych Ÿróde³ i wygenerowanie dochodów, które
³¹cznie znacznie przekrocz¹ poniesione wydatki.
Puszcza Bia³owieska po³o¿ona na styku kultur ró¿nych narodów – Polski, Litwy,
Bia³orusi, Ukrainy i Rosji – jest wielkim dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym ca³ej
Europy. Zespó³ wyra¿a nadziejê, i¿ zaproponowane tu rozwi¹zania prawne pozwol¹ na
zachowanie tego dziedzictwa dla przysz³ych pokoleñ.
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USTAWA
o utworzeniu Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej
(projekt)

Za³¹cznik 1
do ustawy o utworzeniu Parku Narodowego
Puszczy Bia³owieskiej:
WYTYCZNE DO PLANU OCHRONY
PARKU NARODOWEGO PUSZCZY BIA£OWIESKIEJ
z Rycinami 1-5

UZASADNIENIE
do ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej

USTAWA
z dnia .......................
o utworzeniu Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej
(projekt)
Art. 1.
1. Tworzy siê Park Narodowy Puszczy Bia³owieskiej, zwany dalej „Parkiem”.
2. Park dzia³a na zasadach okreœlonych przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z póŸn. zm.) z zastrze¿eniem
postanowieñ niniejszej ustawy.
3. Powierzchnia Parku wynosi 604,059 km2. Granice Parku okreœla za³¹cznik nr 1 do ustawy.
4. Wokó³ Parku tworzy siê strefê ochronn¹, zwan¹ otulin¹, o powierzchni 114,1 km2, której
granice okreœla za³¹cznik nr 1 do ustawy.
5. W zarz¹d Parku nie przechodz¹ nieruchomoœci Skarbu Pañstwa bêd¹ce w dniu wejœcia w
¿ycie ustawy:
1) w zarz¹dzie Dyrekcji Okrêgowej Dróg Publicznych w Bia³ymstoku – odcinki
dróg wojewódzkich:
a) nr 689, na odcinku – Hajnówka – Bia³owie¿a – granica Pañstwa; – 19,31 km,
o powierzchni 0,193 km2
b) nr 687, na odcinku – Zwodzieckie – Œwinoroje, 5,16 km, o powierzchni
0,516 km2
2) w zarz¹dzie Zarz¹du Dróg Powiatowych w Hajnówce – odcinki dróg
publicznych:
a) Olchówka – Stare Masiewo, 5,22 km, o powierzchni 0,522 km2,
b) Czerlonka – Zwierzyniec – Budy – Teremiski – Pogorzelce – Bia³owie¿a,
9,78 km, o powierzchni 0,098 km2,
c) £ozice – Topi³o, 4,28 km, o powierzchni 0,428 km2.
3) w zarz¹dzie Przedsiêbiorstwa Pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe”
a) na odcinku Orzeszkowo – Hajnówka, 3,67 km, o powierzchni 0,298 km2,
b) na odcinku – Zwodzieckie – Bernacki Most – Suszczy Borek, 8,09 km, o
powierzchni 0,504 km2
Art. 2.
Park Narodowy Puszczy Bia³owieskiej tworzony jest w celu:
1) zachowania procesów ekologicznych i ewolucyjnych charakterystycznych dla
ni¿owych lasów naturalnych, w tym procesów wielkoobszarowych i d³ugoterminowych;
2) ochrony ró¿norodnoœci biologicznej typowej dla europejskich lasów naturalnych
na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym;
3) ochrony ¿ubra (Bison bonasus);
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4) prowadzenia badañ naukowych;
5) niezagra¿aj¹cego przyrodzie rozwoju turystyki przyrodniczej i edukacji
przyrodniczej;
6) ochrony dziedzictwa kulturowego Puszczy Bia³owieskiej;
7) zapewnienia spo³ecznoœciom lokalnym trwa³ej podstawy zrównowa¿onego
rozwoju.
Art. 3.
1. W Parku tworzy siê obszary ochrony:
1) œcis³ej – obejmuj¹cy od 20% do 25% ca³kowitej powierzchni Parku,
2) zintegrowanej,
3) czynnej,
4) u¿ytkowej – obejmuj¹cy od 20% do 30% ca³kowitej powierzchni Parku,
5) krajobrazowej.
2. Granice obszarów ochrony zostan¹ ustalone w planie ochrony Parku, a do czasu jego
sporz¹dzenia bêd¹ obowi¹zywa³y tymczasowe granice stref wskazane w Wytycznych do
planu ochrony, stanowi¹cych za³¹cznik nr 1 do ustawy.
Art. 4.
1. Na ca³ym obszarze Parku, z zastrze¿eniem ust. 2, zabrania siê:
1) polowania;
2) rybactwa;
3) amatorskiego po³owu ryb, z wyj¹tkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony
lub zadaniach ochronnych;
4) chwytania lub zabijania dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t, zbierania lub niszczenia
jaj, postaci m³odocianych i form rozwojowych zwierz¹t, umyœlnego p³oszenia
zwierz¹t krêgowych, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronieñ
zwierz¹t oraz ich miejsc rozrodu;
5) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystoœci;
6) zmiany stosunków wodnych i regulacji rzek, je¿eli zmiany te nie s³u¿¹ ochronie
przyrody;
7) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzeŸbê terenu;
8) pozyskiwania ska³, torfu oraz skamienia³oœci;
9) niszczenia gleby;
10) wprowadzania gatunków roœlin, zwierz¹t i grzybów;
11) hodowli organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
12) wprowadzania bez uwiêzi psów i innych zwierz¹t domowych;
13) wprowadzania zwierz¹t gospodarczych, z wyj¹tkiem zwierz¹t poci¹gowych
u¿ywanych przy udostêpnianiu obszaru Parku;
14) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz u¿ywania Ÿróde³ œwiat³a o otwartym
p³omieniu, z wyj¹tkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora Parku;
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15) prowadzenia dzia³alnoœci wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyj¹tkiem miejsc
wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
16) ruchu pojazdów poza drogami do tego wyznaczonymi;
17) umieszczania, bez zgody dyrektora Parku, napisów, og³oszeñ reklamowych i
innych znaków niezwi¹zanych z ochron¹ przyrody Parku, z wyj¹tkiem znaków
drogowych i innych znaków zwi¹zanych z ochron¹ bezpieczeñstwa i porz¹dku
powszechnego;
18) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody dyrektora Parku;
19) zak³ócania ciszy;
20) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urz¹dzeñ technicznych, z
wyj¹tkiem obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych celom Parku;
21) stosowania chemicznych i biologicznych œrodków ochrony roœlin i nawozów;
22) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez dyrektora Parku;
23) u¿ywania lotni i motolotni bez zgody dyrektora Parku;
24) wykonywania lotów cywilnymi statkami powietrznymi poni¿ej 3000 metrów
wysokoœci wzglêdnej nad obszarem chronionym, z wyj¹tkiem lotów interwencyjnych i patrolowych s³u¿b MON i MSWiA.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotycz¹:
1) wykonywania zadañ wynikaj¹cych z planu ochrony lub zadañ ochronnych;
2) likwidacji nag³ych zagro¿eñ, prowadzenia akcji ratowniczych, przeciwpo¿arowych i zwi¹zanych z bezpieczeñstwem publicznym;
3) wykonywania zadañ z zakresu obronnoœci kraju w przypadku zagro¿enia
bezpieczeñstwa pañstwa;
4) wykonywania badañ naukowych oraz prowadzenia zajêæ edukacyjnych, po
uzyskaniu zgody dyrektora Parku;
5) wykonywania dzia³añ dotycz¹cych obszarów objêtych ochron¹ krajobrazow¹ w
trakcie ich gospodarczego wykorzystywania przez jednostki organizacyjne,
osoby prawne lub fizyczne oraz wykonywania prawa w³asnoœci, zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego.
Art. 5.
1. Niezale¿nie od zakazów wymienionych w art. 4, ustala siê zakazy:
1) na obszarze ochrony œcis³ej:
a) poruszania siê poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi;
b) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roœlin lub ich
czêœci;
c) zbioru dziko rosn¹cych grzybów, roœlin lub ich czêœci;
d) wjazdu pojazdami napêdzanymi silnikami spalinowymi i u¿ywania
narzêdzi napêdzanych takimi silnikami;
e) przebywania w okresie od zapadniêcia zmroku do œwitu;
f) wprowadzania psów i innych zwierz¹t domowych i gospodarczych, z
wyj¹tkiem zwierz¹t poci¹gowych u¿ywanych przy udostêpnianiu obszaru
Parku.
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2) na obszarze ochrony zintegrowanej - pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania
drzew i innych roœlin lub ich czêœci z wyj¹tkiem zbioru jadalnych p³odów runa.
2. Zakazy wymienione w ust. 1 nie dotycz¹:
1) likwidacji nag³ych zagro¿eñ, prowadzenia akcji ratowniczych i zwi¹zanych z
bezpieczeñstwem publicznym;
2) wykonywania zadañ z zakresu obronnoœci kraju w przypadku zagro¿enia
bezpieczeñstwa pañstwa;
3) wykonywania badañ naukowych oraz prowadzenia zajêæ edukacyjnych, po
uzyskaniu zgody dyrektora Parku.
Art. 6.
1. W strefie ochrony u¿ytkowej dopuszcza siê pozyskanie drewna na indywidualne potrzeby
mieszkañców gmin na obszarze których znajduje siê Park, w ³¹cznej wysokoœci
nieprzekraczaj¹cej 30 tys. m3 na rok.
2. Szczegó³owe zasady pozyskania zostan¹ okreœlone w planie ochrony Parku, a do czasu
jego sporz¹dzenia bêd¹ obowi¹zywa³y zasady okreœlone w Wytycznych do planu
ochrony, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do ustawy.
Art. 7.
Je¿eli jest to uzasadnione potrzebami ochrony ¿ubra, dyrektor Parku mo¿e wykonywaæ
zadania zwi¹zane z ochron¹ tego gatunku poza granicami Parku. Zadania te obejmuj¹ w
szczególnoœci: monitoring zwierz¹t, dokarmianie, od³awianie i odstrza³ zwierz¹t,
wspomaganie ochrony obszarów nara¿onych na szkody wyrz¹dzone przez ¿ubry,
prowadzenie akcji informacyjnej na temat ¿ubrów wœród lokalnych spo³ecznoœci.
Art. 8.
Powo³anie dyrektora Parku nast¹pi w ci¹gu 6 miesiêcy od wejœcia w ¿ycie niniejszej
ustawy. Do tego czasu funkcjê dyrektora bêdzie pe³ni³a osoba wyznaczona przez ministra
w³aœciwego ds. œrodowiska.
Art. 9.
1. Z dniem wejœcia w ¿ycie ustawy Park staje siê nastêpc¹ prawnym Bia³owieskiego Parku
Narodowego, a pracownicy Bia³owieskiego Parku Narodowego oraz pracownicy
Gospodarstwa Pomocniczego przy Bia³owieskim Parku Narodowym staj¹ siê
pracownikami Parku.
2. Z dniem wejœcia w ¿ycie ustawy pracownikom nadleœnictw Bia³owie¿a, Browsk i
Hajnówka stwarza siê, na ich wniosek z³o¿ony nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 6 miesiêcy od dnia
wejœcia w ¿ycie ustawy, mo¿liwoœæ podjêcia pracy w Parku, z utrzymaniem ci¹g³oœci
okresów zatrudnienia.
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Art. 10.
Na wniosek dyrektora Parku, z³o¿ony nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 1 roku od dnia utworzenia
Parku, PGL Lasy Pañstwowe przeka¿¹ Parkowi wskazane we wniosku materia³y
informacyjne i archiwalne umo¿liwiaj¹ce skuteczn¹ realizacjê celów Parku na terenach
przejêtych od PGL Lasy Pañstwowe, w tym mapy numeryczne tych terenów.
Art. 11.
Na wydatki zwi¹zane z utworzeniem Parku w latach 2008-2011 przeznacza siê ³¹cznie
kwotê 20 milionów z³otych.
Art. 12.
Dla Parku ustala siê dotacjê Skarbu Pañstwa w wysokoœci 14 900 000 z³ waloryzowan¹
corocznie w stopniu odpowiadaj¹cym œredniorocznemu wskaŸnikowi cen towarów i us³ug
konsumpcyjnych ogó³em og³aszanemu przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego, w
formie komunikatu, w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Art. 13.
Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia.
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ZA£¥CZNIK 1
do ustawy o utworzeniu
Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej:
Wytyczne do planu ochrony
Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej
Spis treœci
1. Obszar, opis ogólny, g³ówne cele ochrony przyrody
2. Strefy ochronne – granice, zasady dzia³añ ochronnych, dostêpnoœci i u¿ytkowania
3. Otulina parku
4. Zasady postêpowania z pozosta³oœci¹ po gospodarce leœnej
5. Ochrona gleby, wód i powietrza, w tym zasady odtwarzania stosunków wodnych
6. Ochrona ssaków kopytnych
7. Zasady postêpowania z gatunkami obcymi
8. Ochrona przeciwpo¿arowa
9. Edukacja, turystyka i nauka
10. Ochrona dziedzictwa kulturowego
11. Wspó³praca z samorz¹dami lokalnymi i pozyskiwanie funduszy zewnêtrznych
12. Zagadnienia komunikacyjno-transportowe
13. Proponowana struktura organizacyjna PNPB
14. Piœmiennictwo

Niniejszy dokument zosta³ przygotowany przez Zespó³ Prezydenta RP do Opracowania
Projektu Ustawy Reguluj¹cej Status Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Puszczy
Bia³owieskiej. W wyniku kilkumiesiêcznych prac Zespó³ zarekomendowa³ Panu
Prezydentowi powo³anie Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej (PNPB),
funkcjonuj¹cego na nowych zasadach oraz przedstawi³ projekty stosownych ustaw. W celu
u³atwienia startu i prawid³owego funkcjonowania tworzonego parku w okresie
przejœciowym, tj. do chwili wejœcia w ¿ycie Planu Ochrony PNPB, przygotowano niniejsze
opracowanie – Wytyczne do Planu Ochrony. Dokument ten zawiera wytyczne do tworzenia
w³aœciwego Planu Ochrony, a tak¿e wskazuje kierunki rozwoju PNPB w d³u¿szej
perspektywie czasowej. Powinien byæ te¿ wykorzystany przy tworzeniu statutu i regulaminu
nowego parku oraz przygotowywaniu planów rocznych zadañ ochronnych.
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1. Obszar, opis ogólny, g³ówne cele ochrony przyrody
Park Narodowy Puszczy Bia³owieskiej obejmuje powierzchniê 601,5 km2. Jego granice
przebiegaæ bêd¹ po skraju zwartego kompleksu leœnego (patrz: Rycina 1). Do PNPB zostanie
w³¹czony obecny Bia³owieski Park Narodowy (BPN) oraz grunty administrowane przez
Lasy Pañstwowe (Nadleœnictwa Bia³owie¿a, Browsk i Hajnówka), a tak¿e niektóre inne
grunty skarbu pañstwa i niewielkie obszary gruntów innej w³asnoœci. Do PNPB nie bêd¹
w³¹czone du¿e polany osadnicze le¿¹ce wewn¹trz Puszczy Bia³owieskiej (PB) lub wcinaj¹ce
siê w jej obrze¿a: Babia Góra, Bernadzki Most, Bia³owie¿a, Budy, Cimochy, Czerlonka,
Gnilec, Grudki, Hajdukowszczyzna, Janowo, Kapitañszczyzna, Krynica, £ozice, Masiewo,
Minkówka, Nieznany Bór (jednostka wojskowa), Ochrymy, Podlewkowie, Pogorzelce,
Poros³e, Rybaki, Skupowo, Starzyna, Stoczek, Œwinoroje, Teremiski, Topi³o i Zab³otczyzna.
G³ówne cele ochrony przyrody w PNPB to:
· Zachowanie procesów ekologicznych i ewolucyjnych charakterystycznych dla
ni¿owych lasów naturalnych, w tym procesów wielkoobszarowych i d³ugoterminowych.
· Ochrona zachowanej naturalnej ró¿norodnoœci biologicznej na poziomie
ekosystemowym, gatunkowym i genetycznym.
· Ochrona wszystkich pozosta³oœci lasów pierwotnych (starodrzewi) i zbli¿onych
do naturalnych (drzewostanów powsta³ych z samosiewów - tzw. „pocenturowskich”).
· Odbudowa ró¿norodnoœci biologicznej na obszarach leœnych przekszta³conych
przez cz³owieka.
· Ochrona przed zanieczyszczeniami, ha³asem, nadmiern¹ penetracj¹, nadmiernym
ruchem drogowym i inn¹ ingerencj¹ cz³owieka pogarszaj¹c¹ uwarunkowania
œrodowiskowe.
· Ochrona cennych wartoœci przyrodniczych ukszta³towanych przez czynniki
kulturowe.
· Odtwarzanie stosunków wodnych na terenach sztucznie osuszonych.
· Szczególna ochrona populacji ¿ubra.
G³ówne wytyczne do realizacji przyrodniczych celów ochrony Puszczy Bia³owieskiej to:
· Strefowe zró¿nicowanie re¿imów ochronnych.
· Ograniczenie powierzchniowe pozyskania drewna w Puszczy wy³¹cznie do
drzewostanów pochodz¹cych z nasadzeñ.
· Ograniczenie wielkoœci pozyskania drewna do poziomu wynikaj¹cego przede
wszystkim z potrzeb mieszkañców zwi¹zanych z prowadzeniem gospodarstw
domowych i indywidualnych gospodarstw rolnych oraz z koniecznoœci przebudowy monokultur iglastych.
· Zaniechanie gospodarki ³owieckiej i jej zamiana na ewentualn¹ regulacjê
liczebnoœci poszczególnych gatunków w razie koniecznoœci.
· Stopniowe ograniczanie sztucznych nasadzeñ i pielêgnacji oraz zaniechanie
grodzenia upraw leœnych – rozebranie istniej¹cych ogrodzeñ.
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Rycina 1. Granice i otulina projektowanego Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej
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· Spowalnianie odp³ywu wód z terenu Puszczy Bia³owieskiej, przywracanie
mo¿liwie naturalnych stosunków wodnych.
· Zwalczanie k³usownictwa.
· Rozwijanie edukacji przyrodniczej, badañ naukowych i turystyki w sposób
zgodny z ochron¹ przyrody i ch³onnoœci¹ turystyczn¹ PB.
· Wp³yw na planowanie przestrzenne w kierunku jego zgodnoœci z celami ochrony
przyrody i wartoœci kulturowych.
· Aktywne pozyskiwanie przez PNPB funduszy na rzecz zrównowa¿onego
rozwoju regionu Puszczy Bia³owieskiej.
Poniewa¿ ochrona procesów przyrodniczych charakterystycznych dla lasów pierwotnych/naturalnych jest podstawowym celem ochrony przyrody Puszczy Bia³owieskiej
powstrzymanie siê od dzia³añ (nieingerencja) powinno byæ podstawowym (domyœlnym)
sposobem ochrony. Intensywnoœæ ingerencji ludzkiej w procesy przyrodnicze, jej zakres
przestrzenny i czasowy powinny byæ zawsze minimalizowane. Aktywne dzia³ania ochronne
powinny byæ dopuszczone w przypadkach:
(1) potrzeby wzbogacania sk³adu gatunkowego monokultur leœnych pochodz¹cych
z nasadzeñ;
(2) odtwarzania stosunków wodnych na terenach sztucznie osuszonych;
(3) koniecznoœci zachowania cennych nieleœnych œrodowisk otwartych antropogennego pochodzenia (³¹ki, polany œródleœne, turzycowiska, murawy i zaroœla
psammofilne, tj. rosn¹ce na piaskach);
(4) ochrony gatunkowej ¿ubra;
(5) ochrony wybranych gatunków na krañcu zasiêgu (np. dêbu bezszypu³kowego)
oraz zagro¿onych gatunków o znaczeniu europejskim (np. pachnicy dêbowej).
2. Strefy ochronne – granice, zasady dzia³añ ochronnych, dostêpnoœci i u¿ytkowania
Aby pogodziæ wymienione wy¿ej priorytety ochrony zasobów przyrodniczych
i kulturowych PNPB oraz spo³eczne i gospodarcze potrzeby lokalnych spo³ecznoœci, a tak¿e
umo¿liwiæ zrównowa¿ony rozwoju powiatu hajnowskiego, przyjêto zasadê ró¿nicowania
re¿imów ochronnych w 5 strefach. Przy wyznaczaniu granic ka¿dej strefy brano pod uwagê
obecny status ochronny, w tym ustalenia planu ochrony Natura 2000, rozmieszczenie
drzewostanów starszych klas wieku, uk³ad wód p³yn¹cych, Ÿródlisk, torfowisk,
rozmieszczenie stanowisk rzadkich zwierz¹t i gin¹cych gatunków zwi¹zanych z martwym
drewnem. Uwzglêdniano po³o¿enie osiedli ludzkich, uci¹¿liwych zak³adów przemys³owych
i innych Ÿróde³ zagro¿eñ dla œrodowiska, lokalizacje ci¹gów komunikacyjnych, szlaków
turystycznych, tradycyjnych miejsc zbioru grzybów i jagód. Brano te¿ pod uwagê po³o¿enie i
strefowoœæ terenów chronionych w bia³oruskiej czêœci puszczy. Przy wyznaczaniu stref
wykorzystano równie¿ materia³y i doœwiadczenia zdobyte podczas przygotowywania Zasad
funkcjonowania Bia³owieskiego Parku Narodowego powiêkszonego na ca³y obszar polskiej
czêœci Puszczy Bia³owieskiej (GUTOWSKI i in. 2000).
W³aœciwy kompleks leœny podzielono na 5 stref o ró¿nym re¿imie ochronnym: ochrona
œcis³a (I), zintegrowana (II), czynna (III), u¿ytkowa (IV) i krajobrazowa (V). Wyró¿niono te¿
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otulinê, chroni¹c¹ wnêtrze puszczy przed niekorzystnymi wp³ywami czynników
zewnêtrznych.
Granica strefy ochrony œcis³ej (I) powinna byæ dobrze widoczna w terenie, gdy¿ od jej
czytelnoœci dla mieszkañców i turystów w du¿ym stopniu zale¿eæ bêdzie skutecznoœæ jej
ochrony. Przebieg granic pozosta³ych stref mo¿e byæ bardziej skomplikowany (prowadzony
jednak z regu³y po liniach oddzia³owych i pó³oddzia³owych). Znajomoœæ ich przebiegu
potrzebna bêdzie bowiem tylko administracji PNPB.
Strefa I – Obszar ochrony œcis³ej (Rycina 2).
Strefa ta obejmuje 122,3 km2 (20,3%) powierzchni PNPB, w tym znaczny obszar
chroniony dotychczas przez BPN. Do strefy I wchodz¹ istniej¹ce obszary ochrony œcis³ej,
czêœæ rezerwatów utworzonych do ochrony lasów naturalnych oraz najlepiej zachowane
tereny leœne nie objête dotychczas tego rodzaju ochron¹. Strefê tê tworz¹ 3 zwarte obszary:
pierwszy obejmuje dawny rezerwat œcis³y Bia³owieskiego Parku Narodowego, nieco
poszerzony o przylegaj¹ce doñ najcenniejsze lasy; drugi obszar zlokalizowany jest wzd³u¿
granicy z Bia³orusi¹, na po³udniu PB, przylegaj¹cy (przez granicê pañstwow¹) do strefy
ochrony œcis³ej Pañstwowego Parku Narodowego “Bie³owie¿skaja Puszcza”; trzeci obszar
obejmuje czêœæ doliny rzeki Leœnej.
W strefie I nie bêdzie siê prowadziæ ¿adnych prac w drzewostanie (z wyj¹tkiem
usuwania drzew przewróconych na szlaki turystyczne i drogi, z pozostawieniem biomasy na
miejscu). Dopuszczalne s¹ zabiegi ratownicze zwi¹zane z ewentualnymi po¿arami,
zagro¿eniem ¿ycia ludzkiego i bezpieczeñstwa Pañstwa. W strefie I dopuszczalna jest
turystyka (z przemieszczaniem siê po wyznaczonych szlakach turystycznych pieszo,
rowerem lub bryczk¹ w zale¿noœci od ustaleñ planu udostêpnienia terenu), oraz edukacja i
badania naukowe niepowoduj¹ce trwa³ych zmian w substancji chronionej. Poruszanie siê
pojazdami mechanicznymi powinno byæ ograniczone wy³¹cznie do zadañ zwi¹zanych z
ochron¹ przyrody, ochron¹ granicy Pañstwa i badañ naukowych. Na obszarach ochrony
œcis³ej sieæ przejezdnych dróg powinna byæ zredukowana do wa¿nych szlaków
zapewniaj¹cych komunikacjê wewn¹trzparkow¹ (Rycina 3).
W strefie I nie bêdzie dopuszczalny zbiór grzybów i innych p³odów lasu. Obiekty
infrastruktury (np. paœniki dla ¿ubrów, ambony ³owieckie, p³oty, wiaty) znajduj¹ce siê na
tych terenach zostan¹ usuniête. Nowo tworzonych szlaków turystycznych nie nale¿y
wyposa¿aæ w infrastrukturê (k³adki, tablice, wiaty itp.). Nale¿y przeprowadziæ analizê
wp³ywu na œrodowisko istniej¹cych budowli odwadniaj¹cych (rowy, przepusty, zastawki).
Na terenach nowo obejmowanych stref¹ I wskazane jest jednorazowe wejœcie do
drzewostanów przed jej ustanowieniem celem usuniêcia oraz rejestracji stanowisk obcych,
ekspansywnych gatunków roœlin, g³ównie drzewiastych (np. klonu jesionolistnego,
czeremchy amerykañskiej, dêbu czerwonego). Zarejestrowane stanowiska gatunków roœlin
uznawanych za ekspansywne powinny zostaæ zlikwidowane w pierwszych latach po
ustanowieniu strefy, a nastêpnie poddane corocznemu monitoringowi.
Obszar ochrony œcis³ej w dawnym BPN z uwagi na stan zachowania i d³ugoletni¹
historiê ochrony, bêdzie podlegaæ dotychczasowym zasadom w odniesieniu do ruchu
turystycznego (wstêp tylko z licencjonowanym przewodnikiem) i badañ naukowych,
zgodnie z zasadami przyjêtymi przez Radê Naukow¹ BPN pod przewodnictwem prof. J. B.
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Rycina 2. Podzia³ powierzchni projektowanego Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej
na 5 obszarów (stref) ochronnych
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Faliñskiego (Zasady... 1998) oraz zakazowi poruszania siê pojazdami z silnikami
spalinowymi i u¿ywania narzêdzi napêdzanych takimi silnikami.
Strefa II – Obszar ochrony zintegrowanej (Rycina 2).
Strefa II obejmuje 257,5 km2 (42,8% pow. PNPB). W strefie tej dozwolona jest
swobodna penetracja ludzi, zbiór grzybów, jagód i innych p³odów runa leœnego i poro¿y.
Dozwolona jest lokalizacja niektórych elementów infrastruktury turystycznej, np. tablic
informacyjnych, punktów widokowych, wie¿ obserwacyjnych, k³adek, brogów. Nie mog¹ tu
byæ jednak lokalizowane punkty gastronomiczne i sprzeda¿y pami¹tek, miejsca
biwakowo-ogniskowe itp. Obowi¹zywaæ bêdzie zakaz wprowadzania zwierz¹t domowych i
biwakowania poza wyznaczonymi miejscami.
W strefie II wyklucza siê ingerencjê w drzewostany. Dopuszczalne bêd¹ tylko zabiegi
ratownicze zwi¹zane z po¿arami, zagro¿eniem ¿ycia ludzkiego i bezpieczeñstwa Pañstwa
oraz usuwaniem obcych ekspansywnych gatunków roœlin, g³ównie drzewiastych (np. klonu
jesionolistnego, czeremchy amerykañskiej, dêbu czerwonego). Powinno to byæ cyklicznie
powtarzanym zabiegiem w okresie pierwszych 10-20 lat. W póŸniejszym czasie barierê dla
rozprzestrzeniania siê gatunków obcych stanowiæ bêd¹ zmiany w krajobrazie Puszczy
wskutek przebiegu procesów naturalnych.
Strefa III – Obszar ochrony czynnej (Rycina 2).
Strefa III zajmuje ok. 35,6 km2 (5,9% pow.). Obejmuje tereny przekszta³cone przez
cz³owieka lub zagro¿one z powodu jego dzia³alnoœci i wymagaj¹ce aktywnych zabiegów
ochronnych, a tak¿e tereny, na których powinna byæ prowadzona czynna ochrona gatunków.
W sk³ad strefy III wchodz¹ nieleœne ekosystemy l¹dowe maj¹ce charakter siedlisk
antropogenicznych, siedlisk bêd¹cych w trakcie regeneracji po dzia³alnoœci cz³owieka, m.in.
powsta³e przed utworzeniem PNPB rezerwaty motyli dziennych (Berezowo, Olszanka-Myœliszcze, Podcerkwa) oraz tereny objête zabiegami w ramach planu ochrony obiektu
Natura 2000. Najcenniejsze nieleœne ekosystemy l¹dowe Puszczy wykszta³ci³y siê na
terenach u¿ytkowanych w przesz³oœci przez cz³owieka (najczêœciej w formie ³¹k koœnych),
które znajduj¹ siê aktualnie na etapie sukcesji regeneracyjnej lub sukcesji wtórnej w
kierunku ekosystemów leœnych. S¹ to doliny rzeczne, niektóre dawne sk³adnice przy kolejce
w¹skotorowej, wybrane polany, ¿wirownie itp., ale tak¿e miejsca, gdzie chronione bêd¹
wybrane gatunki roœlin i zwierz¹t wymagaj¹ce du¿ego dostêpu œwiat³a s³onecznego lub
usuwania konkuruj¹cych gatunków roœlin drzewiastych.
Przyk³adem ekosystemu leœnego wymagaj¹cego ochrony czynnej jest dawny rezerwat
Lipiny, za³o¿ony dla ochrony dêbu bezszypu³kowego. Aby protegowaæ osobniki tego
gatunku konieczne s¹ zabiegi usuwania konkuruj¹cych z nimi okazów innych gatunków,
ods³anianie nalotów, podrostów itp.
W strefie III, podobnie jak w strefie II, dozwolona by³aby swobodna penetracja ludzi,
zbiór grzybów, jagód i innych p³odów runa leœnego oraz poro¿y, lokalizacja niektórych
elementów infrastruktury turystycznej, np. tablic informacyjnych, punktów widokowych,
k³adek, brogów. Dopuszczalne bêd¹ tak¿e zabiegi ratownicze zwi¹zane z po¿arami,
zak³óceniem stosunków wodnych, zagro¿eniem ¿ycia ludzkiego i zagro¿eniem
bezpieczeñstwa Pañstwa.
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W strefie tej prowadzone bêd¹ ró¿norodne zabiegi z zakresu ochrony czynnej, ale
obowi¹zywaæ bêdzie zakaz wywo¿enia i sprzeda¿y biomasy uzyskanej w wyniku
zabiegu. Dopuszczalne s¹ tu dzia³ania maj¹ce na celu zahamowanie zarastania cennych
przyrodniczo terenów otwartych b¹dŸ ods³anianie drzew z unikatow¹ œwiat³olubn¹ faun¹
saproksyliczn¹ i flor¹ (fungi¹) epifityczn¹ i ksylofityczn¹. Ochrona tych ekosystemów
polegaæ bêdzie g³ównie na zatrzymaniu procesu sukcesji na obecnym etapie.
Zabiegom zwi¹zanym z ochron¹ ekosystemów nieleœnych powinny podlegaæ te
powierzchnie/ekosystemy, na terenie których stwierdzono wystêpowanie rzadkich, gin¹cych
lub zagro¿onych siedlisk i/lub gatunków lub stanowi¹ce istotne miejsca ¿erowania ¿ubrów.
Bezprzedmiotowe jest utrzymywanie ekosystemów nieleœnych dla samego utrzymania
otwartych przestrzeni w lesie.
Dzia³ania prowadzone w ekosystemach leœnych strefy III powinny sprzyjaæ
stopniowemu przekszta³caniu siê sztucznych drzewostanów w drzewostany o charakterze
zbli¿onym do naturalnego. Renaturalizacja mo¿e polegaæ np. na stopniowym uœmiercaniu
drzew w istniej¹cych sztucznych drzewostanach celem przyœpieszenia naturalnych,
spontanicznych procesów sukcesyjnych i restytucyjnych. Ich koñcowym efektem bêd¹
wtórne drzewostany naturalnego pochodzenia (z samosiewu).
Ka¿dy planowany zabieg musi mieæ merytoryczne uzasadnienie z punktu widzenia
ochrony przyrody. Procedura wyboru powierzchni pod zabieg i jego wykonanie powinna byæ
nastêpuj¹ca: poznanie i wycena przyrodnicza terenu ® okreœlenie gatunków, dla których
zabieg ma byæ wykonany ® okreœlenie technologii wykonania zabiegu (technika, zakres
przestrzenny, termin, powtarzalnoœæ, intensywnoœæ) ® monitoring skutków zabiegu
® ewentualna modyfikacja technologii zabiegów.
Strefa IV – Obszar ochrony u¿ytkowej (Rycina 2).
Strefa IV zajmie ok. 174,9 km2 (29,0% pow.) g³ównie na obrze¿ach puszczy i w pobli¿u
siedzib ludzkich. Obejmuje przede wszystkim drzewostany pochodz¹ce z nasadzeñ (w wieku
poni¿ej 100 lat) i zdeformowane niew³aœciw¹ gospodark¹ w przesz³oœci, np. monokultury
sosnowe, œwierkowe, drzewostany o sk³adzie gatunkowym nie dostosowanym do siedliska, a
tak¿e tereny z ekspansywnymi gatunkami drzew i krzewów obcego pochodzenia. Strefa ta –
obejmuj¹ca znacznie wiêkszy procent ekosystemów leœnych ni¿ strefa III – zawiera równie¿
antropogenne ekosystemy nieleœne.
Zasady ochronne i zasady udostêpnienia obowi¹zuj¹ce w strefie IV s¹ takie same
jak w strefie III, ale z dopuszczeniem wywozu i sprzeda¿y biomasy uzyskanej w wyniku
prowadzonych zabiegów ochrony czynnej. W praktyce oznacza to mo¿liwoœæ
pozyskania drewna (g³ównie opa³owego) na rynek lokalny. Maksymalne roczne
pozyskanie – w ca³oœci realizowane w strefie IV – nie mo¿e przekraczaæ 30 000 m3/rok.
Zg³aszany z przyczyn spo³ecznych (zapotrzebowanie lokalnych tartaków, drewno opa³owe)
poziom pozyskania drewna w latach 2004-2005 wynosi³ w Puszczy Bia³owieskiej oko³o
25 000 m3/rok, a wielkoœæ ta ma tendencjê malej¹c¹. Nale¿y dodaæ, ¿e istnieje mo¿liwoœæ
pozyskiwania drewna na lokalne potrzeby (szczególnie dla miejscowoœci po³o¿onych na
obrze¿ach puszczy) z drzewostanów wtórnego pochodzenia otaczaj¹cych PB od po³udnia,
zachodu i pó³nocy. Jak wykaza³ BIELICKI (2002), z drzewostanów tych mo¿na pozyskiwaæ
rocznie ok. 55 000 m3 drewna i wielkoœæ ta mog³aby wzrastaæ w przysz³oœci. Stwarza to
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szansê na odci¹¿enie w przysz³oœci drzewostanów strefy IV w zakresie koniecznoœci
pozyskiwania drewna na potrzeby lokalne.
W strefie IV (ani w ¿adnej innej strefie) nie przewiduje siê dzia³añ z zakresu ochrony
lasu maj¹cych na celu zwalczanie gatunków tzw. szkodliwych, stanowi¹cych naturalny
element fauny Puszczy Bia³owieskiej. Ewentualny wzrost aktywnoœci niektórych z nich (np.
kornika drukarza lub opiêtka dwuplamkowego) stanowi reakcjê na zmieniaj¹ce siê warunki
œrodowiska zewnêtrznego i jest przejawem naturalnych procesów dostosowawczych
ekosystemu. Gradacje kornika drukarza s¹ skutecznym naturalnym czynnikiem przebudowy
drzewostanów (GUTOWSKI 2004, G UTOWSKI i in. 2004). Wyjatkowo mo¿na dopuœciæ
u¿ytkowanie niektórych œwierków (drzew trocinkowych) o znacznej wartoœci u¿ytkowej dla
lokalnego odbiorcy, jednak tylko tych, które znajduj¹ siê w pocz¹tkowej fazie zasiedlania, tj.
w okresie dr¹¿enia chodników macierzystych do momentu z³o¿enia jaj.
Zasadê powinno stanowiæ pozostawianie zamieraj¹cych na pniu oraz powalonych drzew
w lesie, umo¿liwiaj¹ce przebieg naturalnych procesów wymagaj¹cych odbudowy zasobów
martwego drewna.
W PNPB, w odró¿nieniu od innych parków narodowych, strefa IV obejmuje znaczn¹
powierzchniê ze wzglêdu na uwarunkowania spo³eczne. Obszar tego parku jest du¿y,
a ludnoœæ regionu Puszczy Bia³owieskiej od bardzo dawna i w znacznym zakresie korzysta
z zasobów drewna opa³owego i u¿ytkowego. Wielkoœæ tej strefy i iloœæ wywo¿onego z niej
drewna wymuszane s¹ przez wzglêdy spo³eczne.
Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady pozyskania i sprzeda¿y drewna na potrzeby lokalne:
(1) drewno mo¿e pochodziæ jedynie z zabiegów ochrony czynnej w strefie IV (strefie
ochrony u¿ytkowej), najlepiej na powierzchniach zlokalizowanych w pobli¿u
osad, na obrze¿ach Puszczy;
(2) maksymalny rozmiar rocznego pozyskania drewna nie mo¿e przekraczaæ 30 000 m3,
nale¿y jednak d¹¿yæ do wartoœci ni¿szych;
(3) pozyskaniu i sprzeda¿y ze wzglêdów spo³ecznych powinny podlegaæ ró¿ne
gatunki, w tym brzoza i grab na cele opa³owe.
Strefa V – Obszar ochrony krajobrazowej (Rycina 2).
Strefa ta (11,2 km2, ok. 1,9% pow.) obejmuje wszystkie grunty prywatne (nie nale¿¹ce
do Skarbu Pañstwa) po³o¿one w granicach PNPB oraz tereny zabudowane lub przeznaczone
do rozwoju infrastruktury parkowej (edukacyjnej, turystycznej) i bêd¹ce w³asnoœci¹ PNPB.
S¹ to obszary po³o¿one w granicach w³aœciwego kompleksu leœnego puszczy, wszelkie
polany z zabudowaniami, lub w inny sposób trwale przeobra¿one przez cz³owieka (np.
Oœrodek Jagielloñskie k. Bia³owie¿y, Podcerkiew, Przew³oka, Stara Bia³owie¿a, Park
Dyrekcyjny w Bia³owie¿y) oraz obiekty ju¿ objête tego rodzaju ochron¹ w BPN (np. Park
Pa³acowy, Oœrodek Hodowli ¯ubrów, Osada Dziedzinka, pas graniczny na granicy pañstwa).
W przypadku gruntów prywatnych ochrona krajobrazowa nie nak³ada w³aœcicielom
ograniczeñ co do ich u¿ytkowania sprzyjaj¹cego zachowaniu swoistych cech chronionego
krajobrazu. Tereny nale¿¹ce do Skarbu Pañstwa bêd¹ s³u¿yæ lokalizowaniu obiektów
edukacyjnych, turystycznych i innej infrastruktury parkowej, jednak zawsze z poszanowaniem walorów chronionego krajobrazu.
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3. Otulina parku
Obszar i przebieg otuliny (Ryciny 1 i 2) wynika z przes³anek zwi¹zanych z aktualnym
zagospodarowaniem terenu. Otulina zosta³a poprowadzona w taki sposób, aby nie
kolidowa³a z obecn¹ funkcj¹ osadnicz¹ terenu. Obszary zwartej zabudowy s¹ z niej
wy³¹czone. Szerokoœæ otuliny PNPB dochodzi maksymalnie do 3-4 km (w okolicach Babiej
Góry i Siemianówki). W okolicach Hajnówki nie wytyczono otuliny ze wzglêdu na
bezpoœrednie s¹siedztwo puszczy i terenów miejskich. £¹czna powierzchnia otuliny wynosi
114,1 km2.
Na obszarze otuliny nale¿y bezwzglêdnie uzgodniæ z nadleœnictwami s¹siaduj¹cymi z
PNPB zwalczanie obcych, inwazyjnych gatunków drzew i krzewów. W Planie Ochrony
PNPB nale¿y te¿ opracowaæ zasady zagospodarowania przestrzennego i dopuszczalnej
dzia³alnoœci gospodarczej w otulinie oraz zaplanowaæ zasady i sieæ monitoringu
przyrodniczego do œledzenia zmian wywo³anych przyczynami antropogenicznymi.
4. Zasady postêpowania z pozosta³oœci¹ po gospodarce leœnej
Poni¿ej podano najwa¿niejsze skutki gospodarki leœnej realizowanej w Puszczy
Bia³owieskiej od roku 1915 (masowe wyrêby starodrzewi) i 1921 (wyrêby starodrzewi
i nasadzenia leœne) oraz g³ówne zasady postêpowania ochronnego w tym zakresie:
· Znaczne obszary drzewostanów pionierskich (brzozowo-osikowych), jakie
spontanicznie rozwinê³y siê na niezalesionych zrêbach (zwanych pocenturowskimi). Nale¿y je pozostawiæ do dalszej regeneracji bez ingerencji ludzkiej.
· Drzewostany sosnowe posadzone na zbyt ¿yznych siedliskach (np. lasu
mieszanego) i monokultury œwierkowe. W drzewostanach takich w wieku <60 lat
znajduj¹cych siê w strefie IV (ochrony u¿ytkowej) struktura i sk³ad gatunkowy
powinny byæ wzbogacane przez promowanie odnowienia naturalnego, siew lub
podsadzanie gatunków liœciastych (wy³¹cznie rodzimych, nie maj¹cych w
okolicy naturalnej bazy nasiennej).
· Dominacja drzewostanów m³odszych klas wieku, które bêd¹ wymagaæ
pielêgnacji. Zabiegi pielêgnacyjne nale¿y wykonywaæ wy³¹cznie w IV strefie, a
w trakcie pielêgnacji popieraæ rzadkie, naturalnie wystêpuj¹ce gatunki drzew i
ich odnowienia naturalne.
· Istotny deficyt martwego drewna, szczególnie wielkowymiarowego. Nale¿y
pozostawiaæ w lesie le¿¹ce i stoj¹ce martwe drzewa.
· Znaczne zmniejszenie udzia³u gatunków liœciastych (dêbu, lipy, klonu, wi¹zów)
w drzewostanach. Nale¿y je promowaæ przez pielêgnowanie odnowienia
naturalnego, siew lub podsadzanie podczas zabiegów czyszczeñ i trzebie¿y w
strefie IV.
· Ogrodzenia upraw i m³odników. Grodzenia powinny zostaæ ograniczone do
minimum; nale¿y w tym procesie: (a) uwzglêdniæ zarówno koniecznoœæ
zabezpieczenia chronionych przez nie odnowieñ przed zniszczeniem, jak i
najpe³niejsze wykorzystanie zainwestowanych w nie œrodków; (b) przyj¹æ zasadê
likwidowania ogrodzeñ po osi¹gniêciu przez uprawê wysokoœci ponad 2,5 m;
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(c) w indywidualnych przypadkach (np. gatunków silnie nara¿onych na
spa³owanie i jednoczeœnie w rejonach o bardzo wysokim stopniu uszkodzeñ)
przetrzymaæ grodzenia d³u¿ej ni¿ 20 lat; (d) nie tworzyæ nowych ogrodzeñ wokó³
powstaj¹cych odnowieñ naturalnych i sztucznych; (e) w strefie II ogrodzenia
powinny byæ, w miarê mo¿liwoœci, likwidowane szybciej ni¿ w strefie III i IV.
· Szkó³ki leœne. W Puszczy Bia³owieskiej istniej¹ obecnie 3 szkó³ki leœne.
Wszystkie powinny byæ zachowane, je¿eli bêdzie to uzasadnione ekonomicznie,
w celu produkcji i sprzeda¿y, g³ównie na zewn¹trz, materia³u rozmno¿eniowego
wy³¹cznie drzew i krzewów rodzimych, miejscowego pochodzenia.
· Nasiennictwo. Informacje o wszystkich drzewach doborowych oraz drzewach i
drzewostanach nasiennych powinny byæ nadal utrzymywane w bazie danych;
pozyskiwany z nich materia³ nasienny powinien byæ u¿ywany w pierwszej
kolejnoœci do produkowania sadzonek i odnowieñ w granicach Parku, jak te¿
sprzedawany lub udostêpniany (w ramach dwustronnej wspó³pracy) Lasom
Pañstwowym lub innym zainteresowanym podmiotom. Powinno siê tak¿e
udostêpniaæ zrzezy do zak³adania ewentualnych nasiennych upraw pochodnych.
Drzewostany nasienne nie mog¹ podlegaæ standardowej pielêgnacji przewidzianej w przepisach leœnych. Produkcja nasion powinna byæ oparta o naturalne
mo¿liwoœci drzew.
· Nieczynne trakcje telefoniczne i elektryczne. Powinny zostaæ niezw³ocznie
usuniête z lasu.
Sta³ym obowi¹zkiem terenowych s³u¿b Parku powinno byæ sprz¹tanie lasu z
nagromadzonych w przesz³oœci odpadów, resztek nieuprz¹tniêtych ogrodzeñ upraw, dzikich
wysypisk œmieci oraz sprz¹tanie bie¿¹ce.
5. Ochrona gleby, wód i powietrza, w tym zasady odtwarzania stosunków wodnych
Ochrona gleb i dzia³ania maj¹ce na celu poprawê stosunków wodnych bêd¹ realizowane
bezpoœrednio na obszarze Puszczy Bia³owieskiej (obszar Natura 2000, bez zaludnionych
polan). Natomiast ochrona jakoœci powietrza i wód mo¿liwa jest do realizacji jedynie na
terenach zaludnionych.
Ochrona gleb Puszczy Bia³owieskiej powinna siê sprowadzaæ do biernej ochrony
naturalnych uk³adów glebowych. Gleby puszczy, podobnie jak jej naturalne zbiorowiska
leœne, s¹ unikalne na skalê europejsk¹, gdy¿ wiêkszoœæ z nich wytworzy³a siê w ci¹gu
procesu glebotwórczego trwaj¹cego nieprzerwanie od ust¹pienia lodowca przy dominuj¹cym
wp³ywie roœlinnoœci leœnej. Ochrona gleb powinna polegaæ przede wszystkim na ochronie
biernej ca³ych ekosystemów wraz z charakterystycznymi dla nich procesami i zaniechaniu
dzia³añ istotnie modyfikuj¹cych pierwotny charakter biocenozy leœnej.
Z ochron¹ gleb leœnych zwi¹zana jest naturalizacja stosunków wodnych. Powinna ona
przede wszystkim polegaæ na stopniowej likwidacji sztucznych obiektów naruszaj¹cych
pierwotny re¿im hydrologiczny PB (rowy, groble, nasypy kolejki, etc.). Jednak wszelkie
zabiegi powinny byæ prowadzone z wielk¹ ostro¿noœci¹ i poprzedzone badaniami, które
okreœl¹ g³ówne kierunki i tempo wiosennego sp³ywu wody z PB. Poprzez eliminacjê rowów
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odwadniaj¹cych (wykopanych w przesz³oœci) i hamowanie odp³ywu wód nale¿y stopniowo
d¹¿yæ do odtwarzania pierwotnych terenów podmok³ych (szczególnie w Ÿródliskach rzek), a
w miarê mo¿liwoœci tak¿e do renaturalizacji skanalizowanych odcinków rzek. Nale¿y
umo¿liwiæ dokoñczenie projektu ma³ej retencji na rzekach Puszczy Bia³owieskiej
zaplanowanego na lata 2005-2007.
Na obszarze PNPB i w jego otulinie nie mog¹ byæ tworzone zbiorniki retencyjne do
celów rekreacyjnych, poniewa¿ miejscowe warunki (jakoœæ pod³o¿a i w³aœciwoœci wody)
uniemo¿liwiaj¹ d³ugotrwa³e istnienie sztucznych zalewów o jakoœci wody odpowiedniej dla
k¹pielisk rekreacyjnych.
Nale¿y d¹¿yæ do renaturalizacji stosunków wodnych wokó³ Puszczy Bia³owieskiej
(poprzez wspó³pracê z lokalnymi samorz¹dami i Parkiem Narodowym „Bie³awie¿skaja
Puszcza” w bia³oruskiej czêœci Puszczy).
6. Ochrona ssaków kopytnych
Zasad¹ postêpowania w PNPB powinna byæ jak najmniejsza ingerencja w
funkcjonowanie populacji zwierz¹t. Nie nale¿y prowadziæ odstrza³ów ¿adnych gatunków
³ownych. Regulacjê przez odstrza³y mo¿na dopuœciæ jedynie wówczas, gdy dane z
monitoringu – demograficzne parametry populacji danego gatunku (zw³aszcza rozrodczoœæ)
– bêd¹ wskazywaæ na przegêszczenie. Obecnie (2006 rok) wszystkie gatunki z ¿ubrem
w³¹cznie (por. JÊDRZEJEWSKA i JÊDRZEJEWSKI 2001, MYSTERUD i in. 2006) bytuj¹ w Puszczy
Bia³owieskiej w zagêszczeniach znacznie ni¿szych ni¿ pojemnoœæ œrodowiska. Poniewa¿
gatunkiem priorytetowym w bia³owieskim zespole ssaków kopytnych jest ¿ubr, w razie
koniecznoœci mo¿na bêdzie (w przysz³ym Planie Ochrony) dopuœciæ regulacjê liczebnoœci
innych gatunków ssaków kopytnych w przypadku niekorzystnych trendów w populacji
¿ubra, spowodowanych konkurencj¹ miêdzygatunkow¹ (por. JÊDRZEJEWSKA i in. 1997).
W przypadku ³osia, jelenia, sarny i dzika, których liczebnoœæ jest w du¿ej mierze
limitowana przez czynniki naturalne (zasoby pokarmowe, warunki zimowe, oraz
drapie¿nictwo ze strony wilka i rysia) od chwili powo³ania Parku nie nale¿y stosowaæ
odstrza³ów ani dokarmiania. Populacja ¿ubra by³a dotychczas w du¿ej mierze regulowana
przez cz³owieka (obfite zimowe dokarmianie, schematycznie ustalane odstrza³y redukcyjne),
a w mniejszym stopniu przez czynniki naturalne. Zatem w przypadku ¿ubra zmniejszanie
ingerencji cz³owieka musi nastêpowaæ stopniowo i obejmowaæ redukcjê zimowego
dokarmiania oraz odchodzenie od odstrza³ów na rzecz wiêkszej roli naturalnych czynników
œmiertelnoœci. Zimowe dokarmianie ¿ubrów nale¿y w d³u¿szym okresie (10-20 lat)
minimalizowaæ, aby przywracaæ naturalny roczny rytm ¿ycia tych zwierz¹t. G³ówne kierunki
zmian to:
· rozproszenie (dekoncentracja) miejsc zimowego dokarmiania;
· dostosowanie iloœci podawanego siana do rzeczywistych potrzeb populacji
(redukcja lub ca³kowite zaniechanie dokarmiania w latach nasiennych dêbu i
podczas bardzo ³agodnych zim).
PNPB we wspó³pracy z placówkami naukowymi powinien prowadziæ monitoring
liczebnoœci ssaków kopytnych oraz wybranych elementów ich œrodowiska obejmuj¹cy:
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· coroczne zimowe liczenia ¿ubrów (zgodnie z dotychczasow¹ metodyk¹),
· ca³oroczne rejestracje obserwacji ¿ubrów,
· coroczne liczenia pozosta³ych ssaków kopytnych metod¹ pêdzeñ próbnych
(metodyka opublikowana w: JÊDRZEJEWSKA i in. 1994),
· monitoring liczebnoœci wilków i rysi metodyk¹ stosowan¹ w Ogólnopolskiej
Inwentaryzacji Du¿ych Drapie¿ników (www.zbs.bialowieza.pl/wilkrys),
· rejestracjê martwych kopytnych odnajdowanych w terenie (zadanie s³u¿b
terenowych PNPB),
· zbiór danych klimatycznych na bazie stacji meteorologicznej w Bia³owie¿y (Park
Pa³acowy),
· jesienny monitoring obradzania dêbów na powierzchniach próbnych (¿o³êdzie s¹
istotnym zasobem pokarmowym ¿ubrów, jeleni i dzików).
Du¿e polany ³owieckie istniej¹ce od wielu dziesiêcioleci (niekiedy od stuleci), które
znajduj¹ siê w strefie III – ochrony czynnej – powinny byæ koszone (siano pozostawiane w
stogach lub brogach na polanach) i utrzymywane w stanie otwartym, poniewa¿ zazwyczaj s¹
to miejsca o du¿ym bogactwie gatunków ekotonowych i nieleœnych. Niektóre z nich,
wkomponowane w przysz³e szlaki turystyczne, mog¹ stanowiæ atrakcyjne miejsca
obserwacji zwierz¹t. Z niewielkich poletek karmowych nale¿y uprz¹tn¹æ ogrodzenia i
pozostawiæ je naturalnej sukcesji leœnej.
Wiêkszoœæ ambon powinna zostaæ rozebrana, jednak czêœæ – w³¹czona w przebieg
szlaków turystycznych i dostosowana do bezpiecznego u¿ytkowania – mo¿e s³u¿yæ jako
infrastruktura turystyczna i miejsca obserwacji zwierz¹t.
7. Zasady postêpowania z gatunkami obcymi
W strefie I nale¿y przyj¹æ zasadê jednorazowego oczyszczenia terenów przeznaczonych
do objêcia ochron¹ œcis³¹ z obcych gatunków drzew i krzewów. Rozmieszczenie gatunków,
które maj¹ zdolnoœæ do produkowania odroœli wegetatywnych, powinno byæ przy usuwaniu
kartowane, skutecznoœæ zabiegu sprawdzana w kolejnym roku i zabieg ewentualnie
powtórzony. Gatunki ³atwe do usuniêcia, jak np. d¹b czerwony, mog¹ byæ obr¹czkowane
nawet na terenie ju¿ funkcjonuj¹cej strefy I. Gatunki, których ekspansji – zgodnie z obecnym
stanem wiedzy – nie da siê zatrzymaæ (np. Sambucus racemosa) nale¿y wy³¹czyæ z
programu.
W strefie II, III, IV i V oraz w otulinie PNPB (w tym ostatnim przypadku jest to zadanie
zarz¹dców terenu) nale¿y prowadziæ intensywne i cyklicznie powtarzane usuwanie
wszystkich drzew i krzewów gatunków obcych (w odniesieniu do strefy II zabiegi te
zakoñczyæ po 10-20 latach). W przypadku roœlin zielnych nale¿y prowadziæ monitoring
pojawiania siê i rozwoju nowych populacji inwazyjnych i przeciwdzia³aæ tym, które jeszcze
nie ustanowi³y silnych ognisk inwazyjnych wewn¹trz kompleksu leœnego.
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8. Ochrona przeciwpo¿arowa
Wszystkie urz¹dzenia (wie¿e obserwacyjne i ich oprzyrz¹dowanie, punkty czerpania
wody, drogi przeciwpo¿arowe) i zadania aktualnie s³u¿¹ce ochronie przeciwpo¿arowej
Puszczy Bia³owieskiej powinny byæ nadal podtrzymane. Zagro¿enie po¿arowe
puszczañskich nadleœnictw nie jest wysokie, jednak w suche lata mo¿e staæ siê powa¿nym
problemem.
9. Edukacja, turystyka i nauka
Park Narodowy Puszczy Bia³owieskiej, obok ochrony przyrody, ma do spe³nienia wa¿n¹
misjê na polu edukacji (przyrodniczej, historyczno-kulturowej, leœnej) oraz w dziedzinie
nauki. Nale¿y podkreœliæ koniecznoœæ stworzenia bogatej i zró¿nicowanej oferty
edukacyjnej, turystyki niekoliduj¹cej z ochron¹ przyrody oraz badañ naukowych.
Na terenie PNPB i w jego otoczeniu nale¿y popieraæ rozwój:
· Edukacji w skali lokalnej na ró¿nych poziomach kszta³cenia (od podstawowego
do akademickiego) w dziedzinach potrzebnych na miejscowym rynku
turystycznym i chroni¹cych tradycjê kulturow¹, w tym w zakresie obs³ugi ruchu
turystycznego, lokalnych rzemios³, ekologii, ochrony przyrody, wartoœci Puszczy
Bia³owieskiej.
· Edukacji przyrodniczej adresowanej do odbiorców krajowych i europejskich na
ró¿nych poziomach kszta³cenia (od podstawowego do akademickiego).
· Turystyki przyrodniczej w skali przestrzennej i formach niekoliduj¹cych z
ochron¹ przyrody, a zapewniaj¹cych rozwój ekonomiczny regionu, m.in.
poprzez:
- uruchomienie finansowych programów wspieraj¹cych tworzenie nowych
i modernizacjê istniej¹cych kwater agroturystycznych,
- wsparcie rozwoju us³ug turystycznych,
- budowê centrów informacji turystycznej i organizacji turystyki,
- stworzenie wysoce atrakcyjnych szlaków oraz obiektów turystycznych (np.
rekonstrukcje obiektów z historii Puszczy, zagrody ze zwierzêtami, szlaki
o podwy¿szonym stopniu trudnoœci, szlaki widokowe, przyk³ady rzemios³).
Aby sprostaæ zadaniom edukacyjnym oraz zwiêkszyæ atrakcyjnoœæ turystyczn¹ innych
(poza Bia³owie¿¹) puszczañskich miejscowoœci, zaplanowano utworzenie “Muzeum Kultury
i Historii Regionalnej” w Hajnówce, centrum informacyjno-edukacyjnego „Park Wilczy" w
okolicach D³ugiego Brodu, centrum edukacyjnego “Muzeum Rzemios³ Puszczañskich” i
parku „¯ycie Rzeki” w Gruszkach, oraz muzeum literatury i sztuki puszczañskiej – „Chata
Elizy Orzeszkowej” w Teremiskach. Centrum edukacyjne w Bia³owie¿y powinno zostaæ
wzbogacone o rekonstrukcjê dworu myœliwskiego Jagiellonów na Starej Bia³owie¿y.
Edukacja dotycz¹ca nowych form gospodarki leœnej, aktywnych form ochrony przyrody w
leœnictwie, renaturalizacji lasu itp. prowadzona bêdzie w Oœrodku Edukacji i Wspó³pracy
Leœno-Przyrodniczej „Jagielloñskie” w Bia³owie¿y.
24

Wytyczne do planu ochrony Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej

Nale¿y d¹¿yæ do stworzenia miêdzynarodowego oœrodka kszta³cenia studentów w
dziedzinie biologii, ochrony przyrody, leœnictwa i dziedzin pokrewnych poprzez ofertê
praktyk akademickich odbywanych w Puszczy Bia³owieskiej.
Bardzo wa¿ne dla prawid³owego rozwoju turystyki edukacyjnej jest odpowiednie
przygotowanie i utrzymanie istniej¹cej sieci szlaków turystycznych i œcie¿ek edukacyjnych
oraz stworzenie nowych szlaków, wpisuj¹cych siê w program edukacji przyrodniczej,
historycznej i kulturowej regionu (np. Szlak Królewski, Szlak Budnicki, Szlak Osoczników,
Szlak Leœników; por. GUTOWSKI i in. 2000).
Zwa¿ywszy na europejskie i krajowe priorytety rozwoju cywilizacyjnego i ekonomicznego opartego na wiedzy oraz d¹¿enie do sta³ego podnoszenia poziomu wiedzy i
wykszta³cenia spo³eczeñstwa, Dyrekcja PNPB powinna popieraæ wszelkie badania naukowe
niepowoduj¹ce trwa³ych zmian w substancji chronionej, prowadzone przez polskie i
zagraniczne placówki naukowe. W naukach przyrodniczych Puszcza Bia³owieska s³u¿y jako
wzorzec (model) najlepiej zachowanych lasów liœciastych i mieszanych w strefie
umiarkowanej pó³kuli pó³nocnej. Na jej obszarze powinny byæ prowadzone badania
dotycz¹ce m.in. przebiegu ró¿norodnych procesów przyrodniczych, funkcjonowania
niezak³óconych ekosystemów l¹dowych, bioró¿norodnoœci, historii formowania siê
zespo³ów organizmów, historii interakcji miêdzy cz³owiekiem a przyrod¹.
Na terenie PNPB mo¿na w szczególnoœci testowaæ sposoby aktywnej ochrony i
renaturalizacji lasu. Realizowane w strefie III i IV aktywne dzia³ania renaturalizuj¹ce w
powi¹zaniu z zaniechaniem dzia³añ typowych dla gospodarki leœnej powinny staæ siê
przedmiotem intensywnych prac badawczych z zakresu doœwiadczalnictwa leœnego. Nowy
status ochronny Puszczy Bia³owieskiej stanowi okazjê do stworzenia europejskiego oœrodka
renaturalizacji lasów, gdzie szkolono by fachowców z kraju i Europy w zakresie restoration
management: jak z lasu gospodarczego odtworzyæ las naturalny.
Wa¿nym zadaniem pracowni naukowej PNPB bêdzie prowadzenie monitoringu
procesów i zjawisk d³ugoletnich, dotycz¹cych m.in. zmian klimatu, poziomu wód
gruntowych, obradzania nasion drzew, gradacji owadów, liczebnoœci niektórych ssaków i
ptaków.
10. Ochrona dziedzictwa kulturowego
Park Narodowy Puszczy Bia³owieskiej obejmuje obszar o wyj¹tkowym bogactwie
kulturowym. Historia regionu Puszczy osadzona jest w wielokulturowej tradycji
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Historyczne œlady oraz zapisy procesów kulturowych
utrwalone w krajobrazie s¹ tu wyj¹tkowe liczne. Na obszarze PNPB ochronie podlega ca³y
z³o¿ony etnos lokalny i zachowane zabytki kultury materialnej i niematerialnej.
Do najwa¿niejszych zabytków kultury materialnej podlegaj¹cych ochronie nale¿¹:
· zabytki archeologiczne (m.in. œlady historycznego osadnictwa, cmentarzyska,
relikty dzia³alnoœci gospodarczej);
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· historycznie ukszta³towany krajobraz kulturowy, zawieraj¹cy wytwory
cywilizacji oraz elementy przyrodnicze;
· historyczne uk³ady wiejskie, urbanistyczne, parkowe, drogi i aleje;
· zabytki architektury (m.in. architektura drewniana z charakterystycznym
regionalnym typem zagrody, cerkwie, koœcio³y, kapliczki i krzy¿e przydro¿ne,
cmentarze).
Na obszarze PNPB bêdzie realizowany program edukacyjny ukazuj¹cy zarówno
600-letni¹ historiê ochrony Puszczy, jak i bogactwo lokalnej kultury z jej zró¿nicowaniem
etnicznym, religijnym, jêzykowym i obrzêdowym. Niematerialne wartoœci kulturowe bêd¹
przez Park promowane przede wszystkim poprzez edukacjê, inicjowanie i popieranie badañ
naukowych (z zakresu kulturoznawstwa, nauk historycznych, socjologii, itp.) oraz
wspieranie inicjatyw maj¹cych na celu zachowanie lokalnych zwyczajów i tradycji.
11. Wspó³praca z samorz¹dami lokalnymi i pozyskiwanie funduszy zewnêtrznych
Park Narodowy Puszczy Bia³owieskiej – obiekt chroniony o uznanej miêdzynarodowej
randze – ma byæ wa¿nym czynnikiem rozwoju spo³eczno-ekonomicznego regionu. PNPB,
po³o¿ony na terenie 5 gmin, bêdzie stymulowa³ rozwój us³ug turystycznych, edukacji, nauki
oraz szeroko rozumianego sektora us³ug na terenie ca³ego powiatu hajnowskiego.
Aby w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwoœci rozwojowe, jakie stworzy Park Narodowy
Puszczy Bia³owieskiej, w jego strukturze organizacyjnej wyodrêbniono specjalny dzia³ ds.
rozwoju i wspó³pracy z samorz¹dami lokalnymi. Sk³adaj¹cy siê z 5 pracowników dzia³
bêdzie odpowiedzialny za pozyskiwanie funduszy ze œrodków zewnêtrznych zarówno na
potrzeby parku narodowego, jak i innych podmiotów w regionie. Pracownicy tego dzia³u
bêd¹ tak¿e wspomagaæ inne instytucje, organizacje i osoby w regionie PNPB w
przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych w celu pe³nego wykorzystania mo¿liwoœci
finansowych „Programu zrównowa¿onego rozwoju Parku Narodowego Puszczy
Bia³owieskiej w latach 2008-2013”.
12. Zagadnienia komunikacyjno-transportowe
W obrêbie systemu komunikacyjnego PNPB istniej¹ trzy kategorie dróg:
Kategoria I – koleje i drogi wojewódzkie i powiatowe znajduj¹ce siê w granicach parku,
ale zarz¹dzane przez odpowiednie zarz¹dy dróg i kolei. Do kategorii tej wchodz¹ nastêpuj¹ce
odcinki:
· kolej na odcinku – Zwodzieckie – Suszczy Borek;
· droga wojewódzka nr 689 na odcinku - Hajnówka – Bia³owie¿a – granica
Pañstwa;
· droga wojewódzka nr 687 na odcinku – Zwodzieckie – Œwinoroje;
· drogi powiatowe na odcinkach: Olchówka – Masiewo Nowe; Czerlonka –
Zwierzyniec – Budy – Teremiski – Pogorzelce – Bia³owie¿a; £ozice – Topi³o.
Drogi i koleje tej kategorii powinny pe³niæ g³ównie funkcjê tranzytow¹, umo¿liwiaj¹c¹
bezpieczny ruch turystyczny. St¹d szczególnie istotne jest utrzymanie na nich nale¿ytej
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jakoœci nawierzchni, ale tak¿e ograniczenie prêdkoœci na tych drogach (ze wzglêdu na
bezpieczeñstwo zwierz¹t). Przy drogach tych nie nale¿y inwestowaæ w infrastrukturê
turystyczn¹, parkingi i miejsca postojowe. Droga Hajnówka – Bia³owie¿a wymaga
modernizacji poprzez poszerzenie i utwardzenie poboczy (w granicach aktualnego pasa
drogowego, po kilkadziesi¹t cm ka¿da jezdnia) oraz ograniczenia prêdkoœci (np. do 70 km/h).
Kategoria II – drogi znajduj¹ce siê w granicach parku, zarz¹dzane przez park i
udostêpnione do ruchu publicznego (pokazane na Rycinie 3). Nale¿y tu m.in. droga
Narewkowska (od drogi nr 689 do granicy PNPB przy wsi Janowo).
Kategoria III – drogi leœne u¿ytkowane jedynie przez s³u¿by PNPB podczas
wype³niania zadañ parku, s³u¿b granicznych oraz – za zgod¹ Dyrektora Parku – do celów
edukacji i prowadzenia badañ naukowych. Rozmieszczenie tych dróg pokazuje Rycina 3. W
kategorii tej znajduj¹ siê tak¿e nieliczne drogi po³o¿one w strefie I – ochrony œcis³ej w
dorzeczu rzeki Leœnej.
Na wszystkich innych istniej¹cych drogach leœnych (w³¹czaj¹c w to drogi w Obrêbie
Ochronnym Or³ówka BPN wg stanu w roku 2006) poruszanie siê pojazdami o napêdzie
spalinowym bêdzie niedozwolone. Czêœæ tych dróg (zw³aszcza w strefie I i II) powinna
zostaæ zamkniêta i poddana sukcesji leœnej, bowiem ich sieæ, dostosowana g³ównie do
potrzeb wywozu drewna, jest zbyt gêsta z punktu widzenia ochrony przyrody.
Koleje i drogi wydzielone z zarz¹du PNPB oraz znajduj¹ce siê w otulinie parku i poza
ni¹, ale œciœle zwi¹zane z systemem komunikacyjnym parku, obejmuj¹ nastêpuj¹ce odcinki:
· kolej na odcinku - granica Pañstwa – Czeremcha – Hajnówka – Siemianówka –
granica Pañstwa;
· droga krajowa nr 692 na odcinku – granica Pañstwa – Kleszczele;
· droga wojewódzka nr 691 na odcinku – Kleszczele – Hajnówka;
· droga wojewódzka nr 685 na odcinku – Hajnówka – Narew;
· droga wojewódzka nr 687 na odcinku – Œwinoroje – Narewka – Bondary;
· drogi powiatowe na odcinkach: Kleszczele – Policzna – Wojnówka – D³ugi Bród
– Piaski – Orzeszkowo – droga nr 691; Dubicze Cerkiewne – Witowo – Piaski;
Orzeszkowo – £ozice; droga nr 685 – Borysówka; droga nr 685 – Krzywiec –
Krynica; droga nr 685 – Waœki; droga nr 685 – Hajdukowszczyzna; Nowe
Lewkowo – Kapitañszczyzna; Narewka – Olchówka; Olchówka – Siemianówka
– droga nr 687;
· drogi gminne na odcinkach: Dubiny – Lipiny; Dubiny – Posto³owo; Nowosady –
Skryplewo; Nowosady – Sorocza Nó¿ka; Siemianówka – Babia Góra; Droga
Narewka – Olchówka – Gruszki.
Wymienione drogi i koleje, tworz¹ce obwodnicê PB, mog¹ byæ w razie potrzeby
modernizowane i uzbrajane w zabezpieczenia ekologiczne (aby np. umo¿liwiaæ bezpieczne
przechodzenie zwierz¹t). Mog¹ byæ tak¿e wyposa¿ane w niekoliduj¹c¹ z ochron¹ przyrody
infrastrukturê turystyczn¹ w ramach realizacji „Programu zrównowa¿onego rozwoju regionu
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Rycina 3. Drogi publiczne i linie kolejowe wydzielone z zarz¹du parku oraz drogi wewnêtrzne w obrêbie projektowanego Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej
28

Wytyczne do planu ochrony Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej

Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej w latach 2008-2013”, aby swoim standardem
zachêciæ do korzystania z nich, a tym samym zmniejszyæ presjê ruchu samochodowego do
centrum puszczy. Obwodnice, zarówno drogowa jak i kolejowa, powinny byæ tak
modernizowane i rozbudowywane, aby jak najszybciej umo¿liwiæ okrê¿n¹ komunikacjê
wokó³ ca³ej Puszczy Bia³owieskiej (równie¿ z czêœci¹ bia³orusk¹). Bêdzie to mo¿liwe
jedynie w przypadku dostosowania przejœæ granicznych w Po³owcach i Cisówce do
standardów miêdzynarodowych. Drogi i koleje tej kategorii to bardzo istotny czynnik
aktywizuj¹cy us³ugi turystyczno-edukacyjne na przedpolu Puszczy Bia³owieskiej.
Poza funkcjonuj¹cymi w celach turystycznych trasami kolejki w¹skotorowej
Hajnówka-Topi³o i Hajnówka-Posto³owo, które powinny zostaæ utrzymane, nie nale¿y
dopuœciæ do uruchomienia jakichkolwiek innych odcinków kolejki w¹skotorowej na
obszarze PNPB.
13. Proponowana struktura organizacyjna PNPB
£¹czne zatrudnienie, wynikaj¹ce z zaproponowanego schematu organizacyjnego Parku
(Rycina 4), wyniesie 255 osób. PNPB administracyjnie podzielony bêdzie na 3 obrêby
ochronne: Bia³owie¿a, Browsk i Hajnówka (Rycina 5). Dyrektorowi Parku podlegaæ bêd¹
s³u¿by terenowe 3 obrêbów ochronnych oraz inne dzia³y wykonuj¹ce zadania Parku.
Dzia³ edukacji i turystyki bêdzie mia³ podstawowe znaczenie dla reorientacji
dotychczasowego funkcjonowania obszaru Puszczy Bia³owieskiej. Edukacja i turystyka
przyrodnicza maj¹ stymulowaæ rozwój regionu. Zaproponowane jednostki edukacyjne s¹
niezbêdnym minimum do osi¹gniêcia tych celów. Szczególne znaczenie bêd¹ mia³y nowe
oœrodki edukacyjne po³o¿one poza Bia³owie¿¹ (Hajnówka, Narewka, D³ugi Bród, Gruszki,
Teremiski, por. Rycina 5).
Dzia³ rozwoju i wspó³pracy z samorz¹dami lokalnymi PNPB s³u¿yæ bêdzie pomoc¹
samorz¹dom lokalnym, zw³aszcza w pierwszych latach funkcjonowania parku, w
zdobywaniu œrodków zewnêtrznych (przygotowywanie wniosków, pomoc w organizacji
zespo³ów realizacyjnych itp.).
Dzia³ nauki i monitoringu powinien tworzyæ siln¹ pracowniê naukow¹, pozytywnie
wp³ywaj¹c¹ na ca³¹ dzia³alnoœæ PNPB, a szczególnie na poziom edukacji i dzia³añ z zakresu
ochrony przyrody. Pracownia GIS jest niezbêdna do wprowadzenia nowoczesnego systemu
zarz¹dzania przestrzennego.
Obrêby ochronne i ich s³u¿by terenowe bêd¹ wykonywa³y zadania z zakresu ochrony
przyrody (ochrony czynnej), sprzeda¿y drewna, ochrony zasobów oraz bêd¹ wspomaga³y
Dzia³ Edukacji w terenie (utrzymanie obiektów i œcie¿ek edukacyjno-turystycznych,
przewodnictwo turystyczne, dba³oœæ o bezpieczeñstwo turystów na obszarze Parku), a tak¿e
Dzia³ Nauki (monitoring).
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Dzia³ edukacji i turystyki

Biblioteka
(2 etaty)

(12 etatów)

Dzia³ nauki
i monitoringu

S³u¿by terenowe
10 leœniczych
obwodów
ochronnych
10 podleœniczych
5 robotników i
operatorów
maszyn

Ochrona Stra¿
Szkó³ka
przeciwParku
leœna
po¿arowa (5 etatów) (1 etat)
(1 etat)

Nadleœniczy Obrêbu Ochronnego
Zastêpca nadleœniczego
Kasa (1 etat)
Referenci, sprz¹tanie, dozór (4 etaty)
Dzia³ ochrony czynnej i sprzeda¿y drewna (4 etaty)

Obrêb Ochronny Browsk
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Ochrona Stra¿
Szkó³ka
przeciwParku
leœna
po¿arowa (5 etatów) (1 etat)
(1 etat)

S³u¿by terenowe
10 leœniczych
obwodów
ochronnych
10 podleœniczych
5 robotników i
operatorów
maszyn

S³u¿by terenowe
10 leœniczych
obwodów
ochronnych
10 podleœniczych
5 robotników i
operatorów
maszyn

Ochrona Stra¿
Szkó³ka
przeciwParku
leœna
po¿arowa (5 etatów) (1 etat)
(1 etat)

Nadleœniczy Obrêbu Ochronnego
Zastêpca nadleœniczego
Kasa (1 etat)
Referenci, sprz¹tanie, dozór (4 etaty)
Dzia³ ochrony czynnej i sprzeda¿y drewna (4 etaty)

Rezerwat pokazowy ¿ubrów (8 etatów)

Oœrodek szkoleñ wewnêtrznych (2 etaty)

Centrum Edukacyjne (Bia³owie¿a) + rekonstrukcja dworu
myœliwskiego Jagiellonów (Stara Bia³owie¿a) (5 etatów)
Oœrodek Edukacji i Wspó³pracy Leœno-Przyrodniczej
(Bia³owie¿a - Jagielloñskie) (4 etaty)
Centrum Informacyjno-Edukacyjne + Muzeum Rzemios³a +
Park "¯ycie Rzeki" (Gruszki) (4 etaty)
Centrum Informacyjno-Edukacyjne + park wilczy
(D³ugi Bród) (6 etatów)
Chata Elizy Orzeszkowej - Muzeum Literatury i Sztuki
Puszczañskiej (Teremiski) (1 etat)

Kolejka leœna Hajnówka-Topi³o-Posto³owo (5 etatów)

Centrum Dydaktyczno-Turystyczne + Muzeum Kultury
i Historii Regionalnej (Hajnówka)(7 etatów)

Muzeum przyrodnicze i zbiory (Bia³owie¿a) (10 etatów)

Obrêb Ochronny Hajnówka

Ochrona gatunkowa ¿ubra,regulacja
populacji, obs³uga
weterynaryjna
(12 etatów)

Dzia³ ochrony
zwierz¹t

(5 etatów)

Dzia³ promocji
i wydawnictw

Nadleœniczy Obrêbu Ochronnego
Zastêpca nadleœniczego
Kasa (1 etat)
Referenci, sprz¹tanie, dozór (4 etaty)
Dzia³ ochrony czynnej i sprzeda¿y drewna (4 etaty)

(Geodezja + mapy)
(6 etatów)

Pracownia GIS

odpowiedzialny za pozyskiwanie œrodków finansowych
ze Ÿróde³ zewnêtrznych
(5 etatów)

Dzia³ rozwoju i wspó³pracy z samorz¹dami
lokalnymi

Zastêpca dyrektora
ds. edukacji, nauki
i turystyki

Obrêb Ochronny Bia³owie¿a

(5 etatów)

Dzia³ transportu
i dróg

naprawy, opieka nad
infrastruktur¹ (5 etatów)

Dzia³ techniczny

nie porz¹dku

Ksiêgowoœæ (4 etaty)
Kadry (2 etaty)
Radcy prawni (2 etaty)
Sekretariat, zaopatrzenie,
magazyn, BHP (5 etatów)
Dozór, utrzyma(5 etatów)

Biuro g³ówne

Kierownik Dzia³u
Administracji

Zastêpca dyrektora
ds. ochrony przyrody

Dyrektor

Schemat organizacyjny PNPB
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Rycina 5. Podzia³ parku na 3 obrêby ochronne oraz obiekty administracyjne i edukacyjno-turystyczne na obszarze projektowanego Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej
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UZASADNIENIE
do ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej
Proponowana ustawa o utworzeniu Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej (PNPB)
jest odpowiedzi¹ na trwaj¹ce od 15 lat apele spo³eczne kierowane do w³adz Rzeczypospolitej
Polskiej, w których ponad pó³ miliona obywateli, najwy¿sze krajowe gremia nauki i ochrony
przyrody (np. Pañstwowa Rada Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk) oraz liczne
organizacje pozarz¹dowe domaga³y siê powiêkszenia Bia³owieskiego Parku Narodowego na
obszar ca³ej polskiej czêœci Puszczy Bia³owieskiej.
Obecnie (stan na rok 2006) Puszcza zarz¹dzana jest przez PGL „Lasy Pañstwowe” (3
nadleœnictwa: Bia³owie¿a, Browsk i Hajnówka, obejmuj¹ce ³¹cznie 527 km2 ) oraz
Bia³owieski Park Narodowy (105 km2).
Puszcza Bia³owieska zachowa³a ostatnie w Europie fragmenty pierwotnych lasów
liœciastych i mieszanych, jakie zajmowa³y niegdyœ obszar od Atlantyku do Uralu. Celowa,
trwaj¹ca ponad 500 lat ochrona puszczy, prowadzona konsekwentnie od czasów Jagiellonów
do I wojny œwiatowej, jest pierwszym i jedynym w œwiecie przyk³adem skutecznej ochrony
przyrody przez stulecia. Specjalny status Puszczy Bia³owieskiej jako lasu i ³owiska królów
Polski udokumentowany jest od pocz¹tku XV wieku, a przez kilka kolejnych stuleci by³
potwierdzany i umacniany przez w³adców Rzeczypospolitej poprzez odbywane w niej ³owy
(np. W³adys³aw Jagie³³o w 1409, Zygmunt August w 1526, August III Sas w 1752, Stanis³aw
August Poniatowski w 1784 roku) i budowê myœliwskich rezydencji, edycje aktów prawnych
dotycz¹ce wytyczania granic Puszczy (najstarszy zachowany z 1559 roku), oraz wydawanie
„ordynacji” – specjalnych ustaw porz¹dkuj¹cych zasady ochrony i udostêpnienia Puszczy i
reguluj¹cych powinnoœci jej s³u¿b ochronnych (najstarsza zachowana z 1639 roku). Puszcza
Bia³owieska jest te¿ miejscem, gdzie do roku 1919 – w wyniku szczególnej ochrony –
zachowa³a siê ostatnia w œwiecie wolno-¿yj¹ca populacja ¿ubrów i gdzie przeprowadzono
udan¹ restytucjê gatunku po jego wytêpieniu. Dziêki trosce w³adców, Puszcza Bia³owieska
po³o¿ona na styku kultur ró¿nych narodów – Polski, Litwy, Bia³orusi, Ukrainy i Rosji – jest
wielkim dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym ca³ej Europy.
W XX wieku system ochrony Puszczy za³ama³ siê. Rabunkowa eksploatacja drewna
podczas I wojny œwiatowej oraz okupacji sowieckiej (1939-1941), umowa rz¹dowa II RP z
angielsk¹ spó³k¹ The European Century Timber Corporation (1924-1929) na eksploatacjê
Puszczy, a przede wszystkim trwaj¹ca od 1921 roku gospodarka leœna pod zarz¹dem Lasów
Pañstwowych spowodowa³y wyciêcie w Puszczy Bia³owieskiej ponad 29 mln metrów
szeœciennych drewna z pierwotnych, nie sadzonych rêk¹ cz³owieka lasów. Na ich miejscu od
1921 roku sadzone s¹ monokultury drzew leœnych (w przewa¿aj¹cej mierze sosnowe i
œwierkowe, w ostatnich dziesiêcioleciach tak¿e dêbowe), co powodowa³o szybk¹ zamianê
puszczy w typowy las gospodarczy. Oznacza to bezpowrotn¹ utratê znacznej czêœci cech
lasów naturalnych i zubo¿enie walorów przyrodniczych na powierzchni obejmuj¹cej dziœ
oko³o 70% obszaru puszczy. Nadal jednak ocala³e fragmenty naturalnych starodrzewi na
oko³o 30% powierzchni, z ich niezrównan¹ w skali Europy bioró¿norodnoœci¹ stanowi¹ o
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tym, i¿ Puszcza Bia³owieska jest jednym z najcenniejszych – ale te¿ najbardziej zagro¿onych
dalsz¹ degradacj¹ – obiektów przyrodniczych Europy.
Potrzebê ratowania i ochrony Puszczy Bia³owieskiej dostrze¿ono wkrótce po
odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci, powo³uj¹c w 1921 roku Leœnictwo „Rezerwat”,
przekszta³cone póŸniej w Bia³owieski Park Narodowy (dalej: BPN). Jednak ze wzglêdu na
ówczesne ekonomiczne priorytety w zarz¹dzaniu puszcz¹, obj¹³ on zaledwie 4% obszaru
Puszczy Bia³owieskiej. Jego unikalne przyrodnicze wartoœci zosta³y uznane przez najwy¿sze
œwiatowe gremia w tej dziedzinie: BPN sta³ siê Œwiatowym Rezerwatem Biosfery
(UNESCO, 1977), Œwiatowym Dziedzictwem Ludzkoœci (UNESCO, 1979), oraz otrzyma³
Dyplom Rady Europy (1997).
Ze wzrostem miêdzynarodowego presti¿u niewielkiego obszarowo Bia³owieskiego
Parku Narodowego (47,5 km2) silnie kontrastowa³a postêpuj¹ca degradacja pozosta³ego
obszaru polskiej czêœci Puszczy (po II wojnie œwiatowej: ok. 550 km2). W ca³ym okresie PRL
Lasy Pañstwowe kontynuowa³y wyrêby, w wielu latach (np. 1950-1975, 1978-1981,
1983-1989) przybieraj¹ce rozmiary rabunkowe. Podejmowane w tamtym czasie (np. w latach
1970-tych) oddolne, spo³eczne próby spowolnienia zag³ady pierwotnej Puszczy przynios³y
nik³e efekty: do roku 1980 powo³ano 10 niewielkich rezerwatów przyrody, obejmuj¹cych
³¹cznie oko³o 13 km2 (2% obszaru zarz¹dzanego przez Lasy Pañstwowe) oraz podniesiono
tzw. wieki rêbnoœci drzewostanów o 20 lat w porównaniu do innych lasów Polski.
Dopiero zmiany polityczne po 1989 roku i demokratyzacja ¿ycia umo¿liwi³y wiêkszy
wp³yw spo³eczeñstwa na losy tego najcenniejszego skarbu polskiej przyrody. Rozpoczête na
pocz¹tku lat 1990-tych starania o powiêkszenie Bia³owieskiego Parku Narodowego
przerodzi³y siê w latach 1995-2000 w ogólnopolsk¹ i siêgaj¹c¹ daleko poza granice kraju
spo³eczn¹ kampaniê na rzecz objêcia ca³ej polskiej czêœci Puszczy Bia³owieskiej statusem
parku narodowego. W wyniku nacisków spo³ecznych sytuacja Puszczy Bia³owieskiej powoli
ulega³a zmianom. W 1996 roku powiêkszono Bia³owieski Park Narodowy z 47,5 do 105 km2,
w latach 1995-2003 na obszarze zarz¹dzanym przez nadleœnictwa utworzono sieæ nowych
rezerwatów przyrody (pokrywaj¹cych ³¹cznie z wczeœniejszymi 120 km2) oraz wprowadzono (w 1998 roku) moratorium na wyr¹b wszystkich drzew i drzewostanów w wieku
powy¿ej 100 lat (moratorium odwo³ano w 2003 roku).
W 2000 roku Minister Œrodowiska podj¹³ próbê powiêkszenia BPN na ca³y obszar
polskiej czêœci Puszczy Bia³owieskiej. Projekt odpowiedniego rozporz¹dzenia Rady
Ministrów zosta³ skierowany do uzgodnieñ miêdzyresortowych. Jednak opór lokalnych
w³adz i samorz¹dów oraz pracowników Lasów Pañstwowych wobec tych planów, a
zw³aszcza prowadzona przez te œrodowiska kampania dezinformacji i zastraszania ludnoœci
powiatu hajnowskiego skutkami powiêkszenia parku, spowodowa³y wycofanie siê
Ministerstwa Œrodowiska z planowanego powiêkszenia BPN i skierowanie zagwarantowanych na ten cel funduszy ze Skarbu Pañstwa na tzw. „Kontrakt dla Puszczy Bia³owieskiej”.
W 2006 roku Prezydent RP Lech Kaczyñski, w odpowiedzi na bardzo liczne apele
obywateli i organizacji z kraju i z zagranicy o objêcie Puszczy Bia³owieskiej ochron¹,
powo³a³ Zespó³ Ekspertów do przygotowania ustawy reguluj¹cej status dziedzictwa
34

Uzasadnienie do ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej

przyrodniczego i kulturowego Puszczy Bia³owieskiej. Niniejsza ustawa jest wynikiem prac
tego Zespo³u uwzglêdniaj¹cym wyniki przeprowadzonych konsultacji spo³ecznych.
Jak pokaza³y doœwiadczenia ostatnich 30 lat, ¿adna forma ochrony Puszczy
Bia³owieskiej proponowana w ramach organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa
Leœnego „Lasy Pañstwowe” (szczególne zasady gospodarki leœnej wprowadzone w 1975 r.,
Leœny Kompleks Promocyjny „Lasy Puszczy Bia³owieskiej” powo³any w 1995 r. oraz sieæ
rezerwatów przyrody) nie by³a w stanie spe³niæ dwóch podstawowych wymogów:
zabezpieczyæ w³aœciwej ochrony unikalnych wartoœci Puszczy Bia³owieskiej i stymulowaæ
rozwoju ekonomicznego regionu w oparciu o te wartoœci. Gospodarka leœna, nawet z du¿ymi
rygorami ochronnymi, z zasady powoduje utratê bioró¿norodnoœci, poniewa¿ w jej wyniku
odnawiany jest jedynie zapas drewna na jednostce powierzchni. Inne elementy przyrodnicze,
zw³aszcza bioró¿norodnoœæ w sensie ogromnego bogactwa gatunków organizmów, jakie ¿yj¹
w lasach pierwotnych i ich reliktowego charakteru dla europejskich lasów ni¿owych, gin¹
bezpowrotnie lub silnie zmniejszaj¹ sw¹ liczebnoœæ. W wyniku blisko 90-letniej gospodarki
leœnej w Puszczy na znacznym jej obszarze wyginê³o lub zmniejszy³o liczebnoœæ wiele
gatunków porostów, roœlin, bezkrêgowców, ptaków i ssaków. Liczniejsze populacje wielu
rzadkich gatunków (np. wi¹zu górskiego, czosnku niedŸwiedziego, dziêcio³a bia³ogrzbietego
i dziêcio³a trójpalczastego, ryjówki bia³owieskiej) zachowa³y siê tylko na obszarze
Bia³owieskiego Parku Narodowego.
Równie istotny jest fakt, i¿ z powodu ogólnych uwarunkowañ krajowych stale maleje
znaczenie gospodarki leœnej jako ga³êzi generuj¹cej miejsca pracy i rozwój ekonomiczny
regionów. W ostatnim dziesiêcioleciu zatrudnienie w trzech nadleœnictwach Puszczy
Bia³owieskiej (Bia³owie¿a, Browsk, Hajnówka) zmniejszy³o siê z 472 etatów w roku 1995 do
146 etatów w roku 2005 (spadek o 70%). Ze wzglêdu na koniecznoœæ stopniowego
dostosowania zatrudnienia w leœnictwie do poziomu europejskiego, dalsza redukcja etatów w
przysz³oœci wydaje siê nieunikniona. Roczne pozyskanie drewna wynosi ³¹cznie w 3
nadleœnictwach oko³o 130 tys. m3 (2003-2005), z czego oko³o 25 tys. m3 odbiera rynek
lokalny (podmioty w powiecie hajnowskim). Mimo bardzo wysokiego etatu ciêæ i
realizowania go nie tylko w lasach gospodarczych, ale tak¿e w rezerwatach przyrody
po³o¿onych na ich terenie, nadleœnictwa PB s¹ deficytowe (w 2005 roku dop³ata z Funduszu
Leœnego wynios³a 4,1 mln z³, tj. 20% kosztów ich funkcjonowania).
Jednoczeœnie gospodarka leœna nie stwarza alternatywnych mo¿liwoœci rozwoju
spo³eczno-ekonomicznego w oparciu o pozaprodukcyjne funkcje Puszczy Bia³owieskiej:
turystykê, edukacjê przyrodnicz¹ i naukê. Pewna reorientacja celów gospodarki leœnej i
akcentowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu, co nast¹pi³o w ostatnim 10-leciu – po
powo³aniu Leœnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Puszczy Bia³owieskiej”,
zaktywizowa³y dzia³alnoœæ edukacyjn¹ i turystyczn¹ nadleœnictw (powsta³ np. Oœrodek
Edukacji Leœnej „Jagielloñskie”, znacz¹co zwiêkszy³a siê liczba i d³ugoœæ szlaków
turystycznych na obszarze nadleœnictw). Jednak dzia³alnoœæ ta jest realizowana w znikomym
wymiarze, nie generuje przychodów ani nowych miejsc pracy.
Utworzenie Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej, obejmuj¹cego ca³¹ polsk¹ czêœæ
puszczy zapewni skuteczn¹ ochronê przyrody na przysz³e stulecia, przywróci puszczy jej

35

Uzasadnienie do ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej

historyczn¹ rolê i dawne znaczenie kulturowe, a przede wszystkim stworzy szansê na
ekonomiczny rozwój regionu i podniesienie poziomu ¿ycia jego mieszkañców.
Celem ustawy o powo³aniu Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej jest:
- Zapewnienie najbardziej skutecznej i trwa³ej formy ochrony dla ca³ej Puszczy
Bia³owieskiej, bêd¹cej najcenniejszym pod wzglêdem przyrodniczym lasem nizinnym w
Europie, przy pe³nym poszanowaniu dziedzictwa kulturowego, zró¿nicowania etnicznego i
religijnego regionu Puszczy Bia³owieskiej;
– Takie ukszta³towanie struktury organizacyjnej parku narodowego, aby jego celem by³a
nie tylko ochrona przyrody na swym obszarze, a tak¿e szerzenie wiedzy przyrodniczej oraz
kszta³towanie proekologicznych postaw obywatelskich, które bêd¹ sprzyja³y ochronie
bioró¿norodnoœci i zrównowa¿onemu rozwojowi na obszarze ca³ego kraju;
- Poprzez strefowanie re¿imów ochronnych PNPB, stworzenie parku przyjaznego
ludziom, który dziêki integracji ochrony przyrody z edukacj¹, turystyk¹ i nauk¹ bêdzie
motorem rozwoju ekonomicznego i spo³ecznego powiatu hajnowskiego;
- Podniesienie presti¿u i rangi najstarszego i najcenniejszego polskiego parku
narodowego, aby sta³ siê istotnym elementem promocji Polski w œwiecie i Ÿród³em
znacz¹cych wp³ywów z turystyki do bud¿etu pañstwa.
Aby planowany PNPB móg³ wype³niæ stawiane przed nim zadania, równolegle do
ustawy o utworzeniu PNPB niezbêdne jest wprowadzenie: (1) ustawy o zmianie ustawy o
ochronie przyrody (zmiany dotycz¹ g³ównie sposobu powo³ywania i funkcjonowania parków
narodowych, poszerzenia katalogu rodzajów ochrony przyrody o formy bardziej
prospo³eczne oraz powo³ania Polskiej Organizacji Parków Narodowych) oraz (2) ustawy o
ustanowieniu „Programu zrównowa¿onego rozwoju regionu Parku Narodowego Puszczy
Bia³owieskiej 2008-2013”, która zagwarantuje ekonomiczne wsparcie dla samorz¹dów
lokalnych.
Jak wykaza³o doœwiadczenie gminy Bia³owie¿a, park narodowy mo¿e z powodzeniem
spe³niaæ funkcjê katalizatora rozwoju lokalnego w oparciu o wartoœci przyrody. W latach
1996-2006, zatrudnienie w Bia³owieskim Parku Narodowym by³o stabilne (102-106 etatów).
Powiêkszenie BPN dokonane w 1996 roku zaowocowa³o dynamicznym wzrostem ruchu
turystycznego, rozwojem infrastruktury zwi¹zanej z jego obs³ug¹ i stworzeniem wielu
nowych miejsc pracy. W latach 1996-2005 liczba turystów odwiedzaj¹cych Bia³owie¿ê
(dane ze sprzeda¿y biletów do obiektów BPN) wzros³a z 90 tysiêcy do 140 tysiêcy osób
rocznie (155%). W miejscowoœci Bia³owie¿a, licz¹cej oko³o 2000 sta³ych mieszkañców,
powsta³o ponad 1000 miejsc noclegowych, a hotele, gastronomia i kwatery agroturystyczne
stworzy³y ponad 200 miejsc pracy. Ponadto oko³o 130 osób znajduje dodatkowe Ÿród³o
zarobkowania w formie œwiadczonych us³ug przewodnickich. Dzia³alnoœæ edukacyjna BPN
w roku 2005 objê³a oko³o 8 800 odbiorców (g³ównie dzieci i m³odzie¿) i wzros³a do 135%
stanu z roku 2003 (6 500 osób).
Dotychczas jednak ruch turystyczny i generowany przezeñ rozwój ekonomiczny
koncentrowa³ siê niemal wy³¹cznie w gminie Bia³owie¿a. Powo³anie Parku Narodowego
Puszczy Bia³owieskiej obejmuj¹cego ca³y obszar puszczy spowoduje, i¿ wszystkie gminy
puszczañskie (Narewka, Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Narew) oraz miasto Hajnówka bêd¹
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na swym obszarze mia³y nie tylko „bramy do parku”, ale tak¿e oœrodki edukacyjno-muzealne
odpowiadaj¹ce swojej specyfice i podkreœlaj¹ce lokalne atrakcje. Bêd¹ one katalizatorami
lokalnego i regionalnego rozwoju ekonomicznego, przyczyniaj¹c siê do aktywizacji
ekonomicznej lokalnych spo³ecznoœci oraz przyci¹gaj¹c inwestycje.
Aby pogodziæ priorytety ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych PNPB oraz
spo³eczne i gospodarcze potrzeby lokalnych spo³ecznoœci, a tak¿e umo¿liwiæ zrównowa¿ony
rozwój powiatu hajnowskiego, proponowana ustawa o utworzeniu PNPB:
– Wprowadza zró¿nicowane re¿imy ochronne w 5 obszarach: ochrony œcis³ej,
zintegrowanej, czynnej, u¿ytkowej i krajobrazowej,
– Zapewnia swobodny wstêp ludzi i zbiór p³odów runa leœnego na obszarze 80%
powierzchni Parku (w strefach ochrony zintegrowanej, czynnej, u¿ytkowej i
krajobrazowej),
– Integruje jego cele ochronne, edukacyjne, naukowe i turystyki przyrodniczej,
– Umo¿liwia pozyskanie i sprzeda¿ na potrzeby lokalnej ludnoœci do 30 tysiêcy m3
drewna rocznie (uzyskanego w obszarze ochrony u¿ytkowej).
Wa¿nym celem ustawy jest równie¿ wyposa¿enie Parku w odpowiednie instrumenty do
zapewnienia skutecznoœci ochrony przyrody, lepszego odbioru ze strony spo³ecznoœci
lokalnych oraz wzmocnienia rangi i presti¿u Parku w Polsce i za granic¹. Wœród
instrumentów tych nale¿y wymieniæ: (1) odpowiedni, tj. wynikaj¹cy z potrzeb i zadañ,
poziom zatrudnienia oszacowany na oko³o 255 etatów (szczegó³owe uzasadnienie w
Za³¹czniku 1), (2) roczny bud¿et w wysokoœci 19,5 mln PLN (Tabela 1; szczegó³owe
uzasadnienie w Za³¹czniku 1), (3) specjalna dotacja na utworzenie Parku w wysokoœci 20
mln PLN na lata 2008-2011.
Zaplanowana struktura organizacyjna Parku (Za³¹cznik 1 do Ustawy), stanowi¹ca punkt
wyjœcia dla jego przysz³ych dzia³añ, odpowiada na najwa¿niejsze zidentyfikowane
problemy. Specjalny dzia³ ds. rozwoju i wspó³pracy z samorz¹dami ma za zadanie: (1)
pozyskiwaæ œrodki zewnêtrzne (w tym fundusze europejskie) dla Parku oraz wspomagaæ
samorz¹dy lokalne w przygotowywaniu wniosków o œrodki na rzecz zrównowa¿onego
rozwoju regionu; (2) poprawiaæ spo³eczny odbiór parku wœród lokalnych spo³ecznoœci.
Rozbudowany dzia³ edukacji z oœrodkami rozproszonymi na ca³ym obszarze parku, kilkoma
nowymi obiektami edukacyjno-turystycznymi, siln¹ pracowni¹ nauki i monitoringu oraz
dzia³ promocji i wydawnictw s¹ przeznaczone do:
(1) prowadzenia edukacji w skali regionalnej na ró¿nych poziomach kszta³cenia (od
podstawowego do akademickiego) w dziedzinach potrzebnych na lokalnym
rynku turystycznym i chroni¹cych tradycjê kulturow¹,
(2) prowadzenia edukacji w zakresie ekologii, ochrony przyrody, wartoœci Puszczy
Bia³owieskiej,
(3) wspierania i promowania materialnych i duchowych wartoœci kulturowych
wywodz¹cych siê z miejscowych tradycji.
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Ocena skutków regulacji
1. Podmioty, na które bêdzie oddzia³ywaæ akt prawny
Realizacja ustawy spowoduje powstanie nowego Parku Narodowego Puszczy
Bia³owieskiej, który obejmie dotychczasowy Bia³owieski Park Narodowy oraz Nadleœnictwa
Bia³owie¿a, Browsk i Hajnówka. Zakresem podmiotowym oddzia³ywania regulacji zostan¹
objête równie¿ samorz¹dy powiatu hajnowskiego oraz mieszkañcy regionu. Ustawa bêdzie
oddzia³ywaæ równie¿ na PGL „Lasy Pañstwowe” w zwi¹zku z przejœciem pod zarz¹d parku
narodowego lasów zarz¹dzanych przez to przedsiêbiorstwo. Poœrednio ustawa bêdzie
oddzia³ywaæ na ca³e spo³eczeñstwo polskie.
2. Konsultacje spo³eczne
W ramach konsultacji spo³ecznych projekt ustawy by³ przekazany do zaopiniowania
....... organizacjom zawodowym reprezentatywnym w myœl ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Spo³eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo³ecznego, tj.:
-,
-,
a tak¿e nastêpuj¹cym organizacjom spo³ecznym ................................................................
Powy¿sze organizacje wyrazi³y .............................................................................................,
a wniesione przez nie propozycje dotyczy³y:
1)
2)
3. Wp³yw regulacji na dochody i wydatki sektora publicznego
Powo³anie Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej obejmuj¹cego ca³y obszar
Puszczy Bia³owieskiej spowoduje wzrost wydatków bud¿etu pañstwa zwi¹zanych z
utrzymaniem infrastruktury, kosztami dzia³alnoœci oraz kosztami osobowymi. Ca³kowity
roczny koszt funkcjonowania Parku (roczny bud¿et) szacowany jest na 19,5 mln z³. Roczne
dochody nowoutworzonego Parku ocenia siê na 4,6 mln z³. Obci¹¿enie Skarbu Pañstwa
bêdzie zatem wynosiæ 14,9 mln z³ rocznie.
Poniewa¿ dotychczasowy BPN otrzymywa³ dotacjê bud¿etow¹ w wysokoœci 3,2 mln z³
rocznie, dotychczasowe obci¹¿enie Skarbu Pañstwa z tytu³u dotacji bud¿etowej dla nowo
utworzonego PNPB wzroœnie o 11,7 mln z³ na rok.
Szczegó³ow¹ analizê kosztów realizacji g³ównych zadañ z zakresu ochrony przyrody
przewidzianych do realizacji w PNPB podaje Tabela 1, zaœ przewidywany przychód Tabela 2
(tabele znajduj¹ siê w Za³¹czniku 1 do uzasadnienia). Mimo prawie szeœciokrotnego wzrostu
powierzchni parku zatrudnienie wzrasta 2,5-krotnie, a obci¹¿enie bud¿etu pañstwa prawie
4-krotnie. Ca³kowity koszt utrzymania administracji obiektu w porównaniu z kosztami
obecnie ponoszonymi przez BPN i trzy puszczañskie nadleœnictwa zmniejszy siê o ok. 30%
(8,5 mln z³) z ok. 28 mln z³ w roku 2005 do planowanych 19,5 mln z³ (Tabela 1). Jest to
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spowodowane zmniejszeniem kosztów pozyskania drewna oraz pielêgnacji i hodowli lasu.
Planowana wysokoœæ wydatków jest uzasadniona koniecznoœci¹ zapewnienia wystarczaj¹cej
iloœci œrodków na wykonanie zadañ zwi¹zanych z ochron¹ przyrody w Parku, rozwojem
zadañ edukacyjnych i efektywnoœci¹ jego pozytywnego oddzia³ywania na rozwój regionu.
Zatrudnienie w wysokoœci 255 etatów wynika przede wszystkim z zaplanowanych zadañ i
struktury organizacyjnej i zapewni w³aœciwe funkcjonowanie Parku w kolejnych latach.
Pozwoli ono równoczeœnie na spe³nienie oczekiwañ spo³ecznych w zakresie zapewnienia
ci¹g³oœci zatrudnienia pracownikom dotychczasowych nadleœnictw Puszczy Bia³owieskiej.
Wœród kosztów utworzenia Parku (20 mln z³ ³¹cznie na lata 2008-2011) zaplanowano
nastêpuj¹ce g³ówne grupy: (1) inwestycje budowlane i remonty budynków niezbêdnych do
utworzenia nowych oœrodków edukacji przyrodniczej i obs³ugi ruchu turystycznego, w
ca³oœci umieszczonych na terenach nowo objêtych parkiem, (2) wyposa¿enie nieruchomoœci
przejêtych po Lasach Pañstwowych, w tym przede wszystkim budynków zarz¹du obrêbów
ochronnych (dotychczasowych siedzib nadleœnictw), (3) wyposa¿enie pracowników Parku w
œrodki transportu, odzie¿ s³u¿bow¹, itp. Koszty te wynikaj¹ z faktu, i¿ niniejsza ustawa
zak³ada przejêcie na obszarze nowo tworzonego Parku jedynie nieruchomoœci (bez maj¹tku
ruchomego) PGL „Lasy Pañstwowe”, a tak¿e z koniecznoœci przystosowania Parku do
nowych zadañ. Szczegó³owy opis kosztów utworzenia Parku znajduje siê w Tabeli 3
przedstawionej w Za³¹czniku 1 do uzasadnienia).
Na podstawie badañ przeprowadzonych przez Uniwersytet Warszawski w latach
2003-2005 mo¿na szacowaæ, ¿e roczna liczba turystów w regionie Puszczy Bia³owieskiej nie
przekracza³a 150 tysiêcy osób, z czego 3% stanowili turyœci zagraniczni. Przeciêtna osoba
odwiedzaj¹ca Puszczê Bia³owiesk¹ spêdza³a tam niewiele wiêcej ni¿ jedn¹ dobê i zostawia³a
lokalnej gospodarce oko³o 100 z³. Rozszerzenie parku narodowego mo¿e przyczyniæ siê do
czterokrotnego wzrostu ruchu turystycznego (bez uszczerbku dla walorów przyrodniczych
Puszczy). Prze³o¿y siê to na kilkadziesi¹t milionów z³otych rocznie nap³ywaj¹cych do ca³ego
powiatu hajnowskiego, a nie tylko do Bia³owie¿y. Zak³adaj¹c, ¿e udzia³ turystów
zagranicznych pozostanie na tym samym poziomie (a odpowiednia profesjonalna kampania
reklamowa mog³aby go podnieœæ), mo¿na szacowaæ, ¿e rocznie dodatkowych kilkanaœcie
tysiêcy zagranicznych turystów znajdzie siê w pó³nocno-wschodniej Polsce. Odwiedzaj¹c
ten region, zechc¹ zapewne skorzystaæ tak¿e z innych atrakcji turystycznych Podlasia i
odwiedziæ pobliskie parki narodowe, w tym zw³aszcza Biebrzañski PN i Wigierski PN.
Wyd³u¿enie ich pobytu o jeden dzieñ spowoduje dop³yw do lokalnych gospodarek kilku
milionów z³otych rocznie.
Szacunki sumarycznych kosztów i przychodów generowanych w latach 2008-2013
przez Ustawê o zmianie ustawy o ochronie przyrody, Ustawê o utworzeniu Parku
Narodowego Puszczy Bia³owieskiej i Ustawê o ustanowieniu programu wieloletniego
„Program zrównowa¿onego rozwoju regionu Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej”
pokazuj¹, i¿ nak³ady ze Skarbu Pañstwa pozwol¹ na pozyskanie funduszy z innych Ÿróde³ i
wygenerowanie dochodów, które ³¹cznie bêd¹ bilansowaæ, a nawet przekraczaæ wydatki
Skarbu Pañstwa.
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ZA£¥CZNIK 1 do uzasadnienia
Tabela 1. Oszacowanie kosztów funkcjonowania PNPB (w tys. PLN/rok).
L.p.

Dzia³alnoœæ

A. Edukacja, turystyka, promocja
1
Utrzymanie obiektów muzealnych, edukacyjnych,
turystycznych (w tym szlaków turystycznych) i
naukowych
2
Dzia³alnoœæ edukacyjna

3

Promocja, wydawnictwa
Razem A

Koszt

Uwagi

500

500

200
1 200

Edukacja dla zwiedzaj¹cych i spo³ecznoœci
lokalnych, kursy, szkolenia, oprogramowanie
komputerowe, szkolenia wewnêtrzne
pracowników, organizacja przewodnictwa i
szkolenie przewodników
Gazeta parkowa, ksi¹¿ki, przewodniki

B. Ochrona czynna (w tym prace leœne zwi¹zane z renaturalizacj¹ drzewostanów i pozyskaniem drewna na
potrzeby lokalnych spo³ecznoœci, retencja wód, ochrona ¿ubra)
1
Szkó³ki leœne, pozyskiwanie nasion
200 80% obecnych kosztów nadleœnictw
2
Przebudowa drzewostanów, wzbogacanie sk³adu
900 30% obecnych kosztów nadleœnictw (prace w
gatunkowego monokultur, pozyskanie drewna ze
wiêkszoœci zlecane zak³adom us³ug leœnych)
wzglêdów spo³ecznych
3
Inne prace leœne (np. usuwanie inwazyjnych
200
obcych gatunków drzew i innych roœlin)
4
Sprz¹tanie lasu, rozbiórka urz¹dzeñ po gospodarce
100
leœnej i ³owieckiej (stopniowe usuwanie ogrodzeñ
upraw leœnych)
5
Renaturalizacja stosunków wodnych
100 400% obecnych kosztów nadleœnictw
6
Utrzymanie i pielêgnacja ekosystemów
100 Rozmiar: 100 ha/rok
nieleœnych
Koszt: 1000 z³/ha
7
Utrzymanie Parku Pa³acowego
30 200% kosztów nadleœnictw i BPN
i terenów przy obiektach parkowych
8
Ochrona gatunkowa ¿ubra
700 Obecny koszt ponoszony przez BPN
9
Ochrona p-po¿.
200 100% obecnych kosztów nadleœnictw
10
Utrzymanie dróg
300 100% obecnych kosztów nadleœnictw
Razem B
2 830
C. Op³aty, podatki, odszkodowania
1
Odszkodowania (wyp³aty rekompensat za szkody
powodowane przez zwierzynê)
2
Podatek leœny i od nieruchomoœci
Razem C
D. Bie¿¹ce koszty funkcjonowania
1
Dzia³alnoœæ administracyjna, utrzymanie
infrastruktury, koszty bie¿¹ce
2
Koszty operacji finansowych
Dzia³alnoœæ bytowa
3
4

Inna dzia³alnoœæ
Prace geodezyjne (GIS)

Razem D
E. Koszty osobowe
1
Zatrudnienie

£¹cznie A+B+C+D

80
1 500

200% obecnych kosztów nadleœnictw
Oszacowany jako 100% podatku leœnego dla
ca³ego obszaru

1 580
3 000
200
300
150
200

30% obecnych kosztów nadleœnictw i BPN
(utrzymanie biur, energia, paliwo, bhp, itp.)
100% obecnych kosztów nadleœnictw i BPN
75% obecnych kosztów nadleœnictw i BPN
(utrzymanie mieszkañ s³u¿bowych)
100% obecnych kosztów nadleœnictw
200% obecnych kosztów nadleœnictw (zarz¹dzanie
przestrzenne, dokumentacja monitoringu
przyrodniczego, za³o¿enie ksi¹g wieczystych)

3 850
10 040

255 etatów; Obecnie œrednie wynagrodzenie w
BPN = 2 325 z³, œrednie wynagrodzenie w
nadleœnictwach PB = 4 100 z³. Przyjêto œrednie
wynagrodzenie brutto w PNPB = 3 280 z³

19 500
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Tabela 2. Szacunkowy przychód planowany do osi¹gniêcia przez PNPB (w tys. PLN/rok).
L.p.

Dzia³alnoœæ

Przychód

Uwagi

1

Sprzeda¿ drewna

3 000

30 tys. m , œrednio po 100 z³/m

2

Bilety wstêpu do obiektów, op³aty
licencyjne i inne przychody

1 500

200% obecnych przychodów BPN

3

Sprzeda¿ materia³ów, pami¹tek, us³ug

100

200% obecnych przychodów BPN

4

Dzier¿awa obiektów

100

100% odprowadzane do Skarbu Pañstwa
(nie wchodzi do bud¿etu PNPB)

Razem

3

3

4 600
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Tabela 3. Uzasadnienie kosztów utworzenia Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej w latach
2008-2011.
£¹czna kwota: 20 mln PLN,
w tym w roku 2008 i 2011: 4 mln
w latach
2009-2010: po 6 mln/rok
Opis zadania

Liczba

Budowa i wyposa¿enie nowego Centrum
1
edukacyjnego po³¹czonego z Muzeum Kultury
i Historii Regionalnej oraz stacj¹ kolejki leœnej
(Hajnówka/Lipiny)

Koszt
ca³kowity
Uwagi
w tys. PLN
5 000
Przewidziane w Tymczasowym Planie
Ochrony

Budowa i wyposa¿enie nowego centrum
informacyjno-edukacyjnego oraz Parku
Wilczego w D³ugim Brodzie

1

2 800

Przewidziane w Tymczasowym Planie
Ochrony

Utworzenie Centrum Edukacyjnego, Muzeum
Rzemios³a Puszczañskiego oraz Parku „¯ycie
Rzeki” w Gruszkach (modernizacja
istniej¹cych budynków)

1

1 800

Przewidziane w Tymczasowym Planie
Ochrony

Rekonstrukcja Dworu Myœliwskiego
Jagiellonów na Starej Bia³owie¿y

1

700

Przewidziane w Tymczasowym Planie
Ochrony

Utworzenie „Chaty Elizy Orzeszkowej” –
muzeum literatury i sztuki puszczañskiej w
Teremiskach

1

300

Przewidziane w Tymczasowym Planie
Ochrony

Dostosowanie budynków nadleœnictw do
pe³nienia funkcji administracji parku
narodowego

3 obiekty

300

Budynki administracyjne nadleœnictw bêd¹
wymaga³y drobnych remontów i
dostosowania do nowej funkcji

Wyposa¿enie budynków przejêtych od Lasów
Pañstwowych w meble i sprzêt biurowy

3 budynki

900

Zak³ada siê, ¿e budynki zostan¹ przekazane
PNPB bez wyposa¿enia ruchomego;
konieczny bêdzie zakup biurek, rega³ów,
komputerów, drukarek, telefonów,
kserokopiarek itd.

Zakup sprzêtu terenowego dla administracji
terenowej: stra¿y parku, nadleœniczych,
zastêpców nadleœniczych i leœniczych (np.
GPS, lornetki)

60 kompletów

300

Zakup samochodów terenowych dla
administracji i stra¿y parku narodowego

40 szt.

Zakup ci¹gników do pracy przy zabiegach
zwi¹zanych z czynn¹ ochron¹ przyrody oraz
maszyn leœnych i do utrzymania dróg

8 szt.

800

Zakup sprzêtu specjalistycznego (kosiarki,
frezy glebowe, prasy, przyczepy
samozbieraj¹ce, itp.)

6 kompletów

900

Budowa obiektów zwi¹zanych z
udostêpnieniem turystycznym

wg potrzeb

Budowa parkingów samochodowych, toalet i
20 obiektów
naprawa dróg przy wejœciach do Parku oraz
obiektach edukacyjnych i turystycznych parku
Sprzêt komputerowy, peryferia i
oprogramowanie do SIP

6 kompletów

Razem

-

3 200

1 000

Sprawne zarz¹dzanie terenem wymaga
mobilnoœci s³u¿b terenowych, samochód
zosta³ przewidziany dla wszystkich
nadleœniczych i leœniczych.

Osprzêt do ci¹gników umo¿liwiaj¹cy
zast¹pienie najciê¿szych prac fizycznych
prac¹ mechaniczn¹
K³adki, wie¿e widokowe, szlaki turystyczne
piesze i rowerowe, œcie¿ki edukacyjne,
drogowskazy itp.

1 800

200

System Informacji Przestrzennej staje siê
podstawowym narzêdziem do zarz¹dzania i
bêdzie niezast¹piony w obiekcie tej
wielkoœci i rangi.

20 000
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4. Wskazanie Ÿróde³ finansowania
Realizacja ustawy bêdzie sfinansowana ze œrodków bud¿etu Pañstwa. Po powo³aniu
parku narodowego bêdzie mo¿liwe stopniowe finansowanie niektórych obszarów jego
dzia³alnoœci poprzez œrodki zewnêtrzne. S³u¿yæ temu ma powo³anie w strukturze Parku
wyspecjalizowanego dzia³u do pozyskiwania œrodków zewnêtrznych.
5. Wp³yw regulacji na rynek pracy, konkurencyjnoœæ gospodarki i przedsiêbiorczoœæ,
w tym na funkcjonowanie przedsiêbiorstw
Ustawa umo¿liwi podniesienie poziomu i poprawê jakoœci ¿ycia mieszkañców regionu
przy zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy Bia³owieskiej dziêki
stworzeniu mo¿liwoœci do transformacji rynku pracy z nastawionego w przewa¿aj¹cej
mierze na rolnictwo i nisko przetworzon¹ produkcjê, na rynek us³ug, zwi¹zanych przede
wszystkim z przemys³em turystycznym. Pozwoli to na stworzenie trwa³ych podstaw do
d³ugookresowego rozwoju zasobów ludzkich w jednej z najdynamiczniej rozwijaj¹cych siê
dziedzin gospodarki opartej na wiedzy.
Realizacja ustawy pozwoli równie¿ na powstrzymanie i stopniowe odwracanie
negatywnych trendów demograficznych w regionie zwi¹zanych z masowym odp³ywem ludzi
m³odych i wykszta³conych. Przyk³adem takiego pozytywnego wp³ywu parku narodowego
jest gmina Bia³owie¿a, która dziêki rozwojowi turystyki i zwi¹zanych z ni¹ miejsc pracy,
jako jedyna gmina w powiecie hajnowskim nie odnotowuje spadku liczby ludnoœci, lecz jej
wzrost.
Utworzenie Parku poprawi równie¿ warunki funkcjonowania przedsiêbiorstw œwiadcz¹cych us³ugi turystyczne, produkuj¹cych produkty rolno-spo¿ywcze oraz przedsiêbiorstw
handlowych, co bêdzie siê wi¹za³o z (1) znacznym wzrostem liczby turystów – odbiorców
lokalnych us³ug i produktów, (2) nap³ywem inwestycji zwi¹zanych z rozwojem bazy
turystycznej, (3) u³atwionym zbytem produktów pochodz¹cych z regionu, z uwagi na
ogólnokrajow¹ i miêdzynarodow¹ promocjê Puszczy Bia³owieskiej i jej regionu, (4)
zatrzymaniem odp³ywu m³odych, wykszta³conych pracowników z regionu.
Utworzenie Parku nie wp³ynie negatywnie na istniej¹ce w regionie zak³ady zwi¹zane z
produkcj¹ i przetwarzaniem surowca drzewnego. Park zapewni poda¿ drewna na lokalny
rynek (powiatu hajnowskiego) w iloœci dostosowanej do jego dotychczasowych potrzeb i
wynikaj¹cej z jednej strony z dotychczasowej struktury poda¿y i popytu na rynek lokalny (w
2005 roku nadleœnictwa PB sprzeda³y na rynku lokalnym 23 tys. m3 drewna), z drugiej zaœ w
rozmiarze niekoliduj¹cym z zadaniami ochronnymi Parku. Przy znacznym wzroœcie popytu
na drewno utworzenie PNPB mo¿e spowodowaæ koniecznoœæ poszukiwania Ÿróde³ zakupu
drewna poza Puszcz¹ Bia³owiesk¹. Bior¹c pod uwagê, i¿ równie¿ obecnie takie Ÿród³a,
zarówno krajowe, jak i zagraniczne, s¹ ju¿ czêœciowo wykorzystywane, niniejsza ustawa nie
bêdzie skutkowa³a zmianami poziomu zatrudnienia w zak³adach dotychczas zakupuj¹cych
drewno z nadleœnictw Puszczy Bia³owieskiej.
Ustawa gwarantuje etatowym pracownikom nadleœnictw Bia³owie¿a, Browsk i
Hajnówka mo¿liwoœæ zatrudnienia w Parku Narodowym Puszczy Bia³owieskiej z
utrzymaniem ci¹g³oœci okresów zatrudnienia. Zaproponowany bud¿et Parku umo¿liwia
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zatrudnienie pracowników w liczbie odpowiadaj¹cej ³¹cznym kadrom dotychczasowych
jednostek zarz¹dzaj¹cych obszarem Puszczy Bia³owieskiej (BPN i 3 nadleœnictw) oraz
wyp³acanie przeciêtnego wynagrodzenia w wysokoœci 80% dotychczasowej œredniej p³acy
brutto w nadleœnictwach. Równoczeœnie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody
pozostawia dyrektorowi Parku znaczn¹ elastycznoœæ w kszta³towaniu struktury
organizacyjnej Parku i merytorycznym doborze kadr.
6. Wp³yw regulacji na sytuacjê i rozwój regionów
Regulacja bêdzie mia³a bezpoœredni wp³yw na sytuacjê i rozwój regionu podlaskiego.
Po utworzeniu Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej powinien on w krótkim czasie staæ
siê bardzo istotnym czynnikiem stymuluj¹cym rozwój ekonomiczny regionu. Park
obejmuj¹cy ca³¹ Puszczê Bia³owiesk¹ bêdzie przyci¹ga³ setki tysiêcy odwiedzaj¹cych z
ca³ego œwiata, co przyci¹gnie inwestycje i umo¿liwi aktywizacjê ekonomiczn¹ gmin
znajduj¹cych siê w jego okolicy oraz rozwijanie nowych form dzia³alnoœci gospodarczej
przez lokaln¹ spo³ecznoœæ (us³ugi, w tym przede wszystkim hotelarstwo, agroturystyka,
produkcja i sprzeda¿ regionalnych produktów spo¿ywczych, handel itp). Rozwój regionu
bêdzie równie¿ stymulowany przez celow¹ dzia³alnoœæ parku narodowego, w którym
wyodrêbniony zostanie specjalny dzia³ zajmuj¹cy siê m.in. wspieraniem samorz¹dów w
przygotowywaniu projektów zmierzaj¹cych do zrównowa¿onego rozwoju regionu w oparciu
o walory przyrodnicze i kulturowe Puszczy Bia³owieskiej.
Wa¿nym wynikiem powo³ania Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej i stworzenia
nowych pól dla aktywnoœci ekonomicznej mieszkañców regionu bêdzie równie¿ stopniowe
odwracanie bardzo negatywnych trendów demograficznych w regionie, w tym przede
wszystkim zatrzymanie masowej emigracji ludzi m³odych i wykszta³conych.
7. Informacja o zgodnoœci projektu ustawy z prawem UE
Ustawa nie powoduje niezgodnoœci z prawem europejskim.
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Zespó³ Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do Opracowania Projektu Ustawy Reguluj¹cej Status
Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Puszczy Bia³owieskiej

USTAWA
o ustanowieniu „Programu zrównowa¿onego rozwoju
regionu Parku Narodowego
Puszczy Bia³owieskiej w latach 2008-2013”
(projekt)

Za³¹czniki 1 i 2
do ustawy o ustanowieniu
„Programu zrównowa¿onego rozwoju regionu Parku Narodowego
Puszczy Bia³owieskiej w latach 2008-2013”

UZASADNIENIE
do ustawy o ustanowieniu
„Programu zrównowa¿onego rozwoju regionu Parku Narodowego
Puszczy Bia³owieskiej w latach 2008-2013”

USTAWA
z dnia ................
o ustanowieniu
„Programu zrównowa¿onego rozwoju regionu
Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej
w latach 2008-2013”
(projekt)
Art. 1.
1. Ustanawia siê wieloletni „Program zrównowa¿onego rozwoju regionu Parku Narodowego
Puszczy Bia³owieskiej w latach 2008-2013”, zwany dalej „Programem”, maj¹cy na celu
zapewnienie podstaw do zrównowa¿onego rozwoju powiatu hajnowskiego w oparciu o
walory przyrodnicze i kulturowe nowoutworzonego Parku Narodowego Puszczy
Bia³owieskiej i realizowany z poszanowaniem dla tych walorów.
2. Program jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póŸn. zm.).
3. Do Programu nie stosuje siê przepisu art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych.
Art. 2.
W ramach Programu podejmuje siê zadania dotycz¹ce:
1) poprawy i rozbudowy infrastruktury w kierunku osi¹gniêcia poprawy jakoœci
œrodowiska, rozwoju turystyki i podniesienia jakoœci ¿ycia mieszkañców regionu
Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej;
2) edukacji i aktywizacji lokalnych spo³ecznoœci w kierunku wykorzystania
potencja³u stwarzanego przez Park Narodowy Puszczy Bia³owieskiej;
3) ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju turystyki i sektora us³ug w
oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe regionu Parku Narodowego Puszczy
Bia³owieskiej.
Art. 3.
Program jest realizowany przez Radê Ministrów.
Art. 4.
1. Tworzy siê Komitet Steruj¹cy „Programu zrównowa¿onego rozwoju regionu Parku
Narodowego Puszczy Bia³owieskiej 2008-2013”, jako organ opiniodawczo-doradczy
Rady Ministrów, zwany dalej „Komitetem”.
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2. W sk³ad Komitetu wchodz¹:
1) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów jako Przewodnicz¹cy,
2) po jednym przedstawicielu ministrów w³aœciwych do spraw: œrodowiska,
gospodarki wodnej, finansów publicznych, administracji publicznej, rozwoju
wsi, rozwoju regionalnego, gospodarki, transportu oraz kultury,
3) przedstawiciel wojewody,
4) przedstawiciel zarz¹du województwa podlaskiego,
5) trzej przedstawiciele nauki reprezentuj¹cy dziedziny ekologii, ochrony przyrody,
gospodarki wodnej i ochrony wód,
6) trzej przedstawiciele organizacji ekologicznych wybrani spoœród kandydatów
zg³oszonych przez te organizacje.
3. Pracami Komitetu kieruje Prezydium, w sk³ad którego wchodzi Przewodnicz¹cy oraz
dwóch cz³onków Komitetu powo³ywanych przez Prezesa Rady Ministrów.
4. Do zadañ Komitetu nale¿y:
1) ustalanie szczegó³owych kierunków realizacji zadañ,
2) inicjowanie dzia³alnoœci zwi¹zanej z realizacj¹ zadañ Programu,
3) zapewnianie w³aœciwej promocji Programu,
4) ocenianie stanu prac,
5) opiniowanie i inicjowanie aktów prawnych zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ
Programu,
6) prowadzenie konsultacji spo³ecznych przy realizacji Programu.
5. Komitet dzia³a na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy zatwierdzonego
przez Prezesa Rady Ministrów.
Art. 5.
£¹czne nak³ady na finansowanie Programu w ca³ym okresie jego realizacji nie mog¹
przekroczyæ kwoty 227 milionów z³otych, w tym 36 milionów z³ z bud¿etu pañstwa,
podlegaj¹cej z dniem 1 stycznia ka¿dego roku, poczynaj¹c od dnia 1 stycznia 2009 r.,
podwy¿szeniu w stopniu odpowiadaj¹cym œredniorocznemu wskaŸnikowi cen towarów i
us³ug konsumpcyjnych ogó³em, og³aszanemu przez Prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
Art. 6.
Szczegó³owy wykaz celów i priorytetów Programu wchodz¹cych w sk³ad zadañ
wymienionych w art. 2, wraz z planowanym podzia³em œrodków finansowych na
poszczególne lata okreœlaj¹ odpowiednio za³¹czniki nr 1 i 2.
Art. 7.
Rada Ministrów przedstawia Sejmowi, nie póŸniej ni¿ do dnia 31 marca, informacjê o
realizacji w poprzednim roku zadañ wynikaj¹cych z Programu.
Art. 8.
Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia
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ZA£¥CZNIK 1 do ustawy o ustanowieniu „Programu
zrównowa¿onego rozwoju regionu Parku Narodowego Puszczy
Bia³owieskiej w latach 2008-2013”
Zadania do realizacji, cele i priorytety programu oraz Ÿród³a
i mechanizmy finansowania
Zadanie (1) Poprawa i rozbudowa infrastruktury w kierunku poprawy jakoœci
œrodowiska, rozwoju turystyki i podniesienia jakoœci ¿ycia mieszkañców regionu
Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej
Odbiorca
wsparcia

Samorz¹dy
gminne
i samorz¹d
powiatowy
powiatu
hajnowskiego

Cel i przedmiot wsparcia

Cel:
Poprawa jakoœci œrodowiska, rozwój
turystyki i podniesienie jakoœci ¿ycia
poprzez dzia³ania inwestycyjne o
charakterze infrastrukturalnym
Priorytety:
1) Realizacja inwestycji w zakresie
infrastrukury wodoci¹gowej
2) Przygotowanie i realizacja zintegrowanej gospodarki odpadami:
a) sta³ymi – wysypiska œmieci,
segregacja i zagospodarowanie
odpadów,

Mechanizm Czas
Źród³o i wysokoœæ dofinansowania
wsparcia realizacji
(PLN)

Dotacja
2008bud¿etowa 2013
w
wysokoœci
do 15%
kosztów
przedsiêwziêcia;
pozosta³a
czêœæ
kosztów ze
œrodków
UE

Bud¿et
pañstwa

Inne
(potencjalne)

25 mln

167 mln –
Œrodki Unii
Europejskiej w
wysokoœci
okreœlonej dla
danego
Sektorowego
Programu
Operacyjnego
np. „Infrastruktura
i œrodowisko”,
Regionalny
Program
Operacyjny

(przy za³o¿eniu
pe³nego
wykorzystania
œrodków z UE)

b) ciek³ymi - budowa i modernizacje
oczyszczalni œcieków,
3) Dostosowanie komunikacji, w tym
infrastruktury drogowej w regionie, do
potrzeb spo³ecznych, ochrony wartoœci
przyrodniczych, kulturowych
i krajobrazu
4) Poprawa estetyki i funkcjonalnoœci ulic
i ci¹gów komunikacyjnych w zwi¹zku
z rozwojem turystyki
5) Inwestycje budowlane zwi¹zane z
rozwojem edukacji przyrodniczej
i turystyki
6) Przygotowanie planów przestrzennego
zagospodarowania dla regionu Puszczy
Bia³owieskiej
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Zadanie (2) Edukacja i aktywizacja lokalnych spo³ecznoœci w kierunku wykorzystania
potencja³u stwarzanego przez Park Narodowy Puszczy Bia³owieskiej
Odbiorca
wsparcia

Cel i przedmiot wsparcia

Mechanizm
wsparcia

Czas
realizacji

Źród³o i wysokoœæ
dofinansowania (PLN)
Bud¿et Inne (potencjalne)
pañstwa

Osoby i
podmioty
zaanga¿owane
w dzia³alnoœæ
edukacyjn¹ i
aktywizacjê
spo³ecznoœci
lokalnych,
organizacje
pozarz¹dowe
(Urz¹d pracy,
ODR i inne).

Œrodki z bud¿etu pañstwa otrzymuje instytucja
Podniesienie poziomu wiedzy
koordynuj¹ca, która
lokalnych spo³ecznoœci nt. wartoœci tworzy fundusz grantowy
regionu Puszczy Bia³owieskiej.
uzupe³niany przez œrodki
Lepsze wykorzystanie potencja³u
pozyskane przez
stworzonego przez PNPB oraz
instytucjê koordynuj¹c¹
wykorzystanie jego wartoœci
ze Ÿróde³ zewnêtrznych.
przyrodniczych i kulturowych dla
Fundusz grantowy jest
aktywizacji lokalnych spo³ecznoœci rozdzielany na zasadach
konkursowych pomiêdzy
odbiorców wsparcia na
poziomie 90% kosztów
Priorytety:
Placówki i
przedsiêwziêcia.
instytucje
1) Wsparcie edukacji przyrodniczej Dodatkowo, instytucja
oœwiatowe
koordynuj¹ca promuje
i kulturowej np. szkolenia
(od szczebla
wœród potencjalnych
przewodników, zielone szko³y,
podstawoweodbiorców wsparcia
nauka tradycyjnych zawodów,
go do
warsztaty nt. ochrony lokalnych zewnêtrzne Ÿród³a
akademicfinansowania i wspiera
wartoœci kulturowych
kiego) i
ich podczas procedury
naukowe
aplikacyjnej.
2) Wsparcie edukacji w zakresie
rozwoju us³ug turystycznych
Cele:

a) szkolenia dla bran¿y
agroturystycznej
b) szkolenia dla innych
us³ugodawców w bran¿y
turystycznej
3) Szkolenia wspieraj¹ce aktywizacjê spo³ecznoœci lokalnej np.
kursy dla bezrobotnych, szkolenia komputerowe; kursy
jêzykowe, edukacja w zakresie
rolnictwa ekologicznego itp.
4) Wsparcie imprez
kulturalno-edukacyjnych

20082013

4 mln

Norweski
Mechanizm
Finansowy –
1 mln z³ (dotacja)
Narodowy FOŒiGW
– 2 mln z³ (dotacja)
Podlaski FOŒiGW –
1 mln z³ (dotacja)
INTERREG –
2 mln z³ (dotacja)
Razem 6 mln

Instytucja
koordynuj¹ca:
Lokalna Grupa Dzia³ania
„Puszcza Bia³owieska”
lub/i Stowarzyszenie
Samorz¹dów Euroregionu
Puszcza Bia³owieska.
Instytucja koordynuj¹ca
otrzymuje 10% œrodków
z bud¿etu pañstwa na
niniejsze zadanie z
przeznaczeniem na
obs³ugê techniczn¹
mechanizmu wsparcia.

5) Wsparcie wydawnictw dot. w/w
priorytetów
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Zadanie (3) Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju turystyki i sektora us³ug w
oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe regionu Parku Narodowego Puszczy
Bia³owieskiej
Odbiorca
wsparcia

Cel i przedmiot wsparcia

Mechanizm
wsparcia

Czas
realizacji

Źród³o i wysokoœæ
dofinansowania (PLN)
Bud¿et Inne (potencjalne)
pañstwa

Osoby
fizyczne
i prawne

Œrodki z bud¿etu pañstwa 2008otrzymuje instytucja
2013
koordynuj¹ca, która
tworzy fundusz grantowy
uzupe³niany przez œrodki
pozyskane przez
Priorytety:
instytucjê koordynuj¹c¹
1) Ochrona i promocja walorów
ze Ÿróde³ zewnêtrznych.
kulturowych
Fundusz grantowy jest
a) rewaloryzacja obiektów
rozdzielany na zasadach
zabytkowych lub cennych pod konkursowych pomiêdzy
wzglêdem architektonicznym
odbiorców wsparcia na
lub/i kulturowym
poziomie 80% kosztów
b) tworzenie obiektów typu
przedsiêwziêcia.
visitors centre i muzeów w
Dodatkowo, instytucja
oparciu o istniej¹ce obiekty
koordynuj¹ca promuje
historyczne, archeologiczne
wœród potencjalnych
oraz walory kulturowe
odbiorców wsparcia
i przyrodnicze;
zewnêtrzne Ÿród³a
2) Wsparcie imprez kulturalnych o finansowania i wspiera
uznanej renomie i zasiêgu co
ich podczas procedury
najmniej regionalnym
aplikacyjnej.
3) Rozwój i promocja turystyki
a) powo³anie regionalnej agencji Instytucja koordynuj¹ca:
turystycznej dzia³aj¹cej w oparciu o „Strategiê zrównowa¿o- Lokalna Grupa Dzia³ania
nego rozwoju turystyki w re- „Puszcza Bia³owieska”
gionie P.B.”
lub/i Stowarzyszenie
b) wprowadzenie jednolitego
Samorz¹dów Euroregionu
oznakowania turystycznego
Puszcza Bia³owieska.
regionu,
Instytucja koordynuj¹ca
c) wsparcie dzia³alnoœci
otrzymuje 10% œrodków
promocyjnej turystystyki PB. z bud¿etu pañstwa na
4) Wsparcie sektora us³ug
niniejsze zadanie z
turystycznych oraz dzia³alnoœci przeznaczeniem na
us³ugowej zwi¹zanej z turystyk¹ obs³ugê techniczn¹
w zakresie:
mechanizmu wsparcia.
a) powstawania nowych kwater
agroturystycznych i
podnoszenia poziomu us³ug w
agroturystyce;
b) wytwarzania lokalnych,
oryginalnych produktów wsparcia lokalnego rzemios³a;
c) reorientacji gospodarstwa
rolnego na produkcjê
ekologiczn¹.
Cele:
Ochrona dziedzictwa kulturowego
oraz rozwój turystyki w oparciu o
walory przyrodnicze i kulturowe
regionu PB.

7 mln

Na rozwój turystyki:
Narodowy FOŒiGW
– 3 mln z³ (kredyt)
Podlaski FOŒiGW –
1 mln z³ (kredyt)
INTERREG – 2 mln
z³ (dotacja)
Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi
Polskiej – 2 mln z³
(kredyt)
Na rozwój produkcji
lokalnej:
Narodowy FOŒiGW
– 2 mln z³ (kredyt)
Podlaski FOŒiGW –
2 mln z³ (kredyt)
Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi
Polskiej – 2 mln z³
(kredyt)
Polsko-Amerykañska
Fundacja Wolnoœci
– 4 mln z³ (dotacja)
Razem 18 mln
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ZA£¥CZNIK 2 do ustawy o ustanowieniu „Programu
zrównowa¿onego rozwoju regionu Parku Narodowego Puszczy
Bia³owieskiej w latach 2008-2013”
Œrodki z bud¿etu pañstwa przeznaczone na finansowanie
programu w kolejnych latach

Zadanie

Œrodki finansowe z bud¿etu pañstwa przypadaj¹ca na
dany rok Programu (w mln PLN)
2008

2009

2010

1) Poprawa i rozbudowa infrastruktury w kierunku
poprawy jakoœci œrodowiska, rozwoju turystyki i
podniesienia jakoœci ¿ycia mieszkañców regionu Parku
Narodowego Puszczy Bia³owieskiej

3

5

6

2) Edukacja i aktywizacja lokalnych spo³ecznoœci w
kierunku wykorzystania potencja³u stwarzanego przez
Park Narodowy Puszczy Bia³owieskiej

0,5

1

1

3) Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój
turystyki i sektora us³ug w oparciu o walory
przyrodnicze i kulturowe regionu Parku Narodowego
Puszczy Bia³owieskiej

1

1

1,5

Razem

4,5

7

8,5

2011
5

2012

2013

Razem

3

3

0,5

0,5

4

1,5

1

1

7

7

4,5

4,5

0,5

25

36
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UZASADNIENIE
do ustawy o ustanowieniu
„Programu zrównowa¿onego rozwoju regionu
Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej w latach 2008-2013”
Ustawa o ustanowieniu „Program zrównowa¿onego rozwoju regionu Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej w latach 2008-2013” wynika z koniecznoœci wzmocnienia
podstaw ekonomiczno-spo³ecznych zrównowa¿onego rozwoju powiatu hajnowskiego i
umo¿liwienia lokalnym spo³ecznoœciom sprawnego i szybkiego wykorzystania szans
stworzonych przez nowo utworzony Park Narodowy Puszczy Bia³owieskiej. Celem
niniejszej Ustawy jest równie¿ zapewnienie Parkowi szerokiej akceptacji spo³ecznej.
Powiat hajnowski obejmuje 1 624 km2 i liczy oko³o 50 000 mieszkañców, zamieszkuj¹cych 9 gmin (gm. miejska Hajnówka - oko³o 20 000 mieszkañców, gmina miejsko-wiejska Kleszczele, oraz gminy wiejskie: Bia³owie¿a, Czeremcha, Czy¿e, Dubicze Cerkiewne,
Hajnówka, Narew i Narewka).
Ustawa jest odpowiedzi¹ na nastêpuj¹ce najwa¿niejsze zagro¿enia i potrzeby spo³eczno-ekonomiczne powiatu hajnowskiego:
- jedno z najwy¿szych w Polsce tempo depopulacji spo³ecznoœci lokalnych,
- malej¹ce na przestrzeni ostatnich dziesiêcioleci znaczenie leœnictwa, jako ga³êzi
generuj¹cej miejsca pracy i rozwój ekonomiczny regionu, przy wysokiej
lesistoœci powiatu (ok. 50%),
- niski poziom wykszta³cenia spo³eczeñstwa,
- szybko rosn¹ce rozwarstwienie wskaŸników ekonomicznych i demograficznych
w obrêbie powiatu: podzia³ na dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê gminê Bia³owie¿a i
podlegaj¹c¹ regresowi pozosta³¹ czêœæ powiatu,
- obawy lokalnych spo³ecznoœci dotycz¹ce powiêkszenia parku narodowego i
wynikaj¹ce z nich zamkniêcie na mo¿liwoœci stwarzane przez rozwój us³ug
turystycznych.
W ostatnich dziesiêcioleciach region Puszczy Bia³owieskiej podlega postêpuj¹cemu
wyludnieniu. Ujemnemu i jednemu z najni¿szych w kraju przyrostowi naturalnemu (-6,32%)
towarzyszy intensywna emigracja ludzi m³odych i lepiej wykszta³conych. W rezultacie w
ci¹gu ostatnich 10 lat (1995-2005) liczba ludnoœci powiatu hajnowskiego zmniejszy³a siê o
15%. Wœród 9 gmin powiatu hajnowskiego jedynie gmina Bia³owie¿a wykazuje w ostatnich
latach (od roku 2001) dodatnie saldo migracji, choæ i tu utrzymuje siê ujemny przyrost
naturalny. Innym wa¿nym problemem w regionie jest wysoki odsetek ludnoœci w wieku
emerytalnym (33%) oraz niski poziom wykszta³cenia ludnoœci (niepe³ne podstawowe:
20,7%, wy¿sze: 3,7%).
Leœnictwo i przerób drewna (tartaki, zak³ady meblowe) by³y tradycyjnie priorytetow¹
ga³êzi¹ lokalnej gospodarki w XX wieku. Rozwój przemys³u drzewnego na zachodnich
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obrze¿ach Puszczy Bia³owieskiej rozpocz¹³ siê w czasie I wojny œwiatowej i na dziesiêciolecia zdeterminowa³ charakter regionu i kierunek rozwoju Hajnówki, która z ma³ej osady na
pocz¹tku XX wieku rozwinê³a siê w obecne miasteczko powiatowe. W wyniku intensywnych
wyrêbów zasoby najcenniejszego surowca drzewnego zaczê³y siê szybko kurczyæ. Ju¿ na
prze³omie lat 60. i 70. XX wieku poszukiwano nowej drogi rozwoju regionu, opartej na
innych funkcjach lasu, np. turystycznych. W Uchwale Wojewódzkiej Rady Narodowej w
Bia³ymstoku z dn. 7 maja 1975 roku postulowano utworzenie g³ównej bazy turystycznej i
us³ugowej w Hajnówce, a pomocniczej w Narewce. Propozycje te nie zosta³y zrealizowane, a
eksploatacja pozosta³oœci nizinnych lasów naturalnych by³a kontynuowana. Pod koniec XX
wieku zasz³a istotna zmiana w strukturze sprzeda¿y drewna z Puszczy Bia³owieskiej. W
po³owie lat 90. ponad 60% pozyskanego w Puszczy drewna sprzedawano odbiorcom z
powiatu hajnowskiego, w 2001 r. udzia³ rynku lokalnego w sprzeda¿y drewna zmala³ do
40%, a w 2005 r. tartaki z powiatu hajnowskiego oraz lokalni detaliczni odbiorcy zakupili
³¹cznie 23 tys. m3, co stanowi³o niespe³na 19% masy drewna pozyskanej w Puszczy
Bia³owieskiej.
Puszcza straci³a znaczenie jako Ÿród³o surowca na rynek lokalny. Miejscowy przemys³
oraz przetwórstwo drzewne pozyskuje surowiec g³ównie z innych Ÿróde³, m.in. z lasów
oko³o-puszczañskich (z 25 tys. ha lasów pozyskuje siê blisko 55 tys. m3 drewna), Puszczy
Knyszyñskiej, Lasów Nurzeckich oraz z zagranicy.
W latach 1995-2005 ogólnokrajowy trend redukcji zatrudnienia w leœnictwie
spowodowa³ spadek zatrudnienia w nadleœnictwach Puszczy Bia³owieskiej o 70% (w ca³ej
Polsce –60%). Mimo bardzo wysokiego etatu ciêæ (³¹cznie w 3 nadleœnictwach oko³o 130
tys. m3 rocznie) dalsza redukcja etatów w przysz³oœci wydaje siê nieunikniona ze wzglêdu na
koniecznoœæ stopniowego dostosowania zatrudnienia w leœnictwie do poziomu
europejskiego. Jednoczeœnie gospodarka leœna nie stwarza alternatywnych mo¿liwoœci
rozwoju spo³eczno-ekonomicznego w oparciu o pozaprodukcyjne funkcje Puszczy
Bia³owieskiej: turystykê, edukacjê przyrodnicz¹ i naukê.
Tradycyjnie wa¿nym elementem gospodarki powiatu hajnowskiego jest rolnictwo. W
2002 roku w u¿ytkowaniu rolnym pozostawa³o oko³o 40% powierzchni powiatu
hajnowskiego (w województwie podlaskim - 67,4%). W regionie Puszczy Bia³owieskiej
dominuj¹ gospodarstwa ma³e i bardzo ma³e (1-5 ha, ponad 50% wszystkich gospodarstw), co
przek³ada siê na nisk¹ towarowoœæ produkcji rolniczej. Jedynie ok. 40% gospodarstw
rolnych przeznacza p³ody rolne g³ównie na rynek, a pozosta³e gospodarstwa wytwarzaj¹ je
wy³¹cznie lub g³ównie na w³asne potrzeby. Znaczna czêœæ gruntów jest od³ogowana i
czêœciowo zalesiana. W tym kontekœcie najbardziej racjonalnym kierunkiem rozwoju
dzia³alnoœci pozaprodukcyjnej na terenach wiejskich w regionie Puszczy Bia³owieskiej jest
rozwój turystyki opartej na walorach przyrodniczych i kulturowych tego obszaru.
Jak wykaza³o doœwiadczenie gminy Bia³owie¿a, park narodowy mo¿e z powodzeniem
spe³niaæ funkcjê katalizatora rozwoju lokalnego w oparciu o wartoœci przyrody. Dokonane w
1996 roku powiêkszenie Bia³owieskiego Parku Narodowego (z 47,5 do 105 km 2 )
zaowocowa³o dynamicznym wzrostem ruchu turystycznego, rozwojem infrastruktury
zwi¹zanej z jego obs³ug¹ i stworzeniem wielu nowych miejsc pracy. W latach 1996-2005
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liczba turystów odwiedzaj¹cych Bia³owie¿ê (dane ze sprzeda¿y biletów do obiektów BPN)
wzros³a z 90 tysiêcy do 150 tysiêcy osób rocznie, czyli o 67%. W miejscowoœci Bia³owie¿a,
licz¹cej oko³o 2000 sta³ych mieszkañców, powsta³o ponad 1000 miejsc noclegowych, a
hotele, gastronomia i kwatery agroturystyczne stworzy³y ponad 200 miejsc pracy. Ponadto
oko³o 130 osób znajduje dodatkowe Ÿród³o zarobkowania w formie œwiadczonych us³ug
przewodnickich. Dzia³alnoœæ edukacyjna BPN w roku 2005 objê³a oko³o 8 800 odbiorców
(g³ównie dzieci i m³odzie¿) i wzros³a do 135% stanu z roku 2003 (6 500 osób).
Dotychczas jednak ruch turystyczny i generowany przezeñ rozwój ekonomiczny
koncentrowa³ siê niemal wy³¹cznie w gminie Bia³owie¿a, która stanowi 6% ludnoœci powiatu
a obs³uguje niemal 90% ruchu turystycznego w regionie Puszczy Bia³owieskiej. Powo³anie
Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej – obiektu chronionego o uznanej miêdzynarodowej randze i po³o¿onego na terenie 5 gmin, spowoduje, i¿ wszystkie gminy puszczañskie
(Narewka, Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Narew) oraz miasto Hajnówka bêd¹ na swym
obszarze mia³y nie tylko „bramy do parku”, ale tak¿e oœrodki edukacyjno-muzealne
odpowiadaj¹ce swojej specyfice i podkreœlaj¹ce lokalne atrakcje. Bêd¹ one katalizatorami
lokalnego i regionalnego rozwoju ekonomicznego.
Aby w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwoœci rozwojowe, jakie stworzy Park Narodowy
Puszczy Bia³owieskiej (o powierzchni 604 km2) konieczne jest uruchomienie programu
wsparcia ekonomicznego dla ca³ego regionu uwzglêdniaj¹cego istniej¹ce tu problemy
spo³eczno-ekonomiczne. „Program zrównowa¿onego rozwoju regionu Parku Narodowego
Puszczy Bia³owieskiej” jest integralnym elementem procesu utworzenia parku narodowego
na obszarze ca³ej polskiej czêœci Puszczy Bia³owieskiej oraz przygotowania lokalnych
spo³ecznoœci do czerpania korzyœci ze zmiany statusu tego obszaru. Bêdzie on realizowany w
latach 2008–2013, a jego beneficjentami stan¹ siê: samorz¹dy w regionie Puszczy
Bia³owieskiej, organizacje pozarz¹dowe, zwi¹zki stowarzyszeñ, a tak¿e osoby prywatne,
podejmuj¹ce dzia³ania na rzecz lokalnych spo³ecznoœci zgodnie z priorytetami zawartymi w
programie. Program obejmie region Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej,
zdefiniowany jako teren powiatu hajnowskiego, tj. 9 gmin, w tym 7 wiejskich: Bia³owie¿a,
Narewka, Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Narew, Czy¿e, Czeremcha, 1 gmina miejsko-wiejska: Kleszczele oraz 1 gmina miejska Hajnówka.
Na Program sk³adaj¹ siê 3 zasadnicze zadania:
- Poprawa i rozbudowa infrastruktury w kierunku poprawy jakoœci œrodowiska,
rozwoju turystyki i podniesienia jakoœci ¿ycia mieszkañców regionu Parku
Narodowego Puszczy Bia³owieskiej;
- Edukacja i aktywizacja lokalnych spo³ecznoœci w kierunku wykorzystania
potencja³u stwarzanego przez Park Narodowy Puszczy Bia³owieskiej;
- Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju turystyki i sektora us³ug w
oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe regionu Parku Narodowego Puszczy
Bia³owieskiej.
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G³ównym celem pierwszego zadania jest poprawa jakoœci œrodowiska, rozwój turystyki
i podniesienie jakoœci ¿ycia poprzez dzia³ania inwestycyjne o charakterze infrastrukturalnym, zgodnie z nastêpuj¹cymi priorytetami:
- Realizacja inwestycji w zakresie infrastruktury wodoci¹gowej,
- Przygotowanie i realizacja zintegrowanej gospodarki odpadami sta³ymi i
ciek³ymi,
- Dostosowanie komunikacji, w tym infrastruktury drogowej w regionie, do
potrzeb spo³ecznych, ochrony wartoœci przyrodniczych, kulturowych i krajobrazu,
- Poprawa estetyki i funkcjonalnoœci ulic i ci¹gów komunikacyjnych w zwi¹zku z
rozwojem turystyki,
- Inwestycje budowlane zwi¹zane z rozwojem edukacji przyrodniczej i turystyki,
- Przygotowanie planów przestrzennego zagospodarowania dla regionu Puszczy
Bia³owieskiej.
Zaproponowane priorytety wynikaj¹ z potrzeb regionu. Poprawa infrastruktury ochrony
œrodowiska oraz infrastruktury drogowej jest szczególnie wa¿na w sytuacji spodziewanego
du¿ego wzrostu ruchu turystycznego. Z drugiej strony dzia³ania w ramach tego zadania
musz¹ zapewniaæ zachowanie walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych
powiatu hajnowskiego. Celowi temu ma s³u¿yæ wsparcie planów przestrzennego
zagospodarowania dla regionu PNPB. Beneficjentem wsparcia w tym zadaniu bêd¹
samorz¹dy gminne i samorz¹d powiatowy. Œrodki finansowe w postaci dotacji bud¿etowej
bêd¹ przeznaczone na pokrycie wk³adu w³asnego, do wysokoœci 15% kosztów przedsiêwziêcia inwestycyjnego realizowanego w ramach funduszy Unii Europejskiej. Œrodki
bud¿etowe przekazane na realizacjê tego zadania wynosz¹ 25 mln PLN. Nale¿y zwróciæ
uwagê, i¿ jest to kwota potencjalna, która zostanie wykorzystana w przypadku, gdy
samorz¹dom uda siê uzyskaæ wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej o wysokoœci
167 mln PLN (przy za³o¿eniu wk³adu w³asnego na poziomie 15%). £¹cznie mo¿liwe do
absorpcji œrodki mog¹ wiêc osi¹gn¹æ kwotê 192 mln PLN.
Wykorzystanie tych œrodków jest w pe³ni mo¿liwe ze wzglêdu na istniej¹c¹ w regionie
du¿¹ liczbê zak³adów œwiadcz¹cych us³ugi budowlane. W województwie podlaskim
zarejestrowanych jest 10 043 podmiotów gospodarczych w dziedzinie „budownictwo”. W
powiecie hajnowskim takich podmiotów jest 340, a w s¹siednim powiecie bielskim – 494.
Dziêki zastosowanemu w zadaniu pierwszym mechanizmowi wsparcia mo¿liwe bêdzie
z jednej strony sfinansowanie w 100% niezbêdnych dla regionu inwestycji infrastrukturalnych, a z drugiej, poprzez zapewnienie œrodków na pokrycie wk³adu w³asnego do
planowanych inwestycji, stworzenie dodatkowej zachêty do ubiegania siê o œrodki Unii
Europejskiej dostêpne w latach 2007-2013. Dotychczas brak œrodków na wk³ad w³asny by³
wymieniany jako jeden z g³ównych powodów trudnoœci z pozyskaniem œrodków
pomocowych UE dla regionu.
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Celem drugiego zadania jest podniesienie poziomu wiedzy lokalnych spo³ecznoœci na
temat wartoœci Puszczy Bia³owieskiej, lepsze wykorzystanie potencja³u stworzonego przez
PNPB oraz wykorzystanie jego wartoœci przyrodniczych i kulturowych do aktywizacji
mieszkañców regionu. Cele te bêd¹ realizowane w ramach nastêpuj¹cych priorytetów:
- Wsparcie edukacji przyrodniczej i kulturowej np. szkolenia przewodników,
nauka tradycyjnych zawodów,
- Wsparcie edukacji w zakresie rozwoju us³ug turystycznych,
- Szkolenia wspieraj¹ce aktywizacjê zawodow¹ spo³ecznoœci lokalnej (np.
szkolenia komputerowe; kursy jêzykowe),
- Wsparcie imprez kulturalno-edukacyjnych.
Dzia³ania te bêd¹ budowaæ spo³eczn¹ akceptacjê nowego parku narodowego. Œrodki z
bud¿etu pañstwa otrzyma instytucja koordynuj¹ca (mo¿e ni¹ zostaæ Lokalna Grupa Dzia³ania
„Puszcza Bia³owieska” lub/i Stowarzyszenie Samorz¹dów Euroregionu Puszcza Bia³owieska),
która utworzy fundusz grantowy, uzupe³niany nastêpnie przez œrodki pozyskane przez instytucjê koordynuj¹c¹ ze Ÿróde³ zewnêtrznych. Fundusz ten bêdzie rozdzielany na zasadach
konkursowych pomiêdzy odbiorców wsparcia (np. instytucje edukacyjno-oœwiatowe,
organizacje pozarz¹dowe, ODR-y), na poziomie 90% kosztów przedsiêwziêcia. Dodatkowo,
instytucja koordynuj¹ca bêdzie promowaæ wœród potencjalnych odbiorców ubieganie siê o
œrodki z zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania. Bêdzie ich równie¿ wspieraæ w znajdowaniu
Ÿróde³ finansowania oraz w przygotowaniu odpowiednich wniosków aplikacyjnych.
Beneficjentami wsparcia bêd¹ osoby i podmioty zaanga¿owane w dzia³alnoœæ edukacyjn¹ i
aktywizacjê spo³ecznoœci lokalnych, a w szczególnoœci placówki i instytucje oœwiatowe (od
szczebla podstawowego do akademickiego), instytucje naukowe i organizacje pozarz¹dowe.
Instytucja koordynuj¹ca otrzyma 10% œrodków z bud¿etu pañstwa na ca³e zadanie z
przeznaczeniem na obs³ugê techniczn¹ mechanizmu wsparcia (przygotowanie i wyposa¿enie
biura, zatrudnienie pracowników, promocja itp.).
Mechanizm wsparcia zastosowany w tym przypadku ma na celu dotarcie do podmiotów
zajmuj¹cych siê edukacj¹ i kszta³ceniem w regionie i pomoc w sfinansowaniu najciekawszych zaproponowanych przez nie projektów. Powinien on równie¿ umo¿liwiæ tym
podmiotom skuteczniejsze ubieganie siê o inne œrodki zewnêtrzne.
G³ówne cele trzeciego zadania to wsparcie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz
rozwoju turystyki opartej na walorach przyrodniczych i kulturowych regionu PNPB. Cele te
bêd¹ realizowane w ramach nastêpuj¹cych priorytetów:
- Ochrona i promocja walorów kulturowych poprzez rewitalizacjê zabytkowych i
tworzenie nowych obiektów,
- Wsparcie imprez kulturalnych o uznanej renomie i zasiêgu co najmniej
regionalnym,
- Rozwój i promocja turystyki (powo³anie regionalnej agencji turystycznej
dzia³aj¹cej w oparciu o „Strategiê zrównowa¿onego rozwoju turystyki w regionie
Puszczy Bia³owieskiej”, wprowadzenie jednolitego oznakowania turystycznego
regionu),
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- Wsparcie sektora us³ug turystycznych oraz dzia³alnoœci us³ugowej zwi¹zanej z
turystyk¹ w zakresie powstawania nowych kwater agroturystycznych i
podnoszenia poziomu ich us³ug, wytwarzania lokalnych produktów, reorientacji
gospodarstwa rolnego na produkcjê ekologiczn¹.
Realizacja tego zadania umo¿liwi podniesienie atrakcyjnoœci turystycznej regionu
poprzez zachowanie i ochronê cennych obiektów zabytkowych i kulturowych in situ,
tworzenie obiektów typu visitors centre w oparciu o walory kulturowe, istniej¹ce i tworzone
muzea, obiekty historyczne i archeologiczne oraz wsparcie rozwoju sektora us³ug
turystycznych. Mechanizm wsparcia jest analogiczny do zastosowanego przy zadaniu
drugim z wyj¹tkiem ni¿szego, 80% poziomu dofinansowania projektów z funduszu grantów.
Wszystkie opisane wy¿ej zadania „Programu zrównowa¿onego rozwoju regionu Parku
Narodowego Puszcza Bia³owieska w latach 2008-2013” tworz¹ integraln¹ ca³oœæ
umo¿liwiaj¹c¹ wszechstronne przygotowanie regionu oraz zamieszkuj¹cych go spo³ecznoœci
do efektywnego wykorzystania mo¿liwoœci, jakie stworzy park narodowy o œwiatowej
renomie.
Podczas przygotowywania niniejszej Ustawy wziêto pod uwagê doœwiadczenia tzw.
„Kontraktu dla Puszczy Bia³owieskiej” z 20 maja 1998 r. W ramach „Kontraktu...” w latach
1999–2000 wydatkowano z rezerwy bud¿etowej œrodki o ³¹cznej wartoœci 30 mln PLN, które
przeznaczone by³y pierwotnie na cele powiêkszenia Bia³owieskiego Parku Narodowego na
ca³y obszar polskiej czêœci Puszczy Bia³owieskiej. Protest lokalnych spo³ecznoœci i
œrodowiska Lasów Pañstwowych uniemo¿liwi³ jednak realizacjê tego celu. Œrodki z
„Kontraktu...” zosta³y ostatecznie przeznaczone na inwestycje wnioskowane przez gminy
(m. in. budowa i modernizacja szkó³, wodoci¹gów, kanalizacji, oczyszczalni œcieków, studni
g³êbinowych), gminne studia rozwoju, oraz inwestycje w Bia³owieskim Parku Narodowym
(m. in. nowe muzeum przyrodnicze).
Jakkolwiek idea „Kontraktu...” jako programu wpieraj¹cego powiêkszenie parku
narodowego by³a s³uszna, to z punktu widzenie celu, jaki przed nim postawiono zakoñczy³
siê on niepowodzeniem. Samorz¹dy gminne nie wyrazi³y ostatecznie zgody na powiêkszenie
parku narodowego. Do najwa¿niejszych wad „Kontraktu dla Puszczy Bia³owieskiej” nale¿y
zaliczyæ brak spójnego programu rozwoju regionu, brak powi¹zania planowanych dzia³añ z
powiêkszeniem parku narodowego oraz brak promocji inwestycji zrealizowanych w ramach
„Kontraktu...”. Pozytywne i negatywne doœwiadczenia zwi¹zane z „Kontraktem dla Puszczy
Bia³owieskiej” zosta³y wziête pod uwagê przy przygotowaniu „Programu zrównowa¿onego
rozwoju regionu Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej w latach 2008-2013”.
Przy jego opracowaniu wykorzystano ponadto doœwiadczenia projektowanego
programu zrównowa¿onego rozwoju po³udniowo-wschodniej czêœci województwa
podlaskiego, pod nazw¹ „Program ¯ubr”. „Program zrównowa¿onego rozwoju regionu
Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej w latach 2008-2013” móg³by stanowiæ pocz¹tek
tego wiêkszego terytorialnie programu.
Projekt ustawy przewiduje wy³¹czenie stosowania art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póŸn. zm.), z którego
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wynika, ¿e programy wieloletnie s¹ ustanawiane przez Radê Ministrów. W niniejszej
sprawie przyjêto regulacjê ustawow¹ ze wzglêdu na koniecznoœæ zapewnienia spójnoœci
przygotowywanych rozwi¹zañ dotycz¹cych Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej,
obejmuj¹cych pakiet 3 ustaw, tj. ustawê o utworzeniu Parku Narodowego Puszczy
Bia³owieskiej, ustawê o ustanowieniu „Programu zrównowa¿onego rozwoju regionu Parku
Narodowego Puszcza Bia³owieska w latach 2008-2013” oraz ustawê o zmianie ustawy o
ochronie przyrody i innych ustaw. Formê ustawy przyjêto równie¿ ze wzglêdu na fakt, i¿ w
odbiorze spo³ecznym zapewnia ona wiêksz¹ gwarancjê skutecznej realizacji Programu i
zapewnienia na ten cel odpowiednich œrodków. Wp³ywa to z kolei na pe³niejsz¹ mo¿liwoœæ
osi¹gniêcia celów Programu podczas jego realizacji, stymuluje zrównowa¿ony rozwoju
regionu i pozytywnie nastawia do ochrony przyrody w ramach Parku Narodowego Puszczy
Bia³owieskiej. Niezale¿nie od powy¿szego, ustawa – w odró¿nieniu od aktów podstawowych
(rozporz¹dzeñ i aktów wewnêtrznych) – ma nieograniczony zakres normowania, a zatem
przedmiotem jej regulacji mo¿e byæ ka¿da sprawa o donios³ym znaczeniu spo³eczno-gospodarczo-politycznym.

Ocena skutków regulacji
1. Cel wprowadzenia ustawy
Celem ustawy o ustanowieniu „Programu zrównowa¿onego rozwoju regionu Parku
Narodowego Puszczy Bia³owieskiej w latach 2008-2013” jest wzmocnienie podstaw
ekonomiczno-spo³ecznych dla zrównowa¿onego rozwoju powiatu hajnowskiego, w kierunku
umo¿liwienia lokalnym spo³ecznoœciom sprawnego i szybkiego wykorzystania szans
stworzonych przez nowo utworzony Park Narodowy Puszczy Bia³owieskiej. Ustawa ma
równie¿ za zadanie zapewnienie Parkowi akceptacji spo³ecznej.
2. Podmioty, na które bêdzie oddzia³ywaæ akt prawny
Realizacja ustawy wp³ynie istotnie na poprawê warunków gospodarowania na obszarze
powiatu hajnowskiego. Zakresem podmiotowym oddzia³ywania regulacji zostan¹ objête
samorz¹dy gminne i samorz¹d powiatowy, instytucje pañstwowe oraz organizacje
pozarz¹dowe, a tak¿e osoby fizyczne i prawne maj¹ce odpowiednio miejsce zamieszkania
lub siedzibê na terenie powiatu hajnowskiego.
3. Konsultacje spo³eczne
W ramach konsultacji spo³ecznych projekt ustawy by³ przekazany do zaopiniowania
....... organizacjom zawodowym reprezentatywnym w myœl ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Spo³eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo³ecznego, tj.:
-,
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-,
-,
a tak¿e nastêpuj¹cym organizacjom spo³ecznym ................................................
Powy¿sze organizacje wyrazi³y ..........................................,
a wniesione przez nie propozycje dotyczy³y:
1)
2)
3)
4. Wskazanie Ÿróde³ finansowania i wp³yw regulacji na dochody i wydatki sektora
publicznego
Program bêdzie siê opiera³ o dwa zasadnicze Ÿród³a finansowania – œrodki bud¿etowe
oraz œrodki zewnêtrzne (pozabud¿etowe). Szczegó³owe wskazanie Ÿróde³ finansowania
znajduje siê w Za³¹czniku 1 do Ustawy. Planowane nak³ady by³yby poniesione w trzech
g³ównych kategoriach:
- Poprawa i rozbudowa infrastruktury w kierunku poprawy jakoœci œrodowiska,
rozwoju turystyki i podniesienia jakoœci ¿ycia mieszkañców regionu Parku
Narodowego Puszczy Bia³owieskiej;
- Edukacja i aktywizacja lokalnych spo³ecznoœci w kierunku wykorzystania
potencja³u stwarzanego przez Park Narodowy Puszczy Bia³owieskiej;
- Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju turystyki i sektora us³ug w
oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe regionu Parku Narodowego Puszczy
Bia³owieskiej.
Przewiduje siê, ¿e z bud¿etu pañstwa zostan¹ wydatkowane œrodki w wysokoœci 36 mln
PLN, co powinno wygenerowaæ dodatkowo kwotê nie mniejsz¹ ni¿ 191 mln PLN na
inwestycje oraz dzia³ania s³u¿¹ce przygotowaniu lokalnych spo³ecznoœci do funkcji
wynikaj¹cych z nowego statusu Puszczy Bia³owieskiej. Kwota ta bêdzie pochodziæ ze Ÿróde³
zewnêtrznych, które s¹ dostêpne na tego typu projekty, np.: program pomocowy UE
„Infrastruktura i œrodowisko”, Fundusz Spójnoœci, Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej, Ekofundusz, Norweski Mechanizm Finansowy, Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi, Podlaski Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, Program
Interreg, Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci.
Ze wzglêdu na uwarunkowania spo³eczne, ekonomiczne i demograficzne (niski
potencja³ ludzki w zakresie wykszta³cenia, aktywnoœci zawodowej oraz niski potencja³
finansowy gmin w regionie PB) konieczne jest sfinansowanie czêœci Programu przez Skarb
Pañstwa. Œrodki te w wielu wypadkach stanowiæ bêd¹ niezbêdny wk³ad w³asny samorz¹dów
i innych beneficjentów, umo¿liwiaj¹cy starania o œrodki zewnêtrzne. Ustawa stwarza jednak
podstawy, aby w przysz³oœci lokalna gospodarka by³a w coraz wiêkszym stopniu
przystosowana do skutecznej konkurencji na rynku. S³u¿y temu celowi wspomaganie przez
instytucje koordynuj¹ce Program pozyskiwania funduszy zewnêtrznych przez podmioty z
regionu. Dodatkowo w ramach Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej planuje siê
wyodrêbnienie komórki wyspecjalizowanej w pozyskiwaniu funduszy. Jej zadaniem bêdzie
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nie tylko pomoc w funkcjonowaniu parku, ale równie¿ pomoc lokalnym podmiotom
(samorz¹dom terytorialnym i mieszkañcom) w planowaniu projektów inwestycyjnych oraz
poszukiwaniu Ÿróde³ finansowania. Tak wiêc z czasem œrodki pozabud¿etowe bêd¹ mia³y
szansê staæ siê powszechniejszym ni¿ dot¹d Ÿród³em finansowania nak³adów inwestycyjnych.
Utrzymanie wsparcia z bud¿etu pañstwa na wskazanym wy¿ej poziomie 36 mln PLN
gwarantuje realizacjê wszystkich zaplanowanych dzia³añ, a tym samym powodzenie
Programu, i jest w pe³ni uzasadnione spodziewanymi korzyœciami gospodarczymi z tytu³u
rozwoju turystyki, edukacji i nauki. Bezpoœrednie wp³ywy z turystyki po powiêkszeniu parku
narodowego powinny docelowo kszta³towaæ siê na poziomie co najmniej 50 mln PLN
rocznie.
Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e Program wsparcia finansowego dla regionu
Puszczy Bia³owieskiej realizowany w latach 2008 - 2013 bêdzie mia³ zdywersyfikowan¹
strukturê finansowania sk³adaj¹c¹ siê z dwóch g³ównych komponentów:
- œrodków z bud¿etu pañstwa zapewniaj¹cych jego stabilnoœæ i wykonalnoœæ;
- œrodków z innych funduszy i programów.
Wydatkowanie œrodków bud¿etowych na program wsparcia, jest uzasadnione
spodziewanymi korzyœciami z turystyki oraz rozwoju sektora us³ug w regionie, które stan¹
siê motorem napêdowym lokalnej gospodarki.
Szacunki sumarycznych kosztów i przychodów generowanych w latach 2008-2013
przez ca³y pakiet ustaw zwi¹zanych z utworzeniem PNPB tj. ustawê o zmianie ustawy o
ochronie przyrody, ustawê o utworzeniu Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej i ustawê
o ustanowieniu programu wieloletniego „Program zrównowa¿onego rozwoju regionu Parku
Narodowego Puszczy Bia³owieskiej” pokazuj¹ równie¿, i¿ nak³ady ze Skarbu Pañstwa
pozwol¹ na pozyskanie funduszy z innych Ÿróde³ i wygenerowanie dochodów, które ³¹cznie
bêd¹ bilansowaæ, a nawet przekraczaæ wydatki Skarbu Pañstwa (Za³¹cznik 1 do
uzasadnienia).
Program wpisuje siê tak¿e w „Strategiê rozwoju obszarów wiejskich”, bêd¹c¹ czêœci¹
„Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013”. W szczególnoœci dotyczy to Celu 1 Wspieranie zrównowa¿onego rozwoju obszarów wiejskich, wraz z jego priorytetami: (1)
Ró¿nicowanie dzia³alnoœci w celu zapewnienia alternatywnych Ÿróde³ dochodów, (2)
Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszarów wiejskich, (3) Aktywizacja
spo³ecznoœci wiejskich i poprawa infrastruktury spo³ecznej, (4) Rozbudowa infrastruktury
technicznej.
Ustawa stwarza zobowi¹zanie do wyodrêbniania w projektach ustaw bud¿etowych na
kolejne lata objête Programem œrodków finansowych o wskazanej wysokoœci, s³u¿¹cych
osi¹ganiu celów Programu.
5. Wp³yw regulacji na rynek pracy, konkurencyjnoœæ gospodarki i przedsiêbiorczoœæ,
w tym na funkcjonowanie przedsiêbiorstw
Realizacja ustawy wp³ynie pozytywnie na rynek pracy i przedsiêbiorczoœæ na obszarze
objêtym Programem. Realizacja wieloletnich inwestycji o charakterze infrastrukturalnym
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pozwoli na zwiêkszenie zatrudnienia i nap³yw œrodków do regionalnej gospodarki, przez co
prze³o¿y siê na wzmo¿ony popyt na towary i us³ugi. Inwestycje pozwol¹ na skuteczniejsze
pozyskiwanie inwestorów oraz rozwój sektora us³ug turystycznych. Te pozytywne
oddzia³ywania zostan¹ dodatkowo wzmocnione poprzez podnoszenie jakoœci kapita³u
ludzkiego dostêpnego w regionie, poprzez kursy, szkolenia i aktywizacjê zawodow¹
mieszkañców. Wa¿nym elementem d³ugotrwa³ej poprawy sytuacji na regionalnym rynku
pracy bêd¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do zachowania walorów przyrodniczo-kulturowych tego
obszaru oraz ich odpowiedniej promocji i wykorzystania turystycznego. Przyczyni siê to do
rozwoju przedsiêbiorczoœci zwi¹zanej z obs³ug¹ ruchu turystycznego oraz uczyni w d³u¿szej
perspektywie czasowej przemys³ turystyczny podstawowym Ÿród³em zatrudnienia.
6. Wp³yw regulacji na sytuacjê i rozwój regionów
Regulacja bêdzie mia³a bezpoœredni wp³yw na rozwój regionu. Potencjalnie na
inwestycje i dzia³ania przewidziane Programem mo¿e zostaæ pozyskane w sumie 227 mln
PLN, które w zdecydowany sposób wp³yn¹ na jego potencja³ rozwojowy. Dziêki tym
œrodkom spe³nione zostan¹ wymogi niezbêdne do efektywnego rozwoju gospodarczego
regionu: odpowiednia infrastruktura techniczna, zasoby ludzkie oraz posiadanie unikatowego
atutu w postaci odpowiednio wyeksponowanych walorów przyrodniczych i kulturowych
Puszczy Bia³owieskiej. Wraz z rozwojem turystyki w regionie rozwijaæ bêd¹ siê równie¿
handel i us³ugi, zastêpuj¹c przewa¿aj¹c¹ dotychczas produkcjê niskoprzetworzon¹. Na
podstawie badañ przeprowadzonych przez Uniwersytet Warszawski w latach 2003-2005
mo¿na szacowaæ, ¿e rozszerzenie parku narodowego spowoduje nawet 4-krotny wzrost
ruchu turystycznego (bez uszczerbku dla walorów przyrodniczych Puszczy). Oznacza to
ponad 0,5 mln turystów i kilkadziesi¹t milionów z³otych rocznie nap³ywaj¹cych do ca³ego
powiatu hajnowskiego, a nie tylko do Bia³owie¿y. Zak³adaj¹c, ¿e udzia³ turystów
zagranicznych pozostanie na tym samym poziomie (a profesjonalna kampania reklamowa
mog³aby go podnieœæ), mo¿na szacowaæ, ¿e rocznie dodatkowych kilkanaœcie tysiêcy
zagranicznych turystów znajdzie siê w pó³nocno-wschodniej Polsce. Odwiedzaj¹c ten
region, zechc¹ zapewne skorzystaæ tak¿e z innych atrakcji turystycznych Podlasia i/lub
odwiedziæ pobliskie parki narodowe, a zw³aszcza Biebrzañski i Wigierski. Wyd³u¿enie ich
pobytu o jeden dzieñ (dotychczas przeciêtny turysta spêdza³ w Puszczy Bia³owieskiej
œrednio tylko 1 dzieñ) spowoduje dop³yw do lokalnych gospodarek kilku milionów z³otych
rocznie.
„Program zrównowa¿onego rozwoju regionu Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej w latach 2008-2013” umo¿liwi zatem wszechstronne przygotowanie regionu oraz
zamieszkuj¹cych ten obszar lokalnych spo³ecznoœci do efektywnego wykorzystania
mo¿liwoœci, jakie stworzy park narodowy o œwiatowej renomie.
7. Informacja o zgodnoœci projektu ustawy z prawem UE
Ustawa nie powoduje niezgodnoœci z prawem europejskim.
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ZA£¥CZNIK 1 do uzasadnienia
Tabela 1. Szacunki sumarycznych kosztów i przychodów generowanych w latach 2008-2013
przez pakiet 3 ustaw: ustawê o zmianie ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw, ustawê o utworzeniu Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej i ustawê o ustanowieniu „Programu zrównowa¿onego rozwoju regionu Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej w latach 2008-2013”.
Grupa kosztów

Rok
2008

2009

2010

Suma
2011

2012

2013

Koszty Skarbu Pañstwa (mln PLN)
Utworzenie Parku Narodowego Puszczy
Bia³owieskiej
(na podstawie: Ustawy o utworzeniu Parku
Narodowego Puszczy Bia³owieskiej)

4,0

6,0

6,0

4,0

-

-

20,0

Dotacja do bud¿etu PNPB (wzrost w stosunku
do dotychczasowego poziomu finansowania
BPN; na podstawie: Ustawy o utworzeniu
PNPB)

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

70,2

Program ekonomicznego wsparcia regionu
PNPB (na podstawie: Ustawy o ustanowieniu
„Programu zrównowa¿onego rozwoju regionu
Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej w
latach 2008-2013”)

4,5

7,0

8,5

7,0

4,5

4,5

Refundacja gminom utraconego podatku leœnego
(na podstawie: Ustawy o zmianie ustawy o
ochronie przyrody i innych ustaw)

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

27,0

Regulacja p³ac pracowników parków
narodowych w ca³ej Polsce
(na podstawie: Ustawy o zmianie ustawy o
ochronie przyrody i innych ustaw)

20,5

20,5

20,5

20,5

20,5

20,5

123,0

Razem koszty Skarbu Pañstwa

45,2

49,7

51,2

47,7

41,2

41,2

276,2

36,0

Fundusze pozyskane z innych Ÿróde³ (umo¿liwione przez dotacjê bud¿etow¹) (mln PLN)
Program ekonomicznego wsparcia regionu
PNPB (na podstawie: Ustawy o ustanowieniu
„Programu zrównowa¿onego rozwoju regionu
Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej w
latach 2008-2013”)

24,8

36,5

43,4

36,5

24,9

24,9

191,0

Spodziewane dochody z tytu³u wzrostu ruchu turystycznego (mln PLN)
Dochody w skali kraju
Dochody PNPB
Razem spodziewane korzyœci

15,0

20,0

30,0

40,0

50,0

50,0

205,0

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

27,6

44,4

61,1

78,0

81,1

79,5

79,5

423,6
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Zespó³ Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do Opracowania Projektu Ustawy Reguluj¹cej Status
Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Puszczy Bia³owieskiej

USTAWA
o zmianie ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw
(projekt)

UZASADNIENIE
do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw

USTAWA
z dnia ...............
o zmianie ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw
(projekt)

Art. 1.
W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
880, z póŸn. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 5:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) ochrona czynna – stosowanie, w razie potrzeby, zabiegów ochronnych w celu
przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i sk³adników przyrody lub
zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roœlin, zwierz¹t lub grzybów, z
pozostawieniem na miejscu biomasy uzyskanej w wyniku zabiegów oraz z
dopuszczeniem wolnego wstêpu i pozyskania p³odów runa leœnego;”
b) dodaje siê pkt 9a:
„9a) ochrona zintegrowana – ca³kowite i trwa³e zaniechanie bezpoœredniej
ingerencji cz³owieka w stan ekosystemów, tworów i sk³adników przyrody oraz w
przebieg procesów przyrodniczych objêtych ochron¹, z dopuszczeniem wolnego
wstêpu i pozyskania p³odów runa leœnego;”
c) dodaje siê pkt 9b:
„9b) ochrona u¿ytkowa – stosowanie, w razie potrzeby, zabiegów ochronnych w
celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i sk³adników przyrody lub
zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roœlin, zwierz¹t lub grzybów z
dopuszczeniem wolnego wstêpu i mo¿liwoœci pozyskania odnawialnych
zasobów naturalnych w sposób i w zakresie ustalonym w planie ochrony albo w
rocznych zadaniach ochronnych;”
2) art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustanowienie, w ramach nowotworzonego lub powiêkszanego parku narodowego lub
rezerwatu przyrody, obszaru ochrony œcis³ej, zintegrowanej, czynnej lub u¿ytkowej
obejmuj¹cego obszary, które stanowi¹ nieruchomoœci niebêd¹ce w³asnoœci¹ Skarbu
Pañstwa, nastêpuje za zgod¹ w³aœciciela.”
3) art. 8 otrzymuje brzmienie:
1. „Park narodowy obejmuje obszar wyró¿niaj¹cy siê szczególnymi wartoœciami
przyrodniczymi, naukowymi, spo³ecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o
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powierzchni nie mniejszej ni¿ 1 000 ha, na którym ochronie podlega ca³a
przyroda oraz walory krajobrazowe i kulturowe.
2. Park narodowy tworzy siê w celu zachowania procesów naturalnych, ró¿norodnoœci
biologicznej, zasobów, tworów i sk³adników przyrody nieo¿ywionej i walorów
krajobrazowych, przywrócenia w³aœciwego stanu zasobów i sk³adników przyrody,
odtworzenia zniekszta³conych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roœlin, siedlisk zwierz¹t
lub siedlisk grzybów oraz ochrony wartoœci kulturowych, prowadzenia badañ naukowych
i kszta³towania œwiadomoœci ekologicznej spo³eczeñstwa.
3. Cele, dla których tworzony jest park narodowy, osi¹ga siê w szczególnoœci poprzez:
a) realizacjê zadañ zwi¹zanych z ochron¹ zasobów, sk³adników i tworów przyrody,
okreœlonych w planie ochrony albo rocznych zadaniach ochronnych,
b) prowadzenie badañ naukowych nad zagadnieniami zwi¹zanymi z ochron¹
przyrody parku,
c) prowadzenie dzia³alnoœci edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie
ochrony przyrody,
d) promowanie idei zrównowa¿onego rozwoju.”
4) art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9. Park narodowy jest wyodrêbnion¹ jednostk¹ organizacyjn¹, dzia³aj¹c¹ w
strukturze Polskiej Organizacji Parków Narodowych.”
5) w art. 10:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic lub likwidacja nastêpuje
w drodze ustawy, która okreœla jego nazwê, obszar, przebieg granicy, otulinê i
nieruchomoœci Skarbu Pañstwa nieprzechodz¹ce w trwa³y zarz¹d parku
narodowego, cele ochrony, rodzaje ochrony stosowane na obszarze parku, zakazy
obowi¹zuj¹ce na ka¿dym z obszarów objêtych okreœlonym rodzajem ochrony
oraz dopuszczalny procentowy udzia³ obszarów ochrony œcis³ej i u¿ytkowej w
ca³kowitej powierzchni parku. Likwidacja lub zmniejszenie obszaru parku
narodowego nastêpuje wy³¹cznie w razie bezpowrotnej utraty wartoœci
przyrodniczych i kulturowych jego obszaru.”
b) ust. 2. otrzymuje brzmienie:
„2. Procentowy udzia³ obszarów ochrony œcis³ej i u¿ytkowej w ca³kowitej
powierzchni parku narodowego, o którym mowa w ust. 1, jest okreœlony za
pomoc¹ przedzia³u procentowego wyra¿aj¹cego minimalny i maksymalny
mo¿liwy udzia³ danego obszaru w ca³kowitej powierzchni parku narodowego.”
6) w art. 12:
a) ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. W planie ochrony parku narodowego, a do czasu jego sporz¹dzenia - w
zadaniach ochronnych, dla obszarów objêtych ochron¹ œcis³¹ ustala siê miejsca,
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które mog¹ byæ udostêpniane, sposób tego udostêpnienia oraz maksymaln¹ liczbê
osób mog¹cych przebywaæ jednoczeœnie w tych miejscach.”
b) Po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu nastêpuj¹cym:
„2a. W planie ochrony, a do czasu jego sporz¹dzenia - w zadaniach ochronnych, dla
obszarów objêtych ochron¹ zintegrowan¹, czynn¹ i u¿ytkow¹, mog¹ byæ
wskazane miejsca udostêpniane w sposób ograniczony, poprzez dopuszczenie
mo¿liwoœci poruszania siê tylko po wyznaczonych szlakach lub zakaz
przebywania w wyznaczonych miejscach.”
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Przedmiot oraz wysokoœæ op³at, o których mowa w ust. 3, ustala dyrektor parku
narodowego.”
d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Op³aty, o których mowa w ust. 3, s¹ przychodami w³asnymi parku
narodowego. Op³aty pobierane za wstêp do parku narodowego, w wysokoœci 15%
wp³ywów za ka¿dy kwarta³, przeznacza siê na dofinansowanie dzia³alnoœci
ratowniczej specjalistycznych organizacji ratowniczych – Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Tatrzañskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego, dzia³aj¹cych na terenie danego parku narodowego.”
7) art.15 otrzymuje brzmienie:
„Art.15. 1. W rezerwatach przyrody zabrania siê:
1) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urz¹dzeñ technicznych, z
wyj¹tkiem obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych celom rezerwatu przyrody;
2) rybactwa, z wyj¹tkiem obszarów ustalonych w planie ochrony albo w zadaniach
ochronnych;
3) chwytania lub zabijania dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t, zbierania lub niszczenia
jaj, postaci m³odocianych i form rozwojowych zwierz¹t, umyœlnego p³oszenia
zwierz¹t krêgowych, zbierania poro¿y, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych
schronieñ zwierz¹t oraz ich miejsc rozrodu;
4) polowania, z wyj¹tkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub
zadaniach ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody;
5) pozyskiwania, niszczenia lub umyœlnego uszkadzania roœlin oraz grzybów;
6) u¿ytkowania, niszczenia, umyœlnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i sk³adników przyrody;
7) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, je¿eli zmiany te nie s³u¿¹
ochronie przyrody;
8) pozyskiwania ska³, w tym torfu, oraz skamienia³oœci, w tym kopalnych
szcz¹tków roœlin i zwierz¹t, minera³ów i bursztynu;
9) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i u¿ytkowania gruntów;
10) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz u¿ywania Ÿróde³ œwiat³a o otwartym
p³omieniu, z wyj¹tkiem miejsc wyznaczonych przez organ uznaj¹cy obszar za
rezerwat przyrody;
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11) prowadzenia dzia³alnoœci wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyj¹tkiem miejsc
wyznaczonych w planie ochrony;
12) stosowania chemicznych i biologicznych œrodków ochrony roœlin i nawozów;
13) zbioru dziko wystêpuj¹cych roœlin i grzybów oraz ich czêœci, z wyj¹tkiem miejsc
wyznaczonych przez organ uznaj¹cy obszar za rezerwat przyrody;
14) amatorskiego po³owu ryb, z wyj¹tkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony
lub zadaniach ochronnych;
15) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z
wyj¹tkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez organ uznaj¹cy
obszar za rezerwat przyrody;
16) wprowadzania psów na obszary objête ochron¹ œcis³¹ i czynn¹, z wyj¹tkiem
miejsc wyznaczonych w planie ochrony oraz psów pasterskich wprowadzanych
na obszary objête ochron¹ czynn¹, na których plan ochrony albo zadania
ochronne dopuszczaj¹ wypas;
17) wspinaczki, eksploracji jaskiñ lub zbiorników wodnych, z wyj¹tkiem miejsc
wyznaczonych przez organ uznaj¹cy obszar za rezerwat przyrody;
18) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami po³o¿onymi na
nieruchomoœciach bêd¹cych w trwa³ym zarz¹dzie parku narodowego, wskazanymi przez organ uznaj¹cy obszar za rezerwat przyrody;
19) umieszczania tablic, napisów, og³oszeñ reklamowych i innych znaków niezwi¹zanych z ochron¹ przyrody, udostêpnianiem rezerwatu przyrody, edukacj¹
ekologiczn¹, z wyj¹tkiem znaków drogowych i innych znaków zwi¹zanych z
ochron¹ bezpieczeñstwa i porz¹dku powszechnego;
20) zak³ócania ciszy;
21) u¿ywania ³odzi motorowych i innego sprzêtu motorowego, uprawiania sportów
wodnych i motorowych, p³ywania i ¿eglowania, z wyj¹tkiem akwenów lub
szlaków wyznaczonych przez organ uznaj¹cy obszar za rezerwat przyrody;
22) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzeŸbê terenu;
23) biwakowania, z wyj¹tkiem miejsc wyznaczonych przez organ uznaj¹cy obszar za
rezerwat przyrody;
24) prowadzenia badañ naukowych bez zgody organu uznaj¹cego obszar za rezerwat
przyrody;
25) wprowadzania gatunków roœlin, zwierz¹t lub grzybów, bez zgody ministra
w³aœciwego do spraw œrodowiska;
26) wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
27) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody organu uznaj¹cego obszar
za rezerwat przyrody.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotycz¹:
1) wykonywania zadañ wynikaj¹cych z planu ochrony lub zadañ ochronnych;
2) likwidacji nag³ych zagro¿eñ oraz wykonywania czynnoœci nieujêtych w planie
ochrony lub zadaniach ochronnych, za zgod¹ organu ustanawiaj¹cego plan
ochrony lub zadania ochronne;
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3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz dzia³añ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem
powszechnym;
4) wykonywania zadañ z zakresu obronnoœci kraju w przypadku zagro¿enia
bezpieczeñstwa pañstwa;
5) obszarów objêtych ochron¹ krajobrazow¹ w trakcie ich gospodarczego wykorzystywania przez jednostki organizacyjne, osoby prawne lub fizyczne oraz
wykonywania prawa w³asnoœci, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
3. Minister w³aœciwy do spraw œrodowiska mo¿e zezwoliæ na odstêpstwa od
zakazów, o których mowa w ust. 1, je¿eli jest to uzasadnione potrzeb¹ ochrony
przyrody, wykonywaniem badañ naukowych, celami edukacyjnymi, kulturowymi, turystycznymi, rekreacyjnymi i sportowymi, celami kultu religijnego
lub realizacj¹ inwestycji liniowych celu publicznego w przypadku braku
rozwi¹zañ alternatywnych, pod warunkiem przeprowadzenia przez inwestora
dzia³añ kompensuj¹cych utratê wartoœci przyrodniczych danego obszaru.
8) w art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Plan ochrony, o którym mowa w ust. 1, ustanawia siê w terminie 4 lat od dnia
utworzenia parku narodowego, uznania za rezerwat przyrody albo utworzenia
parku krajobrazowego.”
9) w art. 20:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Plan ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody oraz parku
krajobrazowego sporz¹dza siê na okres 10 lat, z uwzglêdnieniem:
1) charakterystyki i oceny stanu przyrody;
2) identyfikacji i oceny istniej¹cych oraz potencjalnych zagro¿eñ wewnêtrznych i zewnêtrznych;
3) charakterystyki i oceny uwarunkowañ spo³ecznych i gospodarczych;
4) analizy skutecznoœci dotychczasowych sposobów ochrony;
5) charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego.”
b) uchyla siê ust. 2.
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Plan ochrony dla parku narodowego oraz rezerwatu przyrody zawiera:
1) cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i spo³ecznych
uwarunkowañ ich realizacji;
2) wyznaczenie granic obszarów ochrony œcis³ej, zintegrowanej, czynnej,
u¿ytkowej i krajobrazowej;
3) identyfikacjê oraz okreœlenie sposobów eliminacji lub ograniczania
istniej¹cych i potencjalnych zagro¿eñ wewnêtrznych i zewnêtrznych oraz
ich skutków;
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4) wskazanie dopuszczalnych dzia³añ na obszarach ochrony œcis³ej i
zintegrowanej;
5) wskazanie potrzeb i po¿¹danych kierunków dzia³añ ochronnych na
obszarach ochrony czynnej, u¿ytkowej i krajobrazowej, z podaniem
rodzaju, zakresu i lokalizacji tych dzia³añ i zabiegów;
6) wskazanie rodzaju, zakresu i lokalizacji pozyskania odnawialnych zasobów
naturalnych w obszarze ochrony u¿ytkowej;
7) wskazanie miejsc udostêpnianych dla celów edukacyjnych, turystycznych,
rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego po³owu ryb i rybactwa oraz
okreœlenie sposobów ich udostêpniania;
8) okreœlenie g³ównych potrzeb zwi¹zanych z kierunkami badañ naukowych
prowadzonych na terenie Parku;
9) kierunki dzia³añ Parku w zakresie edukacji przyrodniczej;
10) ustalenia do studiów uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów
zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnêtrznych, morza
terytorialnego i wy³¹cznej strefy ekonomicznej dotycz¹ce eliminacji lub
ograniczenia zagro¿eñ zewnêtrznych."
10) w art. 22:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zadania ochronne, o których mowa w ust. 1, uwzglêdniaj¹:
1) identyfikacjê i ocenê istniej¹cych i potencjalnych zagro¿eñ wewnêtrznych i
zewnêtrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagro¿eñ i ich
skutków;
2) wskazanie granic obszarów ochrony;
3) opis sposobów ochrony czynnej i u¿ytkowej ekosystemów, z podaniem
rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadañ;
4) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roœlin, zwierz¹t lub grzybów.”
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zadania ochronne, o których mowa w ust. 1, mog¹ byæ ustanawiane na okres 1
roku.”
11) w art. 91 dodaje siê pkt 5:
„5) dyrektor parku narodowego na obszarze tego parku”.
12) w art. 98:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Cz³onków rady naukowej parku narodowego w liczbie od 10 do 20 na
kadencjê trwaj¹c¹ 5 lat powo³uje, w drodze zarz¹dzenia, minister w³aœciwy do
spraw œrodowiska spoœród dzia³aj¹cych na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli
nauki, praktyki i organizacji ekologicznych przedstawionych przez Pañstwow¹
Radê Ochrony Przyrody oraz przedstawicieli w³aœciwych miejscowo samo69
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rz¹dów wojewódzkich i samorz¹dów gminnych przedstawionych przez marsza³ka województwa, w³aœciwego ze wzglêdu na siedzibê parku narodowego.”
b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) opiniowania programów badawczych i naukowych realizowanych na
obszarze Parku;”
c) w ust. 3 dodaje siê pkt 6 i 7:
„6) nadzór merytoryczny nad dzia³alnoœci¹ naukow¹ S³u¿by Parku Narodowego;
7) opiniowanie planów i programów Parku w zakresie edukacji przyrodniczej.”
13) Po rozdz. 5 dodaje siê rozdz.5a „Polska Organizacja Parków Narodowych” obejmuj¹cy
art.100a – art.100l o treœci nastêpuj¹cej:
Art. 100a.
1. Parkami narodowymi zarz¹dza Polska Organizacja Parków Narodowych.
2. W ramach sprawowanego zarz¹du Polska Organizacja Parków Narodowych realizuje
cele, dla których utworzono parki narodowe.
3. Nadzór nad Polsk¹ Organizacj¹ Polskich Parków Narodowych sprawuje minister
w³aœciwy do spraw œrodowiska.
Art. 100b.
1. Polska Organizacja Parków Narodowych jako pañstwowa jednostka organizacyjna nie
posiadaj¹ca osobowoœci prawnej reprezentuje Skarb Pañstwa w zakresie zarz¹dzanego
mienia.
2. W sk³ad Polskiej Organizacji Parków Narodowych wchodz¹ nastêpuj¹ce jednostki
organizacyjne:
1) Biuro Polskiej Organizacji Parków Narodowych;
2) Parki narodowe;
3. Jednostki organizacyjne Polskiej Organizacji Parków Narodowych prowadz¹
dzia³alnoœæ w imieniu Skarbu Pañstwa i dokonuj¹ czynnoœci prawnych w
zakresie swojego dzia³ania.
Art. 100c.
1. Biurem Polskiej Organizacji Parków Narodowych kieruje Dyrektor, zwany dalej
„Dyrektorem Biura”.
2. Dyrektora Biura powo³uje i odwo³uje minister w³aœciwy do spraw œrodowiska w
uzgodnieniu z Pañstwow¹ Rad¹ Ochrony Przyrody.
3. Dyrektor Biura:
1) reprezentuje Skarb Pañstwa w stosunkach cywilnoprawnych, w zakresie swojego
dzia³ania;
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2) koordynuje i nadzoruje dzia³alnoœæ dyrektorów parków narodowych, w tym
dokonuje corocznej oceny dyrektorów parków narodowych pod k¹tem
skutecznoœci realizacji celów parku narodowego i efektywnoœci prowadzonej
gospodarki finansowej;
3) inicjuje, nadzoruje i koordynuje zadania w zakresie kszta³cenia kadr ochrony
przyrody oraz popularyzacji wiedzy o ochronie przyrody;
4) inicjuje, popiera i finansuje badania naukowe zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ parków
narodowych oraz monitoring przyrody na terenie parków narodowych;
5) inicjuje, koordynuje i nadzoruje rozwój turystyki przyrodniczej i edukacji
przyrodniczej prowadzonej przez parki narodowe;
6) korzystaj¹c ze œrodków funduszu parków narodowych wyrównuje niedobory
œrodków finansowych w parkach narodowych, wynikaj¹ce ze zró¿nicowanych
warunków ochrony przyrody i udostêpniania turystycznego;
7) inicjuje, organizuje i koordynuje miêdzynarodow¹ wspó³pracê parków
narodowych;
8) powo³uje i odwo³uje zastêpcê Dyrektora Biura Polskiej Organizacji Parków
Narodowych w uzgodnieniu z ministrem w³aœciwym do spraw œrodowiska.
4. Dyrektor Biura, w przypadku stwierdzenia ra¿¹cego naruszania przez dyrektora parku
narodowego jego obowi¹zków, wnioskuje do ministra w³aœciwego do spraw œrodowiska o
odwo³anie dyrektora parku.
Art. 100d.
1. Parkiem narodowym zarz¹dza dyrektor parku narodowego.
2. Minister w³aœciwy do spraw œrodowiska powo³uje na stanowisko dyrektora parku
narodowego, na okres 5 lat, osobê wy³onion¹ w drodze konkursu.
3. Do konkursu mog¹ przyst¹piæ wy³¹cznie osoby posiadaj¹ce:
1) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych;
2) co najmniej trzyletni sta¿ pracy na stanowisku kierowniczym.
4. W celu
komisjê
1)
2)
3)
4)

przeprowadzenia konkursu minister w³aœciwy do spraw œrodowiska powo³uje
konkursow¹ w sk³adzie:
pracownik urzêdu obs³uguj¹cego ministra w³aœciwego do spraw œrodowiska;
pracownik Biura Polskiej Organizacji Parków Narodowych;
dwóch przedstawicieli Pañstwowej Rady Ochrony Przyrody;
przedstawiciel marsza³ka województwa w³aœciwego ze wzglêdu na siedzibê
dyrekcji parku narodowego;
5) przedstawiciel organizacji pozarz¹dowych, wybrany przez te organizacje wœród
zg³oszonych kandydatów.

5. W toku konkursu sprawdzeniu podlegaj¹ wiedza i predyspozycje niezbêdne do wykonywania zadañ dyrektora parku narodowego oraz umiejêtnoœci kierownicze.
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6. Procedura konkursowa jest jawna. Przes³uchania kandydatów s¹ przeprowadzane z
udzia³em publicznoœci w siedzibie urzêdu wojewódzkiego w³aœciwego ze wzglêdu na
siedzibê parku narodowego.
7. Minister w³aœciwy do spraw œrodowiska okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, sposób
og³aszania, organizacjê i tryb przeprowadzania konkursu oraz zadania komisji
konkursowej, uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci potrzebê sprawnego przeprowadzenia
konkursu oraz wszechstronnej oceny kwalifikacji kandydatów.
Art. 100e.
1. Minister w³aœciwy do spraw œrodowiska mo¿e, w przypadku stwierdzenia ra¿¹cego
naruszania obowi¹zków, na wniosek Dyrektora Biura Polskiej Organizacji Parków
Narodowych i po uzyskaniu opinii rady naukowej parku narodowego oraz Pañstwowej
Rady Ochrony Przyrody, odwo³aæ dyrektora parku narodowego.
2. Opinia, o której mowa w ust.1, powinna byæ przedstawiona w ci¹gu 30 dni od
przed³o¿enia wniosku. Niez³o¿enie opinii w przewidzianym terminie uznaje siê za brak
uwag.
Art. 100f.
1. Dyrektor parku narodowego:
1) reprezentuje Skarb Pañstwa w stosunkach cywilnoprawnych, w zakresie swojego
dzia³ania;
2) kieruje parkiem narodowym;
3) zarz¹dza znajduj¹cymi siê na terenie parku narodowego nieruchomoœciami
Skarbu Pañstwa, pozostaj¹cymi w zarz¹dzie Polskiej Organizacji Parków
Narodowych;
4) realizuje ustalenia planu ochrony oraz wydaje zarz¹dzenia okreœlaj¹ce sposoby
korzystania z obszarów parku narodowego w celach naukowych, edukacyjnych,
turystycznych, rekreacyjnych i sportowych;
5) ustala strukturê organizacyjn¹ parku narodowego;
6) kieruje dzia³alnoœci¹ pracowników parku narodowego;
7) zatrudnia i zwalnia pracowników parku narodowego;
8) ustala wielkoœæ œrodków na wynagrodzenia, w ramach swoich mo¿liwoœci
finansowych i obowi¹zuj¹cych przepisów o wynagrodzeniach albo przepisów o
zak³adowych uk³adach zbiorowych pracy;
9) ma prawo sk³adania wniosku o ukaranie i uczestniczenia w postêpowaniu w
sprawach o wykroczenia oraz udzia³u w rozprawach przed s¹dami powszechnymi
w charakterze oskar¿yciela publicznego i wnoszenia odwo³añ od postanowieñ i
orzeczeñ tych s¹dów w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody;
10) mo¿e, do wykonywania czynnoœci, o których mowa w pkt. 9, upowa¿niæ
funkcjonariusza Stra¿y Parku;
11) wspó³pracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie
niezbêdnym do realizacji jego zadañ ustawowych.
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Art. 100g.
1. Jednostki organizacyjne Polskiej Organizacji Parków Narodowych prowadz¹ samodzieln¹ gospodarkê finansow¹, pokrywaj¹c koszty dzia³alnoœci z przydzielanych im œrodków
bud¿etowych oraz ze œrodków pozabud¿etowych.
2. Jednostki organizacyjne Polskiej Organizacji Parków Narodowych mog¹ uzyskiwaæ na
swoj¹ dzia³alnoœæ i gromadziæ na odrêbnym rachunku bankowym œrodki spoza bud¿etu
pañstwa, pochodz¹ce w szczególnoœci z dzia³alnoœci zarobkowej, darowizn, zapisów oraz
ze sprzeda¿y, u¿ytkowania rzeczy i praw maj¹tkowych, a tak¿e œrodki pochodzenia
zagranicznego.
3. Œrodki, o których mowa w ust. 2, jednostki organizacyjne Polskiej Organizacji Parków
Narodowych przeznaczaj¹ na zadania z zakresu ochrony przyrody, w tym badania
naukowe oraz z zakresu edukacji przyrodniczej. Œrodki te, niewydatkowane w danym
roku, przechodz¹ na rok nastêpny.
4. Podstaw¹ gospodarowania œrodkami finansowymi Polskiej Organizacji Parków
Narodowych jest plan finansowy sporz¹dzany przez Dyrektora Biura i zatwierdzany przez
ministra w³aœciwego do spraw œrodowiska.
Art. 100h.
1. W Polskiej Organizacji Parków Narodowych tworzy siê fundusz parków narodowych
stanowi¹cy formê gospodarowania œrodkami na cele wskazane w ustawie.
2. Œrodkami funduszu parków narodowych dysponuje Dyrektor Biura.

Art. 100i.
1. Œrodki funduszu parków narodowych stanowi¹:
1) odpis podstawowy w wysokoœci 30% od przychodów parków z tytu³u wstêpu i
udostêpniania parku narodowego;
2) ca³kowite zyski ze sprzeda¿y dóbr przyrodniczych pozyskiwanych na terenie
parków narodowych;
3) dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej;
4) œrodki pochodz¹ce z innych Ÿróde³.
2. Dyrektor Biura wystêpuje corocznie do Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej o dotacjê na fundusz parków narodowych w wysokoœci
odpowiadaj¹cej potrzebom ochrony przyrody w parkach narodowych, nie wy¿szej ni¿
trzykrotnoœæ odpisu podstawowego od przychodów z tytu³u wstêpu i udostêpniania
parków narodowych.

73

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw

Art. 100j.
1. Fundusz parków narodowych przeznacza siê na wyrównanie niedoborów powstaj¹cych
przy realizacji zadañ zwi¹zanych z ochron¹ przyrody w poszczególnych parkach
narodowych.
2. Œrodki funduszu parków narodowych mog¹ tak¿e byæ przeznaczone na:
1) wspólne przedsiêwziêcia jednostek organizacyjnych Polskiej Organizacji
Parków Narodowych, w szczególnoœci w zakresie promocji parków narodowych
i rozwoju turystyki;
2) edukacjê ekologiczn¹ i propagowanie zasad zrównowa¿onego rozwoju;
3) szkolenie zawodowe pracowników parków narodowych;
4) badania naukowe i monitoring przyrodniczy.
Art. 100k
Minister w³aœciwy do spraw œrodowiska, w drodze zarz¹dzenia, nadaje statut
jednostkom organizacyjnym Polskiej Organizacji Parków Narodowych, okreœlaj¹c w nim
zakres i tryb dzia³ania tych jednostek, maj¹c na uwadze stworzenie optymalnych warunków
organizacyjnych do prawid³owej realizacji celów ochrony przyrody.
Art. 100l.
Rada Ministrów okreœli w drodze rozporz¹dzenia szczegó³owe zasady gospodarki
finansowej w Polskiej Organizacji Parków Narodowych, w tym zasady podzia³u œrodków
bud¿etowych pomiêdzy poszczególne jednostki organizacyjne Polskiej Organizacji Parków
Narodowych, uwzglêdniaj¹c w czêœci dotycz¹cej parków narodowych w szczególnoœci
nastêpuj¹ce kryteria:
1) powierzchniê parku narodowego,
2) cele i zadania parku narodowego.
14) uchyla siê art. 101.
15) uchyla siê art. 102.

16) w art. 103:
a) ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) informowanie, edukacja i promocja w zakresie ochrony przyrody, w tym
prowadzenie muzeum przyrodniczego, oœrodków informacji i edukacji oraz
publikowanie materia³ów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych;”
b) dodaje siê ust. 5:
„5. Wojewoda mo¿e powierzyæ, w drodze porozumienia, dyrektorowi parku
narodowego prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nad
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gospodark¹ leœn¹ w lasach stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, w tym
wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.”
c) dodaje siê ust. 6:
„6. Starosta mo¿e powierzyæ, w drodze porozumienia, dyrektorowi parku
narodowego prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nad
gospodark¹ leœn¹ w lasach niestanowi¹cych w³asnoœci Skarbu Pañstwa, w tym
wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.”
d) dodaje siê ust. 7:
„7. Dyrektor parku narodowego prowadzi powierzone przez wojewodê lub
starostê sprawy, o których mowa w ust. 2 i 3, po zapewnieniu przez
powierzaj¹cego œrodków finansowych na te cele.”
Art. 2.
1. Parki narodowe istniej¹ce w dniu wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy dzia³aj¹ na
dotychczasowych zasadach do czasu ich ponownego utworzenia w trybie przewidzianym
w art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody w brzmieniu ustalonym niniejsz¹ ustaw¹, z
zastrze¿eniem przepisów art. 5.
2. Dla przygotowania projektu ustawy o utworzeniu parku narodowego, dla ka¿dego
istniej¹cego w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy parku narodowego, minister w³aœciwy do
spraw œrodowiska powo³uje, nie póŸniej ni¿ w ci¹gu dziesiêciu lat od dnia wejœcia w ¿ycie
ustawy, zespó³ ekspertów do spraw przygotowania projektu ustawy tworz¹cej park
narodowy, w sk³adzie:
1) dwóch przedstawicieli wybranych ze swego grona przez radê naukow¹ parku
narodowego;
2) przedstawiciel Polskiej Organizacji Parków Narodowych wyznaczony przez
Dyrektora Biura POPN;
3) dwóch przedstawicieli wybranych ze swego grona przez Pañstwow¹ Radê
Ochrony Przyrody;
4) przedstawiciel organizacji pozarz¹dowych, wybrany przez te organizacje wœród
zg³oszonych kandydatów.
3. W przypadku niezgodnoœci pomiêdzy projektem ustawy, a obowi¹zuj¹cym planem
ochrony parku lub w przypadku braku planu ochrony, zespó³ ekspertów przygotowuje
równie¿ wytyczne do planu ochrony.
4. Minister w³aœciwy do spraw œrodowiska zapewnia obs³ugê techniczno-organizacyjn¹ dla
prac powo³anych zespo³ów.
5. Do parków narodowych tworzonych zgodnie z ust. 1 nie stosuje siê art. 7 ust. 2 ustawy o
ochronie przyrody w brzmieniu ustalonym niniejsz¹ ustaw¹.
6. W parkach narodowych tworzonych zgodnie z ust. 1 nie mo¿na okreœliæ granic parku
narodowego mniejszych ni¿ dotychczas istniej¹ce.
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Art. 3.
1. Na obszarach parków narodowych istniej¹cych w dniu wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy,
do czasu ich ponownego utworzenia w trybie przewidzianym w art.10 ust.1 ustawy o
ochronie przyrody w brzmieniu ustalonym niniejsz¹ ustaw¹, zabrania siê:
1) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urz¹dzeñ technicznych, z
wyj¹tkiem obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych celom parku narodowego;
2) rybactwa, z wyj¹tkiem obszarów ustalonych w planie ochrony albo w zadaniach
ochronnych;
3) chwytania lub zabijania dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t, zbierania lub niszczenia
jaj, postaci m³odocianych i form rozwojowych zwierz¹t, umyœlnego p³oszenia
zwierz¹t krêgowych, zbierania poro¿y, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych
schronieñ zwierz¹t oraz ich miejsc rozrodu;
4) polowania;
5) pozyskiwania, niszczenia lub umyœlnego uszkadzania roœlin oraz grzybów;
6) u¿ytkowania, niszczenia, umyœlnego uszkadzania, zanieczyszczania i
dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i
sk³adników przyrody;
7) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, je¿eli zmiany te nie s³u¿¹
ochronie przyrody;
8) pozyskiwania ska³, w tym torfu, oraz skamienia³oœci, w tym kopalnych
szcz¹tków roœlin i zwierz¹t, minera³ów i bursztynu;
9) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i u¿ytkowania gruntów;
10) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz u¿ywania Ÿróde³ œwiat³a o otwartym
p³omieniu, z wyj¹tkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku
narodowego;
11) prowadzenia dzia³alnoœci wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyj¹tkiem miejsc
wyznaczonych w planie ochrony;
12) stosowania chemicznych i biologicznych œrodków ochrony roœlin i nawozów;
13) zbioru dziko wystêpuj¹cych roœlin i grzybów oraz ich czêœci, z wyj¹tkiem miejsc
wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
14) amatorskiego po³owu ryb, z wyj¹tkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony
lub zadaniach ochronnych;
15) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z
wyj¹tkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku
narodowego;
16) wprowadzania psów na obszary objête ochron¹ œcis³¹ i czynn¹, z wyj¹tkiem
miejsc wyznaczonych w planie ochrony oraz psów pasterskich wprowadzanych
na obszary objête ochron¹ czynn¹, na których plan ochrony albo zadania
ochronne dopuszczaj¹ wypas;
17) wspinaczki, eksploracji jaskiñ lub zbiorników wodnych, z wyj¹tkiem miejsc
wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
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18) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami po³o¿onymi na
nieruchomoœciach bêd¹cych w trwa³ym zarz¹dzie parku narodowego,
wskazanymi przez dyrektora parku narodowego;
19) umieszczania tablic, napisów, og³oszeñ reklamowych i innych znaków
niezwi¹zanych z ochron¹ przyrody, udostêpnianiem parku albo rezerwatu
przyrody, edukacj¹ ekologiczn¹, z wyj¹tkiem znaków drogowych i innych
znaków zwi¹zanych z ochron¹ bezpieczeñstwa i porz¹dku powszechnego;
20) zak³ócania ciszy;
21) u¿ywania ³odzi motorowych i innego sprzêtu motorowego, uprawiania sportów
wodnych i motorowych, p³ywania i ¿eglowania, z wyj¹tkiem akwenów lub
szlaków wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
22) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzeŸbê terenu;
23) biwakowania, z wyj¹tkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku
narodowego;
24) prowadzenia badañ naukowych - w parku narodowym bez zgody dyrektora
parku;
25) wprowadzania gatunków roœlin, zwierz¹t lub grzybów, bez zgody ministra
w³aœciwego do spraw œrodowiska;
26) wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
27) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody dyrektora parku
narodowego.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotycz¹:
1) wykonywania zadañ wynikaj¹cych z planu ochrony lub zadañ ochronnych;
2) likwidacji nag³ych zagro¿eñ oraz wykonywania czynnoœci nieujêtych w planie
ochrony lub zadaniach ochronnych, za zgod¹ organu ustanawiaj¹cego plan
ochrony lub zadania ochronne;
3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz dzia³añ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem
powszechnym;
4) wykonywania zadañ z zakresu obronnoœci kraju w przypadku zagro¿enia
bezpieczeñstwa pañstwa;
5) obszarów objêtych ochron¹ krajobrazow¹ w trakcie ich gospodarczego
wykorzystywania przez jednostki organizacyjne, osoby prawne lub fizyczne oraz
wykonywania prawa w³asnoœci, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
3. Minister w³aœciwy do spraw œrodowiska mo¿e zezwoliæ na odstêpstwa od zakazów, o
których mowa w ust. 1, je¿eli jest to uzasadnione potrzeb¹ ochrony przyrody,
wykonywaniem badañ naukowych, celami edukacyjnymi, kulturowymi, turystycznymi,
rekreacyjnymi i sportowymi, celami kultu religijnego lub realizacj¹ inwestycji liniowych
celu publicznego w przypadku braku rozwi¹zañ alternatywnych, pod warunkiem
przeprowadzenia przez inwestora dzia³añ kompensuj¹cych utratê wartoœci przyrodniczych danego obszaru.
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Art. 4.
1. Minister w³aœciwy do spraw œrodowiska powo³a, nie póŸniej ni¿ w ci¹gu dwóch miesiêcy
od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy, pe³nomocnika do spraw utworzenia Polskiej Organizacji
Parków Narodowych.
2. Polska Organizacja Parków Narodowych rozpocznie dzia³alnoœæ z dniem … (1 stycznia
2008 r.)
3. Koszty dzia³añ zwi¹zanych z utworzeniem Polskiej Organizacji Parków Narodowych
pokrywane s¹ z bud¿etu pañstwa w czêœci bêd¹cej w dyspozycji ministra w³aœciwego do
spraw œrodowiska.
Art. 5.
1. Z dniem utworzenia Polskiej Organizacji Parków Narodowych przejmuje ona zarz¹dzanie
parkami narodowymi na zasadach okreœlonych przepisami ustawy o ochronie przyrody
wprowadzonymi niniejsz¹ ustaw¹.
2. Z dniem utworzenia Polskiej Organizacji Parków Narodowych dotychczasowi dyrektorzy
parków narodowych staj¹ siê dyrektorami parków narodowych w rozumieniu przepisów
ustawy o ochronie przyrody w brzmieniu ustalonym niniejsz¹ ustaw¹.
Art. 6.
Organy opiniodawczo-doradcze w zakresie ochrony przyrody, dzia³aj¹ce w dniu wejœcia
w ¿ycie ustawy, dzia³aj¹ w sk³adzie dotychczasowym do czasu dokonania zmian w ich
sk³adzie wed³ug zasad wprowadzonych niniejsz¹ ustaw¹, nie d³u¿ej jednak ni¿ do dnia … (1
stycznia 2009 r.).
Art. 7.
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62
poz. 627 z póŸn. zm.) w art.410 ust. 1 dodaje siê pkt. 4a w brzmieniu:
„4a) udzielan¹ corocznie dotacjê do funduszu parków narodowych, o którym
mowa w art. 100h ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z
2004 r. Nr 92 poz. 880 z póŸn. zm.).
Art. 8.
W ustawie z dnia 30 paŸdziernika 2002 r. o podatku leœnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1682, z póŸn. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodz¹cych w sk³ad rezerwatów przyrody
stawka podatku leœnego, o której mowa w ust. 1, ulega obni¿eniu o 50%.”
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2) w art. 7:
a) w ust. 1 dodaje siê pkt 4 w brzmieniu:
„4) lasy po³o¿one na gruntach nale¿¹cych do skarbu pañstwa objêtych
ochron¹ w ramach parkach narodowych.”
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Z tytu³u zwolnienia z podatku leœnego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4
oraz w ust. 2 pkt 6, jednostkom samorz¹du terytorialnego przys³uguje z
bud¿etu pañstwa zwrot utraconych dochodów.”
Art. 9.
W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 1991 r.
Nr 9, poz. 31, z póŸn. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 7 punkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) grunty po³o¿one na obszarach objêtych ochron¹ œcis³¹, zintegrowan¹, czynn¹,
u¿ytkow¹ lub krajobrazow¹, a tak¿e budynki i budowle trwale zwi¹zane z
gruntem, s³u¿¹ce bezpoœrednio osi¹ganiu celów z zakresu ochrony przyrody – w
parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody;”.
Art. 10.
Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem art. 1 pkt. 4,
11 i 13, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem … (1 stycznia 2008 r.)
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UZASADNIENIE
do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody
i innych ustaw
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw jest odpowiedzi¹ na
problemy pojawiaj¹ce siê w parkach narodowych w zwi¹zku z ich funkcjonowaniem i
realizowaniem ich ustawowych funkcji.
W dobie szybko postêpuj¹cej utraty bioró¿norodnoœci, rosn¹cego zainteresowania
spo³eczeñstw Europy wartoœciami przyrodniczymi i szybkiego rozwoju edukacji i nauki,
które staj¹ siê g³ównym motorem rozwoju gospodarczego i spo³ecznego Unii Europejskiej
(ekonomia oparta na wiedzy i spo³eczeñstwa zdolne do absorpcji wiedzy), fakt zachowania w
Polsce niezwyk³ych zasobów przyrodniczych chronionych przez parki narodowe czyni z
nich istotny element pozytywnego wizerunku naszego kraju i jego wizytówkê na œwiecie.
Jest to równoczeœnie wymierny element promocji naszego kraju, który powinien przek³adaæ
siê na dochody z turystyki oraz zrównowa¿ony rozwój regionów, w których znajduj¹ siê
parki narodowe.
Jednoczeœnie jednak ³¹czna powierzchnia parków narodowych jest i zawsze pozostanie
zbyt ma³a, aby skutecznie chroniæ przyrodê kraju (w 2006 r. jest to 1,0% powierzchni
Polski). Dysponuj¹ one natomiast ogromnym potencja³em edukacyjnym i naukowym w
zakresie ochrony przyrody, jakiego nie ma ¿adna inna jednostka organizacyjna w kraju.
Misj¹ parków narodowych powinna byæ zatem przede wszystkim ochrona najcenniejszych
fragmentów przyrody, ale tak¿e szerzenie wiedzy przyrodniczej oraz kszta³towanie
proekologicznej œwiadomoœci obywatelskiej, które bêd¹ sprzyja³y ochronie bioró¿norodnoœci i
zrównowa¿onemu rozwojowi na obszarze ca³ego kraju. W spo³eczeñstwie polskim, jak i
spo³eczeñstwie europejskim, roœnie poczucie wartoœci pierwotnej przyrody, co wyra¿a siê
gotowoœci¹ ponoszenia nak³adów finansowych na ochronê miejsc i gatunków przyrodniczo
cennych.
Parki narodowe staj¹ równie¿ przed koniecznoœci¹ uwzglêdnienia w swoich dzia³aniach
nowych zagro¿eñ, jakie wi¹¿¹ siê z rozwojem cywilizacyjnym, takich jak: globalne zmiany
klimatu, wielkoskalowe zmiany œrodowiska i nasilona presja ró¿nych czynników
antropogennych. Zagro¿enia te wymagaj¹ sta³ego doskonalenia strategii ochronnych oraz
sposobów zarz¹dzania ochron¹ przyrody, w kierunku ich wiêkszej elastycznoœci i
skutecznoœci.
Problemy zwi¹zane z funkcjonowaniem parków narodowych w Polsce, choæ obecne od
wielu lat, w ostatnim czasie sta³y siê szczególnie widoczne i dotkliwe do tego stopnia, ¿e
mog¹ w nieodleg³ym horyzoncie czasowym powa¿nie zagroziæ wype³nianiu przez polskie
parki narodowe ich zadañ ustawowych. Wady obecnej konstrukcji ustawowej powoduj¹, i¿
potencja³ parków narodowych by³ dotychczas wykorzystany w bardzo niewielkim stopniu.
Wœród przyczyn takiego stanu rzeczy nale¿y wymieniæ przede wszystkim nastêpuj¹ce
problemy:
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- dualna forma organizacyjno-prawna parków narodowych w postaci jednostek
bud¿etowych i gospodarstw pomocniczych utrudniaj¹ca w³aœciwe funkcjonowanie parków;
- utrudnione pozyskiwanie œrodków zewnêtrznych (zw³aszcza œrodków z Unii
Europejskiej);
- brak jednolitej, ogólnopolskiej struktury reprezentuj¹cej i promuj¹cej parki
narodowe w kraju i zagranic¹ oraz wspieraj¹cej realizacjê przez parki celów
ochrony przyrody i edukacji przyrodniczej;
- brak stabilnych Ÿróde³ finansowania parków narodowych, w tym koniecznoœæ
corocznych aplikacji do Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej oraz brak jasnych kryteriów podzia³u œrodków bud¿etowych
pomiêdzy parki narodowe;
- zbyt ma³a samodzielnoœæ dyrektorów parków narodowych w zakresie
kszta³towania struktury organizacyjnej parku oraz pozyskiwania i gospodarowania funduszami;
- zbyt ma³a elastycznoœæ prawa uniemo¿liwiaj¹ca uwzglêdniania oczekiwañ i
potrzeb lokalnych spo³ecznoœci przy rozszerzaniu granic, powo³ywaniu nowych
parków narodowych (szczególnie o du¿ej powierzchni) i wyznaczaniu ró¿nych
kategorii obszarów ochronnych;
- brak przejrzystych regu³ turystycznego udostêpniania parków narodowych i
jasno sformu³owanych mo¿liwoœci korzystania z ich walorów przez lokalne
spo³ecznoœci znanych ju¿ na etapie powstawania parku, w tym brak przejrzystej
zale¿noœci pomiêdzy istniej¹cymi w parku obszarami ochrony, a obowi¹zuj¹cymi
w nich zakazami;
- procedura powo³ywania parków narodowych i rozszerzania ich granic w praktyce
uniemo¿liwiaj¹ca realizacjê tego typu przedsiêwziêæ.
Dotkliwym przyk³adem tych problemów s¹ wysi³ki na rzecz poszerzenia Bia³owieskiego Parku Narodowego (istniej¹cego do 1921 r.) na ca³y obszar polskiej czêœci Puszczy
Bia³owieskiej. Ta chroniona od 600 lat puszcza, wraz z uratowanym od zag³ady ¿ubrem, jest
znanym na ca³ym œwiecie symbolem najcenniejszych wartoœci przyrodniczych Polski.
Jednak pomimo kilkunastu lat starañ spo³eczeñstwa polskiego, wspieranego przez
miêdzynarodow¹ opiniê publiczn¹, park narodowy obejmuj¹cy ca³¹ polsk¹ czêœæ Puszczy
Bia³owieskiej nie móg³ dotychczas powstaæ, g³ównie z powodu braku akceptacji lokalnych
spo³ecznoœci oraz skutecznej blokady tej inicjatywy ze strony PGL „Lasy Pañstwowe”, które
gospodaruje na znacznym obszarze puszczy od 1921 roku.
Odpowiadaj¹c na te problemy, zaproponowano szereg zmian, które w pozytywny
sposób wp³yn¹ na:
- efektywnoœæ dzia³ania parków narodowych i skutecznoœæ w dziedzinie ochrony
(zw³aszcza w odpowiedzi na nowe zagro¿enia: globalne zmiany klimatu,
wielkoskalowe zmiany œrodowiska wskutek przemian ekonomicznych w kraju i
nasilonej presji ró¿nych czynników antropogennych),
- efektywnoœæ i zakres edukacji przyrodniczej spo³eczeñstwa,
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- lepszy odbiór parków ze strony spo³ecznoœci lokalnych,
- wzmocnienie rangi i presti¿u parków narodowych w spo³eczeñstwie oraz ich
efektywn¹ promocjê w Polsce i za granic¹,
- poprawienie kondycji finansowej parków i sprawnoœci zarz¹dzania nimi.
W pierwszym rzêdzie dokonano modyfikacji celów parku narodowego w kierunku
uwzglêdnienia, obok ochrony walorów przyrodniczych obszarów chronionych, ochrony
wartoœci kulturowych oraz podkreœlenia znaczenia parków w rozwoju wiedzy naukowej,
kszta³towaniu œwiadomoœci ekologicznej spo³eczeñstwa i promowaniu idei zrównowa¿onego
rozwoju.
Kolejna zmiana wi¹¿e siê z podstawowym problemem organizacyjnym dotykaj¹cym
obecnie parki narodowe w Polsce, to jest koniecznoœci¹ funkcjonowania jednoczeœnie jako
jednostka bud¿etowa i gospodarstwo pomocnicze, która to koniecznoœæ wynika z
podporz¹dkowania parków narodowych regulacjom ustawy o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póŸn. zm). Taki stan rzeczy stwarza szereg trudnoœci
organizacyjnych i zmusza dyrektorów do dzia³añ, których zgodnoœæ z prawem jest czêsto
w¹tpliwa. Parki nie staraj¹ siê przez to w dostateczny sposób o pozyskiwanie funduszy
zewnêtrznych, zw³aszcza w zakresie zadañ turystyczno-edukacyjnych. Planowana
likwidacja gospodarstw pomocniczych spowoduje jeszcze wiêksze problemy w sprawnym
funkcjonowaniu parków. Konieczne s¹ rozwi¹zania stabilne i d³ugotrwa³e. W zwi¹zku z tym
proponuje siê zmianê prawnej formu³y parków narodowych w kierunku utworzenia
ogólnopolskiej organizacji parków narodowych o nazwie Polska Organizacja Parków
Narodowych (POPN), która bêdzie funkcjonowa³a jako pañstwowa jednostka organizacyjna
nieposiadaj¹ca osobowoœci prawnej. W jej sk³ad, w charakterze jednostek organizacyjnych,
wejd¹ Biuro POPN oraz poszczególne parki narodowe. Jednostki organizacyjne bêd¹ mog³y
prowadziæ samodzieln¹ gospodarkê finansow¹ oraz pozyskiwaæ œrodki spoza bud¿etu
pañstwa, przechodz¹ce na nastêpny rok w przypadku ich niewykorzystania. Rozporz¹dzenie
Rady Ministrów okreœlaæ bêdzie szczegó³owe zasady gospodarki finansowej w POPN, w tym
oparte na obiektywnych kryteriach zasady podzia³u œrodków bud¿etowych pomiêdzy
poszczególne jednostki organizacyjne.
Biuro POPN bêdzie reprezentowa³o parki narodowe na poziomie ogólnokrajowym i
europejskim, koordynowa³o ich dzia³ania, wspomaga³o wspó³pracê miêdzynarodow¹,
aktywnoœæ naukow¹ i edukacyjn¹ oraz pozyskiwanie œrodków finansowych. Bêdzie ono
dysponowa³o œrodkami z nowo utworzonego funduszu parków narodowych, na który sk³adaæ
siê bêd¹: dochody parków z pozyskania zasobów naturalnych, czêœæ dochodów z turystyki
oraz coroczna dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŒiGW), a tak¿e ewentualne œrodki z innych Ÿróde³. Nale¿y podkreœliæ, i¿ dotacja
NFOŒiGW bêdzie mia³a sta³y charakter, a jej wysokoœæ bêdzie uzale¿niona od potrzeb
zwi¹zanych z ochron¹ przyrody w parkach narodowych. Nie bêdzie ona jednak mog³a byæ
wy¿sza ni¿ trzykrotnoœæ odpisu podstawowego od przychodów z tytu³u wstêpu i udostêpniania
parków narodowych.
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Uprawnienia dyrektora Biura zosta³y ukszta³towane w taki sposób, aby mia³ on wp³yw
na parki narodowe i dysponowa³ czêœci¹ przypadaj¹cych na nie œrodków finansowych, ale
jednoczeœnie, aby dyrektorzy parków zachowali znaczn¹ niezale¿noœæ i swobodê dzia³ania
(m.in. swobodê kszta³towania struktury organizacyjnej parków oraz liczby etatów i
wysokoœci wynagrodzeñ, a tak¿e znaczn¹ swobodê dzia³añ w zakresie ochrony przyrody na
obszarze parku). W ten sposób parki narodowe zyskaj¹ z jednej strony szersze pole do
dzia³ania, a z drugiej strukturê, która pozwoli na skoordynowanie wspólnych dzia³añ,
promocjê i reprezentacjê na szczeblu krajowym i miêdzynarodowym.
Istotne zmiany zosta³y wprowadzone do procedury wyboru dyrektora parku
narodowego:
- uzupe³nienie sk³adu komisji konkursowej o przedstawiciela Biura POPN i
przedstawiciela organizacji pozarz¹dowych;
- wymóg powo³ania na dyrektora kandydata, który w postêpowaniu konkursowym
osi¹gn¹³ najwiêksz¹ liczbê punktów;
- jawnoœæ procedury konkursowej, w tym mo¿liwoœæ udzia³u publicznoœci w
przes³uchaniach kandydatów.
Powy¿sze zmiany zwiêksz¹ udzia³ spo³eczeñstwa w procedurze wyboru dyrektorów
parków narodowych oraz pozwol¹ na podniesienie znaczenia kryteriów merytorycznych
przy wyborze.
Wa¿nym kierunkiem zmian przewidzianych w ustawie jest bardziej elastyczne
kszta³towanie re¿imów ochronnych parków narodowych, przy wiêkszej – ni¿ to mia³o
miejsce dotychczas – przejrzystoœci stosowanych regu³ i jasnym podziale obszaru parku na
obszary ochronne o ró¿nym stopniu dostêpnoœci. Chodzi o to, aby ju¿ na etapie tworzenia
parku mo¿na by³o ustaliæ, jakie obszary ochronne bêd¹ wystêpowa³y w danym parku i jakie
zakazy bêd¹ w tych obszarach obowi¹zywa³y. Jest to bardzo istotny element w kontekœcie
znacznego oporu spo³ecznego przeciwko powo³ywaniu i powiêkszaniu parków narodowych.
Zgodnie z dotychczasow¹ regulacj¹, w ca³ym parku narodowym obowi¹zywa³ sta³y katalog
zakazów, który móg³ byæ modyfikowany przez plan ochrony lub zezwolenie ministra
w³aœciwego do spraw œrodowiska. Na etapie powo³ywania parku ¿aden z tych instrumentów
nie móg³ jednak byæ u¿yty, a wiêc lokalne spo³ecznoœci otrzymywa³y do wiadomoœci
wy³¹cznie ustawowy katalog zakazów, bez konkretyzacji obszarów ochronnych i
zró¿nicowania zakazów w nich obowi¹zuj¹cych. Napotyka³o to zrozumia³y opór, dlatego jest
kluczow¹ kwesti¹, aby ju¿ na pocz¹tkowym etapie jasno sprecyzowaæ, gdzie i jakie zakazy
bêd¹ obowi¹zywa³y. Za now¹ konstrukcj¹ przemawia tak¿e fakt, i¿ pomimo istniej¹cych
dot¹d mo¿liwoœci prawnych, strefowanie w parkach narodowych wykorzystywane by³o w
ograniczonym stopniu i z punktu widzenia osób odwiedzaj¹cych wi¹za³o siê najczêœciej z
wyodrêbnieniem obszarów, gdzie wstêp by³ zabroniony. Dodatkowym problemem w
dotychczasowym systemie by³o nadu¿ywanie kategorii ochrony czynnej: czêsto by³a to
eksploatacja zasobów (zw³aszcza drewna) w celu zdobywania œrodków finansowych na
dzia³alnoœæ parków.
Aby osi¹gn¹æ zak³adane cele, niezbêdny jest wyczerpuj¹cy katalog rodzajów ochrony
jasno precyzuj¹cy, na czym dana ochrona polega, a w rezultacie, jakie zakazy siê z ni¹ wi¹¿¹.
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Istniej¹ce definicje z art. 5 ustawy tj. ochrona œcis³a, czynna i krajobrazowa zosta³y w
zwi¹zku z tym uzupe³nione o dwie dodatkowe kategorie – ochronê zintegrowan¹ i u¿ytkow¹.
Ochrona zintegrowana integruje cele ochrony przyrody z celami turystyczno-rekreacyjnymi i edukacyjnymi, tzn. podobnie jak w obszarach ochrony œcis³ej nie mo¿na
prowadziæ tu zabiegów ochronnych, natomiast nie ogranicza siê wstêpu do lasu i zbioru
p³odów runa leœnego.
Ochrona u¿ytkowa zbli¿ona jest do ochrony czynnej, ale realizuje równie¿ dodatkowe
funkcje spo³eczne. Przewiduje przede wszystkim mo¿liwoœæ sprzeda¿y surowców
pozyskanych w wyniku zabiegów ochronnych oraz dopuszcza ograniczone pozyskanie
odnawialnych zasobów naturalnych. Dodaj¹c j¹ uwzglêdniono sugestie przedstawicieli
lokalnych spo³ecznoœci, i¿ konieczne jest dopuszczenie wykorzystania obszarów przyrodniczych dla celów spo³ecznych niezwi¹zanych bezpoœrednio z ochron¹ przyrody oraz
niestoj¹cych z ni¹ w sprzecznoœci (np. ograniczone pozyskanie drewna na potrzeby
opa³owe). Jest to szczególnie uzasadnione na obszarach, które przed objêciem parkiem
narodowym by³y w ten sposób wykorzystywane i gdzie takie dzia³anie mo¿e byæ
kontynuowane bez zagro¿enia dla celów parku narodowego. Przed niebezpieczeñstwem
nadu¿yæ kategorii ochrony u¿ytkowej do celów komercyjnych chroniæ bêd¹: (a) mo¿liwoœæ
ograniczenia pozyskania wskazana w akcie powo³uj¹cym dany park, (b) koniecznoœæ
odprowadzania 100% zysków z tego tytu³u na fundusz parków narodowych.
W ten sposób uzyskano nastêpuj¹ce stopniowanie re¿imów ochronnych:
(1) w obszarze ochrony œcis³ej obowi¹zuje zakaz wszelkich dzia³añ w œrodowisku,
zbioru runa leœnego i poruszania siê poza wyznaczonymi miejscami,
(2) w obszarze ochrony zintegrowanej obowi¹zuje zakaz dzia³añ w œrodowisku przy
dopuszczeniu wolnego wstêpu i zbioru p³odów runa leœnego,
(3) w obszarze ochrony czynnej mo¿na prowadziæ aktywne dzia³ania ochronne, lecz
bez wywozu i sprzeda¿y biomasy pozyskanej w ich wyniku; dopuszczony jest
wstêp i zbiór owoców runa leœnego,
(4) w obszarze ochrony u¿ytkowej dopuszczone jest, obok zabiegów ochronnych,
wywóz i sprzeda¿ surowców pozyskanych w wyniku tych zabiegów, ograniczone
pozyskanie odnawialnych zasobów naturalnych oraz wstêp i zbiór p³odów runa
leœnego,
(5) w strefie ochrony krajobrazowej obowi¹zuj¹ tylko takie zakazy, które pozwol¹
na zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu.
Powy¿szy podzia³ jest czytelny, zrozumia³y w odbiorze spo³ecznym i uzasadniony ze
wzglêdów przyrodniczych. Dok³adn¹ lokalizacjê obszarów ochrony i przypisane im
dopuszczalne dzia³ania oraz zakazy sprecyzuj¹ akty tworz¹ce parki narodowe oraz plany
ochrony.
Kolejn¹ istotn¹ zmian¹ jest modyfikacja procedury powo³ywania parków narodowych i
zmiany ich granic. Dotychczasowa formu³a wykorzystuj¹ca rozporz¹dzenie Rady Ministrów
oraz wymagaj¹ca zgody samorz¹dów lokalnych w praktyce nie pozwala³a na skuteczn¹
ochronê wartoœci przyrodniczych o skali ogólnonarodowej. Ze wzglêdu na znaczenie parków
narodowych, o ich powo³ywaniu lub zmianie granic powinien decydowaæ Parlament oraz
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Prezydent w drodze procedury ustawodawczej. Ustawa pozwoli na odpowiednie
dopasowanie re¿imów ochronnych do potrzeb konkretnego parku oraz wska¿e maksymalne
granice obszarów ochrony œcis³ej i u¿ytkowej, które to obszary mog¹ wywo³ywaæ najwiêcej
kontrowersji, ze wzglêdu odpowiednio na wysoki re¿im ochronny i dopuszczalnoœæ
pozyskania zasobów naturalnych. Procedura konsultacyjna pozwoli na uwzglêdnienie
równie¿ g³osu lokalnych spo³ecznoœci i zainteresowanych organizacji pozarz¹dowych.
Realizacja zmian przewidzianych w ustawie musi byæ po³¹czona ze zniesieniem
niedoborów finansowych w parkach narodowych, których obecna sytuacja finansowa jest w
wiêkszoœci przypadków dramatyczna. Powinno to byæ po³¹czone z podniesieniem œredniego
wynagrodzenia pracowników parków narodowych do poziomu ok. 80% œredniego
wynagrodzenia pracowników PGL „Lasy Pañstwowe”. Istniej¹ca dysproporcja wynagrodzeñ
pomiêdzy tymi dwoma grupami pracowników pañstwowych nie ma uzasadnienia
merytorycznego i powoduje trudnoœci z zatrudnianiem w parkach narodowych osób o
odpowiednich kwalifikacjach. Pracownicy parków, jako administratorzy najcenniejszych
terenów przyrodniczych naszego kraju (w tym najcenniejszych terenów leœnych), powinni
otrzymywaæ wynagrodzenie porównywalne do wynagrodzenia na analogicznych
stanowiskach w Lasach Pañstwowych. Zapewni to nabór do parków narodowych kadr o
wy¿szych kwalifikacjach, co bezpoœrednio prze³o¿y siê na lepsz¹ ochronê tych obszarów,
wy¿szy poziom us³ug edukacyjnych i turystycznych œwiadczonych przez parki narodowe, a
poœrednio tak¿e na skuteczniejsze zdobywanie zewnêtrznych œrodków finansowania zadañ
parków. Sam fakt ochrony lub eksploatacji mienia narodowego, jakim s¹ lasy i inne obszary
przyrodnicze, nie mo¿e zasadniczo ró¿nicowaæ poziomu wynagrodzeñ pracowników
podleg³ych temu samemu ministerstwu.
Inne zmiany o mniejszej wadze wprowadzane przez ustawê to:
- odejœcie od bardzo szczegó³owej i kosztownej konstrukcji planów ochrony
parków narodowych na rzecz rozwi¹zania nakierowanego na realizacjê
konkretnych celów i zadañ ochrony przyrody, edukacji przyrodniczej i nauki,
przy jednoczesnym skróceniu ich obowi¹zywania z 20 do 10 lat (obowi¹zuj¹cy
obecnie 20-letni okres jest nieadekwatny do wspó³czesnego tempa zmian w
œrodowisku);
- nadanie dyrektorowi parku narodowego statusu organu ochrony przyrody na
obszarze parku;
- wprowadzenie przejrzystej procedury wyboru cz³onków rady naukowej parku
narodowego;
- poszerzenie kompetencji rady naukowej w zakresie dzia³alnoœci naukowej i
edukacji przyrodniczej parku narodowego.
Ustawa przewiduje ponadto zmiany w ustawie z dnia 30 paŸdziernika 2002 r. o podatku
leœnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z póŸn. zm.) w punkcie ustanawiaj¹cym 50%
obni¿enie stawki podatku przewidzianego dla lasów wchodz¹cych w sk³ad parków
narodowych (art. 4 ust. 3). Zmiany maj¹ za zadanie wyrównanie podatku, a tym samym
uszczerbku finansowego, jaka z punktu widzenia dochodów samorz¹dów lokalnych wi¹¿e
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siê z posiadaniem na swoim terenie parku narodowego. Uszczerbek ten wynika z faktu, i¿ w
momencie utworzenia parku narodowego wp³ywy z tytu³u podatku leœnego mog¹ spaœæ
nawet o po³owê, bez mo¿liwoœci uzyskania z tego tytu³u rekompensaty. W przypadku wielu
gmin stanowi to znaczne uszczuplenie ich bud¿etu. Wyrównanie powsta³ych ró¿nic wp³ynie
pozytywnie na odbiór spo³eczny tej formy ochrony i u³atwi tworzenie nowych parków
narodowych (w tym Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej) przy stosunkowo
niewielkim wzroœcie wydatków ze strony Skarbu Pañstwa.

Ocena skutków regulacji
1. Cel wprowadzenia ustawy
Celem regulacji jest poprawa funkcjonowania systemu parków narodowych w Polsce w
kierunku zwiêkszenia:
- skutecznoœci dzia³añ ochronnych,
- presti¿u parków narodowych w odbiorze spo³eczeñstwa Polski i Europy,
- akceptacji spo³ecznej dla tworzenia parków narodowych i poszerzania ich granic,
- mo¿liwoœci pozyskiwania przez parki œrodków zagranicznych,
- oddzia³ywania parków na edukacjê i œwiadomoœæ przyrodnicz¹ spo³eczeñstwa.
2. Podmioty, na które bêdzie oddzia³ywaæ akt prawny
Realizacja ustawy wp³ynie istotnie na warunki dzia³ania parków narodowych. Zakresem
podmiotowym oddzia³ywania regulacji zostan¹ objête równie¿ samorz¹dy lokalne i
regionalne oraz mieszkañcy obszarów, na których istniej¹ parki narodowe. Poœrednio ustawa
bêdzie oddzia³ywaæ na ca³e spo³eczeñstwo polskie.
3. Konsultacje spo³eczne
W ramach konsultacji spo³ecznych projekt ustawy by³ przekazany do zaopiniowania
....... organizacjom zawodowym reprezentatywnym w myœl ustawy o Trójstronnej
Komisji do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu
spo³ecznego, tj.:
-,
-,
-,
a tak¿e nastêpuj¹cym organizacjom spo³ecznym ..................................................................
Powy¿sze organizacje wyrazi³y ............................................................................................,
a wniesione przez nie propozycje dotyczy³y:
1)
2)
3)
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4. Wp³yw regulacji na dochody i wydatki sektora publicznego
Realizacja ustawy wp³ynie na wzrost wydatków sektora publicznego w zwi¹zku ze
zmianami w ustawie o podatku leœnym oraz wzrostem wynagrodzeñ pracowników parków
narodowych. Szacowany roczny wzrost wydatków z tego tytu³u wynosi oko³o 24 940 tys. z³.
Skutki finansowe zwi¹zane z wejœciem ustawy w ¿ycie zostan¹ pokryte z bud¿etu pañstwa.
Tabela 1 zawiera analizê rocznych wydatków bud¿etu w zwi¹zku z realizacj¹ ustawy.

Tabela 1. Analiza rocznych wydatków bud¿etu pañstwa w zwi¹zku z realizacj¹
Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw.
Lp.
1

2

3

Kategoria kosztów
Wzrost obci¹¿enia bud¿etu pañstwa zwi¹zanego z
planowanymi zmianami w podatku leœnym (w skali
1
kraju)
Wzrost obci¹¿enia bud¿etu pañstwa zwi¹zany z
regulacj¹ p³ac pracowników parków narodowych w
skali ca³ego kraju
Ca³kowity wzrost obci¹¿enia bud¿etu pañstwa
rocznie (1+2)

Koszty
(w tys. PLN/rok)
4 480

20 460

24 940

Szacunki sumarycznych kosztów i przychodów generowanych w latach 2008-2013
przez pakiet 3 ustaw: ustawê o zmianie ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw, ustawê o
utworzeniu Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej i ustawê o ustanowieniu „Programu
zrównowa¿onego rozwoju regionu Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej w latach
2008-2013” (Tabela 2) pokazuj¹, i¿ nak³ady ze Skarbu Pañstwa pozwol¹ na pozyskanie
funduszy z innych Ÿróde³ i wygenerowanie dochodów, które ³¹cznie bêd¹ bilansowaæ a nawet
przekraczaæ wydatki Skarbu Pañstwa.

1

Ujednolicenie podatku leœnego we wszystkich parkach narodowych przyniesie koniecznoœæ refundacji samorz¹dom
podatku leœnego w wysokoœci 7 840 tysiêcy z³otych rocznie w skali ca³ego kraju. Oszacowanie tego kosztu zosta³o oparte o
dane z Puszczy Bia³owieskiej, gdzie œrednio podatek leœny wyniós³ w 2005 roku 21,4 z³/ha (ca³kowita powierzchnia leœna i
nieleœna) pomno¿one przez powierzchniê wszystkich polskich parków narodowych: 313 833 ha (6 713 tys. z³) + koszty
wynikaj¹ce z planowanego wzrostu powierzchni parku narodowego w Puszczy Bia³owieskiej (1 126 tys. z³). Obecnie,
licz¹c podatek leœny p³acony przez parki narodowe w wysokoœci 50% podatku leœnego, bud¿et pañstwa wyk³ada na
zap³acenie tego podatku oko³o 3 360 tys. z³. Z przedstawionych obliczeñ wynika, ¿e obci¹¿enie bud¿etu pañstwa z tytu³u
p³acenia podatku leœnego przez parki narodowe w skali roku wzroœnie o 4 480 tys. z³.
Przewidywana liczba pracowników zatrudnionych w parkach narodowych w 2008 roku: 1740 osób (1590 osób obecnie +
150 nowych pracowników Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej), wzrost œredniej p³acy miesiêcznej brutto œrednio o
980 z³ na osobê.
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Tabela 2. Szacunki sumarycznych kosztów i przychodów generowanych w latach 2008-2013
przez pakiet 3 ustaw: ustawê o zmianie ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw, ustawê o utworzeniu Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej i ustawê o ustanowieniu „Programu zrównowa¿onego rozwoju regionu Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej w latach 2008-2013”.
Grupa kosztów

Rok
2008

2009

2010

Suma
2011

2012

2013

Koszty Skarbu Pañstwa (mln PLN)
Utworzenie Parku Narodowego Puszczy
Bia³owieskiej
(na podstawie: Ustawy o utworzeniu Parku
Narodowego Puszczy Bia³owieskiej)

4,0

6,0

6,0

4,0

-

-

20,0

Dotacja do bud¿etu PNPB (wzrost w stosunku
do dotychczasowego poziomu finansowania
BPN; na podstawie: Ustawy o utworzeniu
PNPB)

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

70,2

Program ekonomicznego wsparcia regionu
PNPB (na podstawie: Ustawy o ustanowieniu
„Programu zrównowa¿onego rozwoju regionu
Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej w
latach 2008-2013”)

4,5

7,0

8,5

7,0

4,5

4,5

Refundacja gminom utraconego podatku leœnego
(na podstawie: Ustawy o zmianie ustawy o
ochronie przyrody i innych ustaw)

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

27,0

Regulacja p³ac pracowników parków
narodowych w ca³ej Polsce
(na podstawie: Ustawy o zmianie ustawy o
ochronie przyrody i innych ustaw)

20,5

20,5

20,5

20,5

20,5

20,5

123,0

Razem koszty Skarbu Pañstwa

45,2

49,7

51,2

47,7

41,2

41,2

276,2

36,0

Fundusze pozyskane z innych Ÿróde³ (umo¿liwione przez dotacjê bud¿etow¹) (mln PLN)
Program ekonomicznego wsparcia regionu
PNPB (na podstawie: Ustawy o ustanowieniu
„Programu zrównowa¿onego rozwoju regionu
Parku Narodowego Puszczy Bia³owieskiej w
latach 2008-2013”)

24,8

36,5

43,4

36,5

24,9

24,9

191,0

Spodziewane dochody z tytu³u wzrostu ruchu turystycznego (mln PLN)
Dochody w skali kraju
Dochody PNPB
Razem spodziewane korzyœci

15,0

20,0

30,0

40,0

50,0

50,0

205,0

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

27,6

44,4

61,1

78,0

81,1

79,5

79,5

423,6
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5. Wp³yw regulacji na rynek pracy, konkurencyjnoœæ gospodarki i przedsiêbiorczoœæ, w tym na
funkcjonowanie przedsiêbiorstw

Realizacja ustawy wp³ynie w pozytywny sposób na rynki pracy na obszarach granicz¹cych z parkami narodowymi. Wiêksza elastycznoœæ parków narodowych oraz nacisk na
promocjê i rozwijanie dzia³alnoœci edukacyjnej parków pozwoli na szersze rozwijanie us³ug
z zakresu turystyki przyrodniczej. Jak pokazuj¹ dotychczasowe doœwiadczenia polskie oraz
przyk³ady z pañstw zachodnich, turystyka tego typu mo¿e staæ siê szans¹ na aktywizacjê
zawodow¹ mieszkañców regionów, w których funkcjonuj¹ parki narodowe. Obszary cenne
przyrodniczo s¹ zazwyczaj s³abo rozwiniête gospodarczo i nie stwarzaj¹ wielu szans na
pozarolnicz¹ aktywnoœæ gospodarcz¹, tak wiêc parki narodowe mog¹ w wiêkszym ni¿
dotychczas stopniu staæ siê czynnikiem stymuluj¹cym lokaln¹ przedsiêbiorczoœæ (kwatery
agroturystyczne, hotelarstwo, przewodnictwo turystyczne itp.). Znaczenie dla lokalnego
rynku pracy bêdzie mia³ równie¿ fakt, ¿e samorz¹dy lokalne i regionalne oraz same parki
narodowe bêd¹ mog³y skuteczniej staraæ siê o œrodki Unii Europejskiej i dziêki temu
rozwijaæ nowe pola aktywnoœci oraz tworzyæ nowe stanowiska pracy.
Obecnie parki narodowe pokrywaj¹ 1,0% powierzchni kraju i przyjmuj¹ rocznie œrednio
11 milionów turystów. Nie wprowadzenie przedmiotowej ustawy spowodowa³oby w
d³u¿szej perspektywie czasowej koniecznoœæ redukcji obecnej kadry parków narodowych, co
odbi³oby siê na atrakcyjnoœci ich oferty turystyczno-edukacyjnej, a co za tym idzie na ich
oddzia³ywaniu na lokalny przemys³ turystyczny oraz ogólnokrajowy poziom wiedzy i
œwiadomoœci ekologicznej.
6. Wp³yw regulacji na sytuacjê i rozwój regionów
Regulacja bêdzie mia³a bezpoœredni wp³yw na sytuacjê i rozwój regionów. Po wprowadzeniu zmian parki narodowe w coraz wiêkszym stopniu bêd¹ stawa³y siê lokalnymi
i regionalnymi katalizatorami ekonomicznymi, poprzez pozyskiwanie œrodków zewnêtrznych,
rozwijanie dzia³alnoœci edukacyjnej, skoordynowan¹ promocjê w skali ogólnokrajowej
i ogólnoeuropejskiej. Istotnie wzroœnie kulturotwórcza rola parków poprzez silne zintensyfikowanie ich aktywnoœci edukacyjnej i naukowej oraz podkreœlenie roli parków w ochronie
dziedzictwa kulturowego regionów. Wszystko to zaowocuje wiêksz¹ liczb¹ osób
odwiedzaj¹cych polskie parki narodowe, zw³aszcza te mniej do tej pory znane. Dziêki temu
rozwijaæ siê bêdzie regionalny przemys³ turystyczny. Przyczyni siê to do zrównowa¿onego
rozwoju regionów, w których znajduj¹ siê parki narodowe, a przez to do zmniejszenia
regionalnych dysproporcji w zakresie poziomu ekonomicznego i cywilizacyjnego (znaczna
liczba parków narodowych znajduje siê w najs³abiej rozwiniêtych regionach Polski). Jak
pokazuj¹ liczne przyk³ady, ma to szczególnie istotne znaczenie dla sytuacji demograficznej
obszarów przyrodniczo cennych. Tylko rozwój us³ug turystycznych, edukacyjnych i
zwi¹zanych z nimi miejsc pracy pozwala na zatrzymanie migracji m³odych ludzi do miast.
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7. Ocena pod wzglêdem zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej
Materia ustawy jest w pe³ni zgodna z prawem Unii Europejskiej. Wyró¿niæ tu nale¿y
przede wszystkim „Dyrektywê 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków" oraz
„Dyrektywê 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory".
Wszystkie parki narodowe s¹ objête Europejsk¹ Sieci¹ Ekologiczn¹ „Natura 2000” a
realizacja niniejszej ustawy pozwoli na poprawê warunków ich funkcjonowania. Co wiêcej,
dziêki lepszej, spo³ecznie akceptowalnej formule parku narodowego istnieje du¿e prawdopodobieñstwo tworzenia nowych parków narodowych na obszarach, gdzie funkcjonuje ju¿
„Natura 2000”, a co za tym idzie ich skuteczniejsz¹ ochronê.
Jednym z elementów wspomagaj¹cych finansowanie ochrony obszarów „Natura 2000”
jest program LIFE, który do tej pory by³ jednak niemal zupe³nie niewykorzystywany przez
polskie parki narodowe. Zmiany w strukturze finansowania i organizacji parków umo¿liwi¹
skuteczniejsze ubieganie siê o œrodki dostêpne w jego ramach i przeznaczanie ich na ochronê
przyrody w Polsce.
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