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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania, podejmowane przez 
Bieszczadzki Park Narodowy na obszarze Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery 
„Karpaty Wschodnie” (dalej MRB „KW”), dla realizacji celów, dla których powołano 
ten rezerwat biosfery. 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli zadania, jakie realizował w latach 2012-2016 BPN na podstawie 
zadań ochronnych ustanawianych przez Ministra Środowiska1 oraz na podstawie posiadanego 
Statutu2, były zbieżne z wytycznymi i z celami, określonymi dla rezerwatów biosfery w dokumentach 
UNESCO, takich jak „Strategia Sewilska”, czy „Rekomendacje z Pampeluny”, oraz wypełniały trzy 
zasadnicze funkcje, określone w ramowym statucie rezerwatu biosfery3. 

W kontroli stwierdzono, że w ramach wspólnej strategii obszarów chronionych, zalecanych przez 
„Rekomendacje z Pampeluny”, opracowano wspólną mapę strefowania MRB „KW”, w której strefy 
ochrony – obowiązujące w rezerwacie biosfery – odpowiadały odpowiednim obszarom ochrony BPN, 
wynikającym z ustawy o ochronie przyrody4. Ustalenia kontroli wykazały, że obszar BPN obejmował 

                                                      
1 W zarządzeniach Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego:  
1) nr 83, z dnia 30.12.2011 r., ustanawiające zadania ochronne na 2012 r.,  
2) nr 73, z dnia 20.12.2012 r., ustanawiające zadania ochronne na 2013 r. (Dz. Urz. Min. Środow., z 03.01.2013, poz. 7), 
3) nr 60, z dnia 19.12.2013 r., ustanawiające zadania ochronne na 2014 r. (Dz. Urz. Min. Środow., z 23.12.2013 r., poz. 70), 
4) z dnia 13.01.2015 r., ustanawiające zadania ochronne na 2015 r. (Dz. Urz. Min. Środow., z 14.01.2015 r.), 
5) z dnia 15.02.2016 r, ustanawiające zadania ochronne na lata 2016-2018 (Dz. Urz. Min. Środow., z 16.02.2016 r.).   
2 Nadanego w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska, z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu 
Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych (Dz. U. z roku 2016, poz. 215 j.t.). 
3 The Statutory Framework of the World Network of Biosphere Reserves (Ramowy Statut Światowej Sieci Rezerwatów 
Biosfery), przyjęty na konferencji UNESCO-MaB w Sewilli w 1995 r., którego celem było podniesienie efektywności 
funkcjonowania każdego  z rezerwatów biosfery oraz udoskonalenie wspólnego pojmowania ich istoty, porozumiewania się  
i współpracy na szczeblu regionalnym i międzynarodowym. Według formuły ramowego statutu, rezerwat biosfery winien być 
odpowiednich rozmiarów, by pełnić trzy funkcje: ochronną (przyczynianie się do ochrony krajobrazów, ekosystemów, 
zróżnicowania gatunkowego i genetycznego), rozwojową (sprzyjanie formom rozwoju gospodarczego i ludzkiego, które uznać 
można za społeczno-kulturowo i ekologicznie zrównoważone3) i wspierania logistycznego (wspieranie projektów pokazowych, 
edukacji ekologicznej oraz szkolenia, badań i monitoringu w odniesieniu do lokalnych, regionalnych, narodowych i globalnych 
zagadnień związanych z ochroną i zrównoważonym rozwojem). 
4 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.). 
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strefy ochrony: centralną i buforową, a działania podejmowane przez BPN w ramach krajowej formy 
ochrony przyrody, były ukierunkowane na zapewnienie ochrony bioróżnorodności oraz umożliwiały 
prowadzenie badań, monitoringu, szkoleń, turystyki oraz edukacji ekologicznej. NIK stwierdziła 
również, że powołano Radę Koordynacyjną MRB „KW”, oraz opracowano trójstronne porozumienie o 
współpracy, wspólny plan działania i zarządzania rezerwatem. W ocenie wykonywania zadań przez 
BPN, NIK uwzględniła jego współpracę z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z 
nadleśnictwami, również w zakresie związanym z zadaniami i celami rezerwatu biosfery. W wyniku 
analizy ksiąg rachunkowych NIK stwierdziła, że w BPN nie prowadzono wyodrębnionej ewidencji 
zadań lub środków, dotyczących rezerwatu biosfery (środki finansowe były przeznaczane na 
realizację zadań określonych na podstawie prawodawstwa krajowego).  

Pozytywnej oceny nie obniża fakt, że BPN nie posiadał planu ochrony, wymaganego przepisem art. 
18 cyt. ustawy o ochronie przyrody, gdyż brak tego dokumentu nie wynikał z przyczyn leżących po 
stronie BPN i – dodatkowo – nie miał wpływu na rekomendację Międzynarodowej Rady 
Koordynacyjnej MaB5 programu „Człowiek i Biosfera”. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
I. Zagadnienia ogólne  
 
1.  
A i C/  
Odpowiednie strefowanie rezerwatu biosfery, określał art. 4 pkt. 5 ramowego 
statutu, przyjmując: 
- prawnie usankcjonowaną centralną strefę (core zone) lub strefę przeznaczoną do 
długoterminowej ochrony, w zależności od ochronnych celów rezerwatu biosfery 
oraz rozmiarach odpowiednich dla osiągnięcia tych celów,  
- strefę lub strefy buforowe (buffer zone) wyraźnie określone i otaczające lub 
przylegające do strefy lub stref centralnych, gdzie może mieć miejsce jedynie 
działalność możliwa do pogodzenia z celami ochronnymi, 
- zewnętrzną strefę przejściową (transition zone), gdzie promuje się i rozwija 
praktyki na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami.  

Zalecenia dla ustanowienia i funkcjonowania TRB6 oraz wytyczne do działań 
określono w tzw. „Strategii Sewilskiej”7, oraz w „Rekomendacjach z Pampeluny”8, 
gdzie m.in. zalecono opracowanie i przyjęcie planu podziału na strefy dla całego 
obszaru TRB oraz wdrożenie strefowania przez wyznaczenie: stref centralnych 
(ścisłej ochrony) w kluczowych obszarach, stref buforowych i określenie 
skoordynowanych celów dla obszarów przejściowych.  

Ogółem MRB „KW” zajmował powierzchnię 2.081 km², w czym po stronie polskiej 
około 1.083 km². Strefa centralna zajmowała ok. 12% powierzchni całego MRB 
„KW” (tj. ok. 249,72 km²), strefa buforowa ok. 14% powierzchni MRB „KW” (tj. ok. 
291,34 km²), a strefa przejściowa ok. 74% powierzchni MRB „KW” (tj. ok. 1.539,94 
km²).  

Działający z upoważnienia Dyrektora BPN, dr Tomasz Winnicki – Zastępca 
Dyrektora BPN, podał m.in., że Rekomendacje z Pampeluny nie wskazują 
konieczności opracowania wspólnej strategii obszarów (stref) ochronnych TRB. 
Wskazują one jedynie na konieczność wyznaczenia wspólnego strefowania w TRB, 
a zasady funkcjonowania poszczególnych stref i sposoby zarządzania dla każdej 
strefy, mogą być na tyle ujednolicone, na ile jest to możliwe ze względu na różnice 

                                                      
5 Z ang. „Man and the Biosphere” – międzynarodowy program „Człowiek i Biosfera”. 
6 Transgraniczny Rezerwat Biosfery. 
7 Przyjętej na konferencji UNESCO-MaB w Sewilli w 1995 r. 
8 Recommendations for the establishment and functioning of Transboundary Biosphere Reserves (tzw. „Rekomendacje   
z Pampeluny”, Hiszpania, 2000 r.) - dokument, w którym określono m.in. zalecane (proponowane) rezerwatom przykładowe 
działania, służące realizacji celów każdego rezerwatu biosfery,  
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w prawodawstwie poszczególnych krajów9. Przepis art. 6 ust. 2 obowiązującej 
w Polsce ustawy o ochronie przyrody, w nadanym brzmieniu: „W drodze 
porozumienia z sąsiednimi państwami mogą być wyznaczane przygraniczne 
obszary cenne pod względem przyrodniczym w celu ich wspólnej ochrony”, stanowi 
praktycznie jedyny zapis określający relacje prawne pomiędzy funkcjonowaniem 
„parku narodowego” i „transgranicznego rezerwatu biosfery”. Z uwagi na to oraz na 
zapis art. 2 ust.. 3 ramowego statutu, należy uznać, że w przypadku parku 
narodowego mają zastosowanie przepisy dotyczące strefowania ochronnego 
(sposobów ochrony) określonego w ustawie o ochronie przyrody. Wspólne 
strefowanie dla MRB „KW” było ustalane w chwili składania wniosku 
nominacyjnego10 do UNESCO w 1991 roku, który zawierał mapę strefowania11 
polskiej części MRB „KW”, oraz w 1998 r. w procedurze zatwierdzenia przez 
UNESCO trójstronnego polsko-słowacko-ukraińskiego MRB „KW”12. Kolejną, trzecią 
wspólną mapę strefowania opracowano za pomocą techniki GIS13 w 2013 roku,  
na potrzeby sporządzenia okresowego przeglądu14 TRB. Mapa ta uwzględniała 
zmiany organizacyjne w poszczególnych jednostkach tworzących rezerwat biosfery, 
według stanu w 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str.   7-96) 
 

W latach 2012-2016, w BPN podstawę strefowania ochronnego (podziału na 
obszary objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową) stanowiły zarządzenia 
Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla BPN. Dokumentacja BPN 
zawierała m.in. dwie mapy strefowania ochronnego w BPN, sporządzone według 
zarządzeń Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla BPN, z dni 
20.12.2012 r. i 15.02.2016 r., oraz wspólną mapę strefowania ochronnego w MRB 
„KW”, opracowaną w 2013 r. na potrzeby raportu do UNESCO15.  
W wyniku analizy treści wspólnej mapy strefowania ochronnego w MRB „KW”  
z 2013 r. i mapy strefowania ochronnego w BPN (sporządzonej  według zarządzeń 
Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla BPN, z dnia 20.12.2012 r.), 
stwierdzono, że po stronie polskiej: 
- strefa centralna (wewnętrzna) MRB „KW”, pokrywała się z obszarami ochrony 
ścisłej BPN, obejmującej całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji 
człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg 
procesów przyrodniczych na obszarach objętych ochroną, a w przypadku gatunków 
– całoroczną ochronę należących do nich osobników i stadiów ich rozwoju, 
- strefa buforowa MRB „KW”, pokrywała się obszarowo ze strefą ochrony czynnej 
BPN, gdzie dopuszczalne jest stosowanie, w razie potrzeby, zabiegów ochronnych 
w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i składników przyrody lub 
zachowania siedlisk przyrodniczych roślin, zwierząt lub grzybów,  

                                                      
9 Artykuł 2 ust. 3 ramowego statutu, określał, że poszczególne rezerwaty biosfery pozostają pod wyłączną jurysdykcją  
państw, w których są położone, oraz, że podejmują działania, które uznają za potrzebne, stosownie do ich  
narodowego prawodawstwa. 
10 Biosphere Reserve Nomination Form - dokument ten był podstawą porozumienia o współpracy przy tworzeniu MRB „KW”, 
podpisanego 27.09.1991 r. w Ustrzykach Dolnych, przez ministrów trzech zainteresowanych państw (Polski, Słowacji  
i Ukrainy). 
11 Która obszarowo odnosiła się do dwustronnego polsko-slowackiego MRB „KW” (certyfikacja 15.02.1993 r.). Dr Tomasz 
Winnicki, podał, że posiadana przez BPN kopia dokumentacji tej mapy nie zawiera. 
12 W dniu 11 grudnia 1998 r. UNESCO zatwierdziło trójstronny polsko-słowacko-ukraiński Rezerwat Biosfery „Karpaty 
Wschodnie” („East Carpathians”). Certyfikacja w dniu 02.02.1999 r. Dr Tomasz Winnicki, podał, że nie ma wiedzy na temat 
dokumentacji, którą wówczas złożono w celu uzyskania nominacji oraz, że nie wie też przez kogo i jaką drogą kierowany był 
wniosek do UNESCO. 
13 System Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information System, GIS), system informacyjny służący do 
wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. 
14 Przepis art. 9 ust. 1 ramowego statutu, regulował, że status każdego rezerwatu biosfery podlega okresowemu przeglądowi 
co dziesięć lat, w oparciu o sprawozdanie sporządzone przez stosowny organ władzy oraz kryteria określone w art. 4,  
a następnie przedłożone sekretariatowi przez właściwe państwo. 
15 Raport ten został przeanalizowany i pozytywnie zaopiniowany w dniu 15.11.2013 r. przez Radę Koordynacyjną MRB ”KW”.  
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- strefa przejściowa MRB, odpowiadała obszarom ochrony krajobrazowej, na 
terenach parków krajobrazowych: Ciśniańsko-Wetlińskiego i Doliny Sanu, 
obejmującej zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu, oraz - do 
strefy ochrony centralnej, wyznaczonej na wspólnej mapie strefowania ochronnego 
w MRB „KW” z 2013 r., na niektórych odcinkach przylegała strefa ochrony 
krajobrazowej16. 
W wyjaśnieniu, będącym odpowiedzią na pytanie: czym skutkuje odcinkowe 
przyleganie do strefy centralnej, strefy ochrony krajobrazowej, w kontekście 
realizacji ochronnych celów rezerwatu biosfery, oraz czy istnieje możliwość 
zlikwidowania tego problemu – pan Leopold Bekier-Dyrektor BPN, podał m.in., że 
modelowe rozwiązanie strefowania ochronnego rezerwatu biosfery zakłada, że 
„strefa centralna” powinna być otoczona „strefą buforową” a „strefa przejściowa” 
powinna być niejako strefą najbardziej zewnętrzną rezerwatu biosfery. W przypadku 
polskiej części MRB „KW”, nie udało się takiego modelu w pełni zrealizować. „Strefa 
centralna” rezerwatu biosfery (ochrona ścisła w BPN) w niektórych miejscach 
bezpośrednio przylega do „strefy przejściowej”. Przy wyznaczaniu stref ochronnych 
w BPN kierowano się chęcią jak najlepszego zabezpieczenia chronionych 
ekosystemów. Do obszarów objętych ochroną ścisłą (gdzie chroni się całe 
ekosystemy wraz z zachodzącymi w nich procesami) zdecydowano się włączyć 
ekosystemy o charakterze naturalnym, czasami jedynie w niewielkim stopniu 
zniekształcone przez człowieka. Ochrona czynna nie znajdowałaby tutaj 
uzasadnienia. Wydaje się, że dojście do układu modelowego byłoby możliwe na trzy 
sposoby: 
1) wyznaczenie dodatkowego obszaru ochrony czynnej na terenach obecnej „strefy 
przejściowej”. Obszar ten wszedłby w skład „strefy buforowej” rezerwatu biosfery. 
Takie rozwiązanie mogłoby być przyjęte, jednak tereny te zarządzane są przez Lasy 
Państwowe i tworzenie takiej strefy nie leży w kompetencjach Dyrektora Parku, 
2) wyznaczenie obszaru ochrony czynnej kosztem zmniejszenia ochrony ścisłej  
w BPN.  Takie rozwiązanie nie byłoby jednak dobre, ponieważ ochrona ścisła jest  
w tych miejscach optymalną formą ochrony, 
3) włączenie do „strefy buforowej” jakiegoś pasa obszarów objętych ochroną ścisłą 
w BPN, a bezpośrednio przylegających do strefy przejściowej”. Wydaje się jednak, 
że to rozwiązanie byłoby jedynie spełnieniem warunków formalnych.  
Nie poprawiłoby to w żaden sposób funkcjonowania stref ochronnych  
a wprowadziłoby jedynie trudności organizacyjne. 
Podsumowując, wydaje się, że obecne strefowanie we właściwy sposób 
zabezpiecza funkcjonowanie MRB „KW”, a bezpośrednie przyleganie, w niektórych 
miejscach” strefy centralnej” do „strefy przejściowej”, nie niesie za sobą w tym 
przypadku żadnych niebezpieczeństw. 
Analiza porównawcza treści dwóch map strefowania ochronnego w BPN, 
sporządzonych  według zarządzeń Ministra Środowiska w sprawie zadań 
ochronnych dla BPN, z dni 20.12.2012 r. i 15.02.2016 r., wykazała, że na mapie 
następnej17 zwiększył się obszar ochrony ścisłej (kosztem zmniejszenia się 
powierzchni ochrony czynnej), w stosunku do stanu na mapie poprzedniej18. 

Wielkości powierzchni poszczególnych rodzajów ochrony, na terenie BPN, wynosiły: 

                                                      
16 Na posiedzeniu Rady Koordynacyjnej MRB „KW”, w dniu 21.11.2016 r.: 
1) dr Stanisław Kucharzyk – Koordynator krajowy MRB „KW”, stwierdził m.in.: „Obecnie na wielu odcinkach strefa centralna 
styka się ze strefą C (tj. ochrony krajobrazowej), co jest niezgodne z zaleceniami UNESCO, 
2) dr Tomasz Winnicki, podał m.in., że „mamy problem z tym, że na niektórych odcinkach, strefa centralna graniczy 
bezpośrednio ze strefą przejściową (tj. ochrony krajobrazowej). 
17 Obydwie mapy, nazwane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jako „następna” i „poprzednia”, w swej tożsamości 
posiadają jedynie oznaczenie określone brzmieniem: „Strefowanie ochronne BdPN według zarządzenia Ministra Środowiska  
z dnia …” i nie są oznaczone datą sporządzenia. 
18 Jak wyżej. 
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1) według zarządzeń Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla BPN,  
z dni 20.12.2012 r. i 19.12.2013 r.: 
a) ochrona ścisła – 185,54 km², co stanowiło 74,3% powierzchni strefy centralnej 
MRB „KW”, 
b) ochrona czynna – 105,64 km², co stanowiło 36,26% powierzchni strefy buforowej 
MRB „KW”, oraz 
c) ochrona krajobrazowa – 0,85 km², co stanowiło 0,06% powierzchni strefy 
przejściowej MRB „KW”, 

2) według zarządzenia Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla BPN,  
z dnia 15.02.2016 r.: 
a) ochrona ścisła – 203,36 km², co stanowiło 81,44% powierzchni strefy centralnej 
MRB „KW”, 
b) ochrona czynna – 87,85 km², co stanowiło 30,15% powierzchni strefy buforowej 
MRB „KW”, oraz 
c) ochrona krajobrazowa – 0,81 km², co stanowiło 0,05% powierzchni strefy 
przejściowej MRB „KW”. 

Dr Tomasz Winnicki wyjaśnił, że strefowanie na podstawie zarządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 15.02.2016 r. w sprawie zadań ochronnych dla BPN „jest nieco 
odmienne, niż to obowiązujące w chwili tworzenia ostatniej wersji mapy wspólnego 
strefowania ochronnego dla MRB „KW”, w 2013 r. Mapa wspólnego strefowania 
ochronnego  dla MRB „KW” z 2013 r. uwzględniała sytuację prawną strefowania  
w BPN określoną w zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20.12.2012 r. Do strefy 
centralnej włączono wówczas obszary ochrony ścisłej, zaś do strefy buforowej 
obszary ochrony czynnej i krajobrazowej. Od tego czasu w BPN zwiększył się 
obszar ochrony ścisłej, a zmniejszył się obszar ochrony czynnej. 

Ustalono, że przedmiotem wspólnych uzgodnień Rady Koordynacyjnej MRB „KW” 19, 
były m.in.: 

- w dniu 27.11.2014 r., „weryfikacja i zaktualizowanie strefowania ochronnego w celu 
doskonalenia systemu”, oraz 
- w dniu 25.06.2015 r., przyjęcie Planu zarządzania MRB „KW”, w którym w pkt. 3 i 4 
postanowiono, że MRB „KW” pełni funkcję ochronną, rozwojową i wspierania 
logistycznego, poprzez „odpowiednie strefowanie”. 

W protokole z posiedzenia Rady Koordynacyjnej w dniu 21.11.2016 r., zapisano 
m.in., następujące wypowiedzi jego uczestników: 
- pani dr hab. Oksany Maryskevich z Instytutu Ekologii Karpat NAN Ukrainy (Lwów): 
„w tej chwili projekt strefowania jest wykonywany od nowa, gdyż te stare dane nie są 
aktualne”, oraz „byłoby wskazane, aby strefowanie po stronie polskiej, również  
w parkach krajobrazowych, nawiązywało do nowego strefowania w Nadsańskim 
Parku Krajobrazowym”, 
- pana Mario Perinaj - Dyrektora Parku Narodowego „Połoniny” (Słowacja): „brak 
otuliny od strony polskiej w przypadku lasów objętych światowym dziedzictwem, 
został wskazany jako nieprawidłowość przez ekspertów z UNESCO”, 
- pana dr Tomasza Winnickiego (BPN): „musimy z pewnością podjąć starania, aby 
takie strefowanie dopasować logicznie”, oraz „w przyszłym roku na spotkaniu  
w słowackiej części rezerwatu, będzie szansa na przedstawienie koncepcji wspólnej 
mapy”, oraz 

                                                      
19 W dniu 15.11.2013 r. zostało zawarte w Lutowiskach porozumienie pomiędzy dyrektorami parków narodowych  
i krajobrazowych tworzących MRB „KW”, które ma obowiązywać do 15.11.2023 r. W celu usprawnienia wspólnych działań 
związanych z realizacją celów TRB, kierownicy wszystkich jednostek ochronnych powołali Radę Koordynacyjną, która może 
tworzyć plany i programy wspólnych działań, pod warunkiem jednomyślności wszystkich stron. 
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- pan Viktor Byrkovych – Dyrektor Użańskiego Parku Narodowego (Ukraina) 
wspomniał o „niezgodności między obszarami Światowego Dziedzictwa, 
wyznaczonymi na mapie zgłoszonej do wniosku, a faktycznym stanem na gruncie. 
Do UNESCO zadeklarowano na terenie Użańskiego Parku Narodowego 2,5 tys. ha, 
natomiast mapa obejmuje obszar znacznie większy. Obecnie Park przeprowadza 
rewizję inwentaryzacji lasów pierwotnych i również nową koncepcję strefowania”.  

(dowód: akta kontroli str. 7-17, 24-154, 219-221) 
 

B i D/  

Ustalono, że Dyrektor BPN złożył - przy piśmie z dnia 04.09.2012 r. – do Ministra 
Środowiska, projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 
BPN, na lata 2011-203020. W latach 2013-2016, w drodze korespondencji  
e-mailowych pomiędzy Ministerstwem Środowiska (dalej MŚ) i BPN, nanoszone były 
poprawki i realizowane były uwagi do projektu zarządzenia, redagowane m.in. przez 
Departament Prawny MŚ. W dniu 05.09.2016 r. Dyrektor BPN poinformował 
Departament Ochrony Przyrody MŚ, że „planuje przygotować i wprowadzić do 
ostatniej wersji projektu planu ochrony (…) aktualizacje związane z nowymi 
uwarunkowaniami, jakie zaistniały w czasie dotychczasowej fazy przygotowywania 
projektu (…). Uzupełnienia będą dotyczyć następujących zagadnień: 1. Korytarzy 
ekologicznych (…) 2. Ograniczenia antropopresji turystycznej”. 

Pan Tomasz Winnicki wyjaśnił, że od roku 2012 prowadzone są prace nad 
dostosowaniem formy tego rozporządzenia. Obecnie pracujemy nad sporządzeniem 
oceny skutków regulacji dla tego aktu prawnego. W oparciu o wyniki uzyskane  
w zakończonym w 2016 roku projekcie „Ochrona ostoi karpackiej fauny 
puszczańskiej – korytarze migracyjne” (KIK/53), uzupełniamy również zapisy 
dotyczące istniejących „korytarzy  ekologicznych”. 

Działający z upoważnienia Ministra Środowiska, pan Andrzej Szweda-Lewandowski 
– Podsekretarz Stanu - Główny Konserwator Przyrody, w wyjaśnieniu będącym 
odpowiedzią na pytanie: dlaczego dotychczas nie został (oraz kiedy zostanie) 
ustanowiony plan ochrony dla BPN, podał m.in., że projekt rozporządzenia  
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla BPN jest procedowany przez Ministra 
Środowiska, w ścisłej współpracy z BPN. W związku z doświadczeniami nabytymi  
w trakcie procedowania planów ochrony dla Białowieskiego i Pienińskiego Parku 
Narodowego, w szczególności w odniesieniu do zawartości poszczególnych części 
tego dokumentu i sposobu dokonywania zapisów zgodnie z zasadami techniki 
prawodawczej, bez zmiany treści merytorycznej projektu (duża liczba pojęć 
związanych z naukami przyrodniczymi kwestionowana przez legislatorów), 
niezbędna była korekta przesłanego przez BPN projektu planu ochrony. Ponadto, 
we wrześniu 2016 r., BPN zwrócił się do Ministra Środowiska, o dokonanie korekt  
w projekcie wynikających m.in. z uwarunkowań społecznych funkcjonowania parku 
narodowego, tj. konieczności uwzględnienia dodatkowych sposobów udostępnienia 
obszarów parku. MŚ wyraziło zgodę na to działanie, zalecając dodatkowo 
dokonanie korekty oceny skutków regulacji projektu. (…) Planowany termin 
ustanowienia planu ochrony dla BPN, to pierwsze półrocze 2018 r.  
Od daty wpływu projektu planu do Kancelarii Ogólnej MŚ, do dnia sporządzenia 
powyższej odpowiedzi na wyjaśnienie (w dniu 19.04.2017 r.) upłynęło 4 lata,  
7 miesięcy i 12 dni. Działający z upoważnienia Ministra Środowiska - pan Andrzej 
Szweda-Lewandowski, nie odniósł się w odpowiedzi do naruszenia ustawowego21, 
6-cio miesięcznego terminu na załatwienie sprawy.  
                                                      
20 Data wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Środowiska: 07.09.2012 r., L.dz. 49567. 
21 Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 j.t.,  
ze zm.) minister właściwy do spraw środowiska ustanawia w drodze rozporządzenia plan ochrony parku narodowego,  
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  (dowód: akta kontroli str. 7-17, 155-196) 

Pan Tomasz Winnicki podał, że projekty planów ochrony parków narodowych, 
zgodnie z polskim prawodawstwem, nie muszą być uzgadniane z parkami 
krajobrazowymi położonymi w otulinie. 

Ustalono, że Dyrekcja BPN pismem z dnia 27.09.2009 r. opublikowała następujące 
zawiadomienie22: „(…) przesyłamy zawiadomienie Dyrektora BPN, o rozpoczęciu 
prac nad projektem planu ochrony BPN. Bardzo prosimy o umieszczenie tego 
zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w Waszej siedzibie. Wszystkich 
zainteresowanych zachęcamy do zapoznawania się z informacjami o stanie 
zaawansowania prac i materiałami roboczymi związanymi z przygotowaniem 
projektu planu, na stronie internetowej BPN http://www.bdpn.pl/zakładka „Plan 
ochrony”.  

Ogłoszenie o powyższej treści było zamieszczone na stronie internetowej BPN, 
umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie BPN, oraz rozesłane pocztą m.in. do 
Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie (dalej ZKPK), jednostek 
samorządu terytorialnego (szczebla gminy, powiatu i województwa), nadleśnictw, 
Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody  
w Kielcach, Towarzystwa Obrony Przyrody „Ostoja” w Gorzycach, Podkarpackiego 
Okręgu LOP w Rzeszowie. 

Ustalono, że w dniu 30.05.2011 r., w sposób wyżej opisany, rozesłano pismo 
Dyrektora BPN do 71 instytucji i osób fizycznych (w tym do ZKPK), w którym 
zaproszono adresatów do „kontynuacji udziału w opracowywaniu projektu planu 
ochrony BPN”. W treści tego ogłoszenia zawarto również dane o sposobie składania 
uwag i wniosków oraz o terminie i formie ustosunkowania się do zgłoszonych uwag  
i wniosków. Ponadto, Dyrektor BPN zaprosił adresatów na spotkanie robocze, 
poświęcone prezentacji materiałów i sporządzaniu planu ochrony. W spotkaniu, 
które odbyło się w dniu 10.06.2011 r. w Ośrodku Informacyjno-Edukacyjnym BPN  
w Lutowiskach, uczestniczyli również przedstawiciele dyrekcji ZKPK.  

                                                                                                                                       
w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu planu, lub odmawia jego ustanowienia, jeżeli projekt planu jest niezgodny  
z celami ochrony przyrody.   
22 Podstawą działania Dyrekcji BPN, w zakresie podania do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu sporządzania 
planu ochrony, były następujące przepisy prawa:  
1) art. 19 ust. 1a i art. 28 ust. 3 i 4 ustawy o ochronie przyrody, które stanowiły m.in., że sporządzający projekt planu ochrony:  
- zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym w ustawie o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U. z roku 2016, poz. 353 j.t., ze zm.), w postępowaniu, którego przedmiotem je sporządzenie projektu, 
- umożliwi zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk 
gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach związanych ze sporządzeniem tego 
projektu. 
Sporządzający projekt planu zadań ochronnych, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie 
określonym w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w postepowaniu, którego przedmiotem je sporządzenie projektu, 
2) § 3 i  § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla 
parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, 
tworów i składników przyrody (Dz. U. z roku 2005 Nr 94, poz. 794), zwane dalej rozporządzeniem,  
które określały, że: 
-  prace na potrzeby sporządzenia projektu planu przeprowadza się zgodnie z art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, 
z dostosowaniem ich zakresu do zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych 
obszaru, dla którego sporządza się projekt planu, 
- sporządzający projekt planu zapewnia zainteresowanym osobom i podmiotom możliwość zapoznawania się z wynikami prac 
na potrzeby sporządzenia projektu planu i z projektem planu, oraz możliwość zgłaszania do nich wniosków i uwag,  
a informację o sposobie zapewnienia takiej możliwości oraz o sposobie, w jaki nastąpi ustosunkowanie się do zgłoszonych 
wniosków i uwag, sporządzający zamieszcza w informacji, 
3) art. 39 ust. 1-2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który stanowił m.in., że organ opracowujący projekt dokumentu 
wymagającego udziału społeczeństwa, podaje do publicznej wiadomości informację o: przystąpieniu do opracowania projektu 
dokumentu i o jego przedmiocie, możliwościach zapoznania się z dokumentacja sprawy, możliwości składania uwag  
i wniosków, sposobie ich składania, organie właściwym do ich rozpatrzenia.  
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Pan Tomasz Winnicki podał, że w okresie od października 2011 r. do marca 2012 r. 
przeprowadzono również konsultacje dotyczące syntezy i projektu rozporządzenia  
w sprawie planu ochrony BPN. 

  (dowód: akta kontroli str. 7-17, 197-209) 
 

E/  

Ustalono, że w pkt. 6, przyjętego (przez Radę Koordynacyjną MRB „KW”, w dniu 
25.06.2015 r.) Planu zarządzania MRB „KW”, zapisano m.in., że zasady ochrony, 
wykorzystania naukowego, monitoringowego, turystycznego, edukacyjnego  
i szkoleniowego strefy centralnej i buforowej, określają plany ochrony trzech parków 
narodowych23. Plany te powstają z udziałem społeczeństwa i interesariuszy,  
a sposoby i zakres ich udziału w tworzeniu planów regulują przepisy krajowe.  
W BPN strefa centralna i buforowa funkcjonuje w oparciu o plan ochrony BPN. 
Pan Tomasz Winnicki wyjaśnił, że w projekcie planu ochrony BPN, ani  
w projekcie zadań ochronnych, nie zamieszczano działań zdefiniowanych 
nominalnie, jako „zadania rezerwatu biosfery”, gdyż zawartość tych dokumentów 
ściśle określa ustawa o ochronie przyrody24 i stosowany akt wykonawczy  
(tj. rozporządzenie). W tych dokumentach nie określono możliwości wprowadzania 
odrębnych zadań dotyczących „rezerwatów biosfery”. 

 (dowód: akta kontroli str. 7-17, 129-142) 
 

F i G/  

Odnośnie nieuwzględniania w ww. dokumentach zadań/działań, odnoszących się 
wprost do rezerwatu biosfery, Pan Tomasz Winnicki podał m.in., że w obecnie 
obowiązującej ustawie o ochronie przyrody (i o ile mi wiadomo w polskim 
prawodawstwie in extenso) nie pojawia się pojęcie  „rezerwat biosfery”. Nieco inna 
sytuacja była w momencie powoływania MRB „KW”, gdyż wówczas obowiązująca 
ustawa o ochronie przyrody25 regulowała, że park narodowy, rezerwat przyrody, 
park krajobrazowy i stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej, mogą 
uzyskać status o znaczeniu międzynarodowym, określony odpowiednimi 
konwencjami międzynarodowymi lub uchwałami organizacji międzynarodowych. 
Obecnie ustawodawca zrezygnował nawet z takiego zapisu i nie transponował na 
grunt polskiego prawa tej formy ochrony, jak uczyniony chociażby w przypadku 
obszarów Natura 2000, wprowadzonych dyrektywą Unii Europejskiej. Stąd też, 
należy wyrazić wątpliwość, czy pojęcia formalno-prawne związane  
z funkcjonowaniem rezerwatów biosfery powinny występować w aktach prawnych 
niższego rzędu (jak plan ochrony, zadania ochronne)26. 

                                                      
23 Tj.: BPN, Parku Narodowego „Połoniny” (w Słowacji) i Użańskiego Parku Narodowego (na Ukrainie). 
24 Art. 20 i 21 ustawy o ochronie przyrody. 
25 Mowa o art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  z roku 2001 Nr 99, poz. 1079  
ze zm.). 
26 Nurt teoretyczny wiążący „park narodowy” z „rezerwatem biosfery”, w opinii przedstawicieli doktryn prawa oraz ochrony 
przyrody i środowiska: 
- prof. dr hab. Wojciech Radecki (prawnik): „Rezerwaty biosfery są powoływane przede wszystkim w celach naukowych (…) 
Ochrona ta jednak opiera się nie na konwencji międzynarodowej, lecz na międzynarodowym programie badawczym. Ochrona 
polskich parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, wchodzących w skład rezerwatu biosfery, nie jest 
inna niż pozostałych parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, ale to że są one elementami 
międzynarodowo uznanych rezerwatów biosfery, dodaje im to splendoru i przynajmniej w założeniu powinno sprawiać, że ich 
ochrona będzie bardziej staranna niż innych. Nie jest to wszakże kwestia konwencyjnych obowiązków międzynarodowych 
naszego państwa” (źródło: Wojciech Radecki 2011 „Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim”. Wolters Kluwer,  
s. 336, 
- prof. dr hab. Mariusz Kistowski (ochrona przyrody i środowiska) o rezerwatach biosfery „Aktualnie nie mają one żadnego 
umocowania w ustawie o ochronie przyrody i w świetle naszego prawa można je uznać jedynie za nieformalną formę 
organizacji ochrony przyrody, a nie za realnie istniejący byt prawny” (źródło: http://www.kgfiks.oig.ug.edu.pl/kistowski 
publikacje pdf/181.pdf), 
- dr Marek Wasiński (prawnik), odnośnie zapisów art. 2 pkt. 3 Ramowego statutu rezerwatów biosfery, że poszczególne 
krajowe części rezerwatu biosfery pozostają pod wyłączną jurysdykcją państw, w których są położone: „Należy więc uznać, że 
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Ustalono, że projekt planu ochrony BPN (jak podaje pan Tomasz Winnicki: „ze 
względów legislacyjnych”) nie powołuje się wprost na dokumenty UNESCO, to 
jednak pod względem zawartości merytorycznej nawiązuje do celów wyznaczonych 
w Strategii Sewilskiej, zamieszczonych w Rekomendacjach z Pampeluny, w tym: 

1) w zakresie celu I Rekomendacji z Pampeluny: „wykorzystania rezerwatu biosfery 
w celu zachowania różnorodności walorów naturalnych i kulturowych”: 
a) określa cele ochrony przyrody na terenie parku oraz wskazanie przyrodniczych 
i społecznych uwarunkowań ich realizacji, 
b) określa obszary ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, 
c) identyfikuje oraz określa sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących  
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków, w tym 
identyfikuje istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk 
będących przedmiotami ochrony, 
d) określa warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony 
przedmiotów ochrony, zachowania integralności tego obszaru oraz spójności sieci 
obszarów Natura 2000, 
e) określa wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub 
gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony,  
f) określa działania ochronne na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, 
z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań oraz określa działania 
ochronne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów 
ochrony oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację; 

2) w zakresie celu II Rekomendacji z Pampeluny: „wykorzystania rezerwatu biosfery 
jako modelu zarządzania gruntami i zrównoważonego rozwoju”: 
a) określa obszary i miejsca udostępniane dla celów turystycznych, rekreacyjnych, 
sportowych oraz sposoby ich udostępniania, 
b) określa miejsca, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, 
handlowa i rolnicza, 
c) zawiera ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego, dotyczące 
eliminacji lub ograniczania zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych oraz 
wskazania niezbędne do utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony  
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 
wyznaczono obszar specjalnej ochrony ptaków (kod obszaru PLC 180001); 

3)  zakresie celu II Rekomendacji z Pampeluny: „wykorzystania obszaru rezerwatu 
biosfery do badań naukowych, monitoringu, edukacji i szkoleń”: 
a) określa sposoby monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków, 
b) określa sposoby monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków 
roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotem ochrony, 
c) określa obszary i miejsca udostępniane dla celów naukowych i edukacyjnych oraz 
sposoby ich udostępniania. 

                                                                                                                                       
oficjalne dokumenty regulujące funkcjonowanie rezerwatów biosfery, w tym transgranicznych rezerwatów biosfery, 
publikowane na stronie UNESCO http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/related-
info/publications/mab-official-documents/ mają charakter niewiążących prawnie uchwał organów organizacji 
międzynarodowych (należące do tzw. soft-law), które stymulują jednolitą i powszechną praktykę, tworzącą zwyczaj 
międzynarodowy” (źródło: dr Marek Wasiński, „Prawo międzynarodowe publiczne (wykład 2010/2011) – Część piąta” 
http://www.grocjusz.edu.pl/Materials/mw_w_pm_2011-5.pdf). 
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Stwierdzono, że zadania ochronne ustanawiane dla BPN w drodze zarządzeń 
Ministra Środowiska, w latach 2012-2016, obejmowały: 
1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych  
i zewnętrznych oraz wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń 
i ich skutków, 
2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru  
i lokalizacji poszczególnych zadań, 
3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt, 
4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, 
5) ustalenie miejsc udostępnionych w celach naukowych i turystycznych,  
z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych 
miejscach. 

Pan Tomasz Winnicki wyjaśnił, że zapisy i materiały projektu planu ochrony BPN,  
są wykorzystywane do sporządzania zadań ochronnych BPN, od 2011 r. do chwili 
obecnej”. 

(dowód: akta kontroli str. 7-17, 155-178) 
 
Ustalono, że w ramach okresowego przeglądu co dziesięć lat27, Rada 
Koordynacyjna MRB „KW” przygotowała wspólny raport (sprawozdanie), który 
podlegał rozpatrzeniu przez Komitet Doradczy dla Rezerwatów Biosfery, w celu 
rekomendowania ICC MaB28. Raport był badany pod kątem spełnienia ogólnych 
kryteriów29 dla obszaru MRB „KW”, pozwalającego na jego uznanie za rezerwat 
biosfery, w tym m.in. kryterium: jego znaczenia dla ochrony różnorodności 
biologicznej, stwarzania możliwości dla poszukiwania i demonstrowania rozwiązań 
w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w skali regionalnej, rozmiaru rezerwatu,  
by mógł pełnić trzy funkcje30.Na 28 Sesji Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej31 
Rada MaB uznała, że „transgraniczny rezerwat MRB „KW” spełnia wymagania 
określone w rekomendacjach z Pampeluny dla transgranicznych rezerwatów 
biosfery”. Ponadto, Rada MaB podkreśliła wysoki poziom aktywności w zakresie 
badań w tym obiekcie, doceniła przyjęcie planu zarządzania przez Radę 
Koordynacyjną MRB w 2015 r. oraz „szereg środków zaplanowanych w celu 
rozwiązania lokalnych kwestii związanych z turystyką, ochroną i promocją kultury”. 

(dowód: akta kontroli str. 7-17, 27-96, 121-154, 210-218) 
 

2.  
A/ 
W okresie objętym kontrolą, źródłami finansowania działalności BPN były dotacje 
podmiotowe z budżetu państwa na funkcjonowanie BPN, przychody z prowadzonej 
działalności (na które składały się między innymi przychody ze sprzedaży biletów 
wstępu, sprzedaży drewna, koni huculskich, opłat za materiały i zajęcia edukacyjne, 
opłat parkingowych i za pola biwakowe, sprzedaży wydawnictw i materiałów 
naukowych) oraz dotacje pozyskiwane z innych źródeł. Skala przychodów  
z poszczególnych źródeł, w kolejnych latach objętych kontrolą przedstawiała się 
następująco: 

a) 2012 r., przychody ogółem 9.822.772,13zł – w tym: 
- przychody z prowadzonej działalności – 3.225.135,60 zł, 
- dotacja podmiotowa z budżetu państwa – 4.237.948,82 zł, 
                                                      
27 Co reguluje art. 9 ramowego statutu. 
28 Międzynarodowa Rada Koordynacyjna. 
29 Określonych w art. 4 ramowego statutu. 
30 Wymienione w art. 3 ramowego statutu. 
31 28 Sesja Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej w Limie (Peru), w dniach 18-19 marca 2016 r. 
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- dotacja NFOŚ i GW – 1.215.439,97zł, 
- dotacja WFOŚ i GW – 32.416,00 zł, 
- dotacja z Funduszu Leśnego – 162.116,24 zł, 

b) w 2013 r., przychody ogółem 10.588.085 zł – w tym: 
- przychody z prowadzonej działalności – 3.607.963 zł, 
- dotacja podmiotowa z budżetu państwa – 4.692.661 zł, 
- dotacja NFOŚ i GW – 741.336 zł, 
- dotacja WFOŚ i GW – 39.782 zł, 
- dotacja z Funduszu Leśnego – 615.480 zł, 
- dopłaty bezpośrednie z ARiMR – 890.863 zł, 

c) w 2014 r., przychody ogółem 10.681.430,20 zł,  w tym: 
 - przychody z prowadzonej działalności – 3.525.012,11 zł, 
- dotacja podmiotowa z budżetu państwa – 4.714.981,72 zł, 
- dotacja NFOŚ i GW – 785.426,15zł, 
- dotacja WFOŚ i GW – 35.072,00 zł, 
- dopłaty bezpośrednie z ARiMR - 924.738,03 zł, 
- dotacja z Funduszu Leśnego – 257.305 zł, 

d) w 2015 r., przychody ogółem 10.953.423,26 zł, w tym: 
- przychody z prowadzonej działalności – 3.492.375,37 zł, 
- dotacja podmiotowa z budżetu państwa – 4.815.022,34 zł, 
- dotacja NFOŚ i GW – 1.345.282,60zł, 
- dotacja WFOŚ i GW – 37.047,00 zł, 
- dopłaty bezpośrednie z ARiMR – 436.219,70 zł. 
- dotacja z Funduszu Leśnego – 138.383,59 zł, 

e) w 2016 r., przychody ogółem 12.344.999,72 zł, w tym: 
- przychody z prowadzonej działalności – 4.298.489,06 zł, 
- dotacja podmiotowa z budżetu państwa – 4.988.120,99 zł, 
- dotacja NFOŚ i GW – 472.357,71 zł, 
- dotacja WFOŚ i GW – 131.495,00 zł, 
- dotacja z Funduszu Leśnego – 584.453,11 zł, 
- środki z ARiMR – 848.758,79 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 245-317) 
 
B/  
W poszczególnych latach okresu objętego kontrolą, koszty działalności BPN 
przedstawiały się następująco: 

a) w 2012 r., koszty ogółem 10.215.883,97 zł – w tym: 
- koszty funkcjonowania (administracyjne) - 8.655.865,52 zł, 
- koszty realizacji zadań ustawowych - 1.560.029,45 zł, 

b) w 2013 r., koszty ogółem 11.421.607 zł – w tym: 
- koszty funkcjonowania - 9.527.819 zł, 
- koszty realizacji zadań - 1.893.788 zł, 

c) w 2014 r., koszty ogółem 11.246.195,78 zł, w tym: 
- koszty funkcjonowania - 9.647.821,20 zł, 
- koszty realizacji zadań - 1.598.374,58 zł, 

d) w 2015 r., koszty ogółem 11.650.533,66 zł – w tym: 
- koszty funkcjonowania - 9.964.839,53 zł, 
- koszty realizacji zadań - 1.685.694,13 zł, 

e) w 2016 r., koszty ogółem 12.582.518,62 zł – w tym: 
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- koszty funkcjonowania – 11.135.399,73 zł, 
- koszty realizacji zadań – 1.447.118,89 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 245-317) 
 
C/  
W środkach, przekazywanych do BPN z ww. źródeł, nie określano, że są one 
przeznaczone na realizacje zadań rezerwatu biosfery, stąd – w księgach 
rachunkowych BPN – nie prowadzono wyodrębnionej ewidencji zadań i środków, 
dotyczących MRB. 
 
D/  
W okresie objętym kontrolą, na zadania związane z MRB „KW” Minister Środowiska 
przekazał dotację w kwocie 26.881,00 zł, na dofinansowanie udziału własnego BPN 
w Projekcie „Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”- nasze 
wspólne dziedzictwo”. Celem stron projektu (tj. Polski i Słowacji) było 
zorganizowanie warsztatów polsko – słowackich, wykonanie diaporamy, 
zorganizowanie wystawy fotograficznej, zakup toreb ekologicznych, opracowanie 
i urządzenie ścieżek ekologicznych transgranicznych oraz modernizacja istniejących 
ścieżek edukacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 535-562, 592-617) 
 
W ramach opisanego wyżej Projektu na realizację zadań MRB wydatkowano łącznie 
202.850,00 zł, w tym wkład własny BPN wynosił 26.881,00 zł. W wyniku realizacji 
projektu uzyskano następujące efekty:  

a) wskaźniki produktu: konferencja MRB „Karpaty Wschodnie” – 1 szt., Diaporama – 
1 szt., wystawa fotograficzna – 1 szt., folder do wystawy – 500 szt., torby 
ekologiczne z nadrukiem – 700 szt., ścieżki przyrodnicze – 20 km., tablice 
informacyjne – 84 szt., foldery do ścieżek – 1000 egzemplarzy, ścieżki przyrodniczo 
– historyczne – 11 km, tablice informacyjne – 3 szt., konserwacja obiektów 
kulturowych – 2 szt., 

b) wskaźniki rezultatu: uczestnicy konferencji – 70 osób, uczestnicy promocji 
diaporamy – 200 osób, uczestnicy spotkań promujących wystawę fotograficzną – 
200 osób, uczestnicy otwarcia ścieżek – 100 osób, podmioty do których 
dystrybuowano materiały promocyjne – 700, 

c) wskaźniki uniwersalne: liczba wspólnych spotkań – 3, liczba uczestników kursów 
– 80 osób, liczba instytucji współpracujących po zakończeniu projektu – 6.   

 (dowód: akta kontroli str. 318-332, 563-566) 
 
E/  
W okresie objętym kontrolą, BPN realizował ze środków Unii Europejskiej (UE)  
i innych następujące projekty: 

1. „Karpaty przyjazne ludziom – lokalna inicjatywa partnerska na rzecz 
zrównoważonego użytkowania i ochrony górskich obszarów województwa 
podkarpackiego” – umowa partnerska pomiędzy BPN a Fundacją Karpacką – 
Polska, z dnia 11.08.2014 r., której przedmiotem było przeprowadzenie działań 
inwestycyjnych na terenie BPN zmierzających do ograniczenia presji lokalnej 
gospodarki oraz zwiedzających na najbardziej cenne obszary polskiej części Karpat 
objętych terenami BPN. Umowę zawarto na lata 2010 – 2014, a jej wartość 
określono na 38.721 CHF. 
Wkład własny BPN sfinansowano ze środków dotacji Ministra Środowiska, w oparciu 
o trzy umowy, na łączną wartość 86.933,00 zł. 
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Rzeczywiste łączne wydatki na opisany projekt wyniosły 1.600.940,45 zł. Projekt 
wpisywał się w cel 1 Rekomendacji z Pampeluny32.  

(dowód: akta kontroli str. 369-398) 

2. „Budowa obiektów małej infrastruktury drewnianej w Bieszczadzkim Parku 
Narodowym” – umowa między BPN a Centrum Koordynacji Projektów 
Środowiskowych w Warszawie, w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, nr POIS.05.01.00-00-
161/09-02 z dnia 7. 09. 2010 r. Przedmiotem umowy była budowa 20 obiektów 
obsługi ruchu turystycznego wraz z zapleczem sanitarnym i budowa 3 wiat 
ogniskowych wraz z pracami projektowymi i nadzorem inwestorskim oraz zakup 
wozu asenizacyjnego. Umowę zawarto na lata 2010 – 2012, a jej  wartość określono 
na kwotę 2.307.224,40 zł. Wkład własny BPN sfinansowano ze środków dotacji 
Ministra Środowiska, na podstawie dwóch umów, na łączną wartość 162.360,00 zł.  
Rzeczywiste łączne wydatki na opisany projekt wyniosły 2.702.199,57 zł. Projekt 
wpisywał się w cel 3 Rekomendacji z Pampeluny.  

(dowód: akta kontroli str. 474-534) 

3. „Ochrona rzadkich i zagrożonych roślin naczyniowych i ich siedlisk 
w Bieszczadzkim Parku Narodowym” – umowa między BPN a Centrum Koordynacji 
Projektów Środowiskowych w Warszawie, w ramach działania 5.1 priorytetu V 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013,  
nr POIS.05.01.00-00-193/09-04, z dnia 17.08.2010 r. Przedmiotem umowy było 
wzmocnienie populacji 20 gatunków roślin, utrzymanie i uzupełnienie upraw 
pochodnych, wzbogacenie składu gatunkowego łąk świeżych, ograniczenie zmian 
sukcesyjnych torfowisk oraz ochrona presji turystów na torfowiska wysokie. Projekt 
obejmował lata 2010 – 2015. Wartość umowy określono na kwotę 930.720,00 zł. 
Wkład własny BPN sfinansowano ze środków dotacji Ministra Środowiska, w oparciu 
o trzy umowy, na łączną wartość 85.596,00 zł.  
Rzeczywiste łączne wydatki na opisany projekt wyniosły 893.281,56 zł. Projekt 
wpisywał się w cel 1 Rekomendacji z Pampeluny.  

(dowód: akta kontroli str. 399-473, 567-569) 

4. „Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” – nasze wspólne 
dziedzictwo” (projekt opisany w pkt. D) – umowa między BPN a Stowarzyszeniem 
Euroregion Karpacki Polska z Rzeszowa w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013, nr PL-
SK/KAR/IPP/III/25, z dnia 1.03.2013 r. Przedmiotem umowy było zorganizowanie 
warsztatów polsko – słowackich dla 30 nauczycieli, wykonanie diaporamy, 
zorganizowanie wystawy fotograficznej, zakup toreb ekologicznych oraz 
opracowanie i urządzenie ścieżek ekologicznych transgranicznych o łącznej 
długości 20 km (80 przystanków) oraz modernizacja istniejących ścieżek 
edukacyjnych na długości ok 11 km. Projekt obejmował lata 2013 – 2014, a jego 
wartość wynosiła 48.815,00 EUR. 
Wkład własny BPN wynosił  26.881,00 zł i został sfinansowany ze środków dotacji 
Ministra Środowiska, w oparciu o dwie umowy, na łączną wartość 26.881,00 zł. 
Rzeczywiste łączne wydatki na opisany projekt wyniosły 202.850,61 zł. Projekt 
wpisywał się w cel 3 Rekomendacji z Pampeluny.  

(dowód: akta kontroli str. 318-332, 535-566)  

                                                      
32 Tj. pierwszy, spośród trzech celów określonych „Rekomendacjach z Pampeluny”:  
Cel I: „Wykorzystanie rezerwatu biosfery w celu zachowania różnorodności walorów naturalnych i kulturowych”, 
Cel II:  „Wykorzystanie rezerwatu biosfery jako modelu zarządzania gruntami i zrównoważonego rozwoju”,  oraz 
Cel III: „Wykorzystanie rezerwatu biosfery do badań naukowych, monitoringu, edukacji i szkoleń”. 
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5. „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne” – umowa 
między BPN a Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro 
Carpathia” w Rzeszowie, w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu 
Współpracy, Priorytet 2: Środowisko i infrastruktura, obszar: Bioróżnorodność  
i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych, 
z dnia 28.03.2011 r. Jej przedmiotem była weryfikacja i waloryzacja korytarzy 
migracyjnych, organizacja konferencji prasowych, seminariów, konkursów oraz 
przygotowanie wydawnictw. Projekt przewidziany był na lata 2011 – 2015, a jego 
wartość wynosiła 319.419 CHF. 
Wkład własny BPN sfinansowano ze środków dotacji Ministra Środowiska, w oparciu 
o pięć umów, na łączną wartość 220.048,00 zł. 
Rzeczywiste łączne wydatki na opisany projekt wyniosły 971.635,99 zł. Projekt 
wpisywał się w cel 1 Rekomendacji z Pampeluny.  

(dowód: akta kontroli str. 333-368, 570-591)  

Spośród wszystkich opisanych wyżej projektów realizowanych przez BPN tylko 
Program „Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” – nasze 
wspólne dziedzictwo” – finansowany przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki 
Polska z Rzeszowa, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013, był dedykowany 
na realizację zadań MRB.  

(dowód: akta kontroli str. 318-332, 570-591) 

F/  
Zadania objęte Projektem „Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty 
Wschodnie” – nasze wspólne dziedzictwo”, BPN zrealizował samodzielnie. Środki 
na realizację Projektu pozyskano z inicjatywy BPN. 

(dowód: akta kontroli str. 318-332) 
 
G/  
Opisane wyżej Projekty zostały w pełni zrealizowane, a zakładane w nich efekty 
osiągnięte. 

(dowód: akta kontroli str. 563-617) 
H/  
BPN prawidłowo i terminowo rozliczył otrzymane środki. Instytucja przekazująca 
przyjęła przedstawione przez BPN rozliczenie. 

(dowód: akta kontroli str. 563-617, 634-642) 
I/  
W okresie objętym kontrolą, tylko w jednym przypadku, w odniesieniu do projektu 
„Budowa obiektów małej infrastruktury drewnianej w Bieszczadzkim Parku 
Narodowym”, przeprowadzona została kontrola zewnętrzna. Centrum Koordynacji 
Projektów Środowiskowych – strona umowy o dofinansowanie, przeprowadziło  
w dniu 23.08.2012 r. kontrolę prawidłowości realizacji projektu. Kontrolą objęto: 
zgodność stanu realizacji na gruncie z dokumentacją oraz informacjami, wykonanie 
rzeczowe w porównaniu z opisem projektu, finansową realizację projektu, 
kwalifikację wydatków, stosowanie zasad informacji, promocji, archiwizacji  
i księgowania transakcji związanych z projektem, a także zasady obiegu i weryfikacji 
dokumentów księgowych. Kontrola nie stwierdziła żadnych uchybień podczas 
realizacji przez Beneficjenta przedmiotowego Projektu.    

 (dowód: akta kontroli str. 634-642) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, działania BPN - statutowe oraz realizowane na podstawie 
ustanawianych przez Ministra Środowiska zadań ochronnych – wpisywały się w wytyczne i cele 
rezerwatu biosfery, określone w dokumentach UNESCO, takich jak „Strategia Sewilska”, czy 
„Rekomendacje z Pampeluny”, oraz wypełniały zasadnicze funkcje, określone w ramowym statucie. 
BPN nie otrzymywał z Ministerstwa Środowiska środków finansowych przeznaczonych na realizację 
konkretnych zadań, związanych z funkcjami MRB „KW”. W badanym okresie Minister Środowiska 
jeden raz udzielił dotacji na pokrycie wkładu własnego BPN w realizacji Programu/Projektu 
„Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” – nasze wspólne dziedzictwo”, 
finansowanego środkami Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska z Rzeszowa, w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.  
Z przyczyn niezależnych od BPN nie został ustanowiony przez Ministra Środowiska plan ochrony. 

 

II. Cel szczegółowy nr 1 – „Wykorzystanie rezerwatu biosfery w celu 
zachowania różnorodności walorów naturalnych i kulturowych”, w działaniach 
podejmowanych w ramach krajowej formy ochrony przyrody w strefie 
centralnej MRB „KW”.   
 
A i C/  
„Rekomendacje z Pampeluny”, mając na względzie „wykorzystanie rezerwatu 
biosfery dla zachowania różnorodności walorów naturalnych i kulturowych”33, 
zalecały następujące środki34,  dla osiągnięcia tak sformułowanego celu:  
a) koordynowanie działań regulacyjnych w zakresie ochrony, a w przypadku 
niezgodności -  harmonizację tych działań;  
b) wspólne lub skoordynowane strategie dla zagrożonych i chronionych gatunków  
i ekosystemów, gatunków wędrownych, a także kontrole inwazyjnych gatunków 
obcych;  
c) wspólne lub skoordynowane strategie dla odnowienia (renaturalizacji)  
i odtwarzania obszarów zdegradowanych;  
d) skoordynowane działania przeciwko nielegalnej działalności, takiej jak 
kłusownictwo i kradzieże drewna. 

Ustalono, że dla realizacji celów określonych dla TRB w „Rekomendacjach  
z Pampeluny”, podjęto m.in. działania organizacyjne, takie jak: 
- ustanowienie Rady Koordynacyjnej MRB „KW” i określenie zasad jej 
funkcjonowania, w dniu 15.11.2013 r; 
- opracowanie ramowego planu pracy MRB „KW”, w dniu 15.11.2013 r., wraz z jego 
rozszerzeniem z dnia 27.10.2014 r., oraz 
- opracowanie Planu zarządzania MRB „KW”, w dniu 25.06.2015 r. 

W wyjaśnieniu, Dyrektor BPN podał m.in., że oprócz działań organizacyjnych oraz 
realizacji ograniczonej liczby wspólnych projektów, poszczególne części krajowe 
realizowały swoje działania statutowe zgodne z celami funkcjonowania rezerwatów 
biosfery określonymi w „Ramowym statucie” i „Strategii Sewilskiej”. Fakt, iż nie były 
one realizowane w ramach „wspólnych” projektów - rozumianych jako wspólna 
aplikacja grantowa, wspólne źródło finansowania itd., nie umniejsza ich wartości 

                                                      
33 W „Rekomendacjach z Pampeluny” określone jako Cel I.  
34 Środki zalecane dla realizacji celów wyznaczonych w Strategii Sewilskiej dla transgranicznego rezerwatu biosfery,  
w „Rekomendacjach z Pampeluny” – zdaniem Dyrektora BPN, pana Leopolda Bekiera - nie stanowią „wykazu działań 
obowiązkowych”. Zgodnie z zapisem zawartym w akapicie wstępnym, zawierają one  „środki, które mogą być podjęte  
w odpowiedzi na zasady funkcjonowania MaB, w szczególności na cele Strategii z Sewilli i sposoby realnego funkcjonowania TRB. 
Należy jednak mieć na uwadze, że chociaż rezerwat biosfery ustanawia ogólne ramy dla działań o charakterze transgranicznym,  
to konkretne rozwiązania będą się różnić w zależności od miejsca, stąd też potrzebna jest elastyczność i adaptacja do sytuacji  
w poszczególnych w krajach.” 
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w wypełnianiu zadań związanych z realizacją funkcji: ochronnej, logistycznej 
i rozwojowej rezerwatu biosfery. Ponieważ jednak działania te były realizowane 
zgodnie z podstawowymi dokumentami określającymi funkcjonowanie MRB „KW” 
należy uznać, że w każdym przypadku były to działania „skoordynowane”. Trzeba 
również zauważyć, że możliwości pozyskiwania grantów na realizację „wspólnych” 
trójstronnych polsko-słowacko-ukraińskich projektów są w chwili obecnej mocno 
ograniczone. 

Ustalono, że w ramach zalecanych w „Rekomendacjach z Pampeluny” środków dla 
realizacji celów wyznaczonych w Strategii Sewilskiej (oznaczonych pod lit. a), w pkt. 
4 - przyjętego w dniu 25.06.2015 r. przez Radę Koordynacyjną MRB „KW” - „Planu 
zarządzania MRB „KW””, określono m.in., że trzy funkcje rezerwatu biosfery 
realizowane są poprzez odpowiednie strefowanie, tj. przez funkcjonowanie prawnie 
usankcjonowanej strefy centralnej, strefy buforowej, oraz zewnętrznej strefy 
przejściowej. Dyrektor Parku podał, że ten zapis Planu zarządzania MRB „KW”, 
odpowiednie, komplementarne ustawowe przepisy krajowe, oraz wspólna mapa 
strefowania ochronnego MRB „KW”, pozwalają uznać, że funkcjonowanie strefy 
centralnej , ma charakter „wspólny” i „skoordynowany””. 
Dyrektor BPN w wyjaśnieniu podał m.in., że ponieważ na terenie ochrony ścisłej 
BPN nie prowadzi się działań z zakresu ochrony czynnej (np. renaturalizacji), tak 
więc te zapisy35 nie znajdują zastosowania w sytuacji polskiej strefy centralnej MRB 
„KW”. Natomiast, te działania ochrony czynnej w zakresie ochrony zagrożonych  
i chronionych gatunków i ekosystemów oraz kontroli inwazyjnych gatunków obcych, 
były realizowane w strefie przejściowej, czyli na obszarze ochrony czynnej w BPN. 
Podobnie również w strefie przejściowej były realizowane działania związane  
z renaturalizacją i odtwarzaniem drzewostanów zniekształconych gospodarką leśną 
oraz obszarów zdegradowanych torfowiskowych. 

Odnośnie zalecanych środków dla realizacji celów wyznaczonych w Strategii 
Sewilskiej, określonych pod lit. d, Dyrektor BPN podał, że z uwagi na ukształtowanie 
terenu (granicę pomiędzy Polską, a Ukrainą i Słowacją stanowi pasmo graniczne lub 
rzeka San, stanowiące naturalną barierę komunikacyjną) nie podejmowano 
wspólnych akcji zapobiegających nielegalnej działalności, gdyż transgraniczne 
przypadki kradzieży drewna nie mają miejsca. Zdarzają się natomiast przypadki 
transgranicznego kłusownictwa (przypadki kłusownictwa żubrów w latach 2007-
2009, czy też przypadki kłusownictwa jeleni przez kłusowników z Ukrainy).  
Na terenie BPN (w tym na obszarach ochrony ścisłej) funkcjonowała Straż Parku 
(…), prowadząc działania związane z ochroną mienia oraz zwalczaniem 
przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody (…). W zakresie kłusownictwa 
transgranicznego Straż Parku współpracowała ze Strażą Graniczną. 

Ustalono, że w latach 2012-2016, niżej wymienione zadania ochronne realizowane 
w BPN, wiązały się z „wykorzystaniem MRB „KW” w celu zachowania różnorodności 
walorów naturalnych i kulturowych”: 
1) w zadaniu ochronnym pn. „Identyfikacja i ocena istniejących zagrożeń”, 
zrealizowano zadania szczegółowe: uszkodzenia ekosystemów przez ruch 
turystyczny, presja turystyczna, zmniejszanie się różnorodności, kłusownictwo, 
zanikanie śladów kulturowych, zagrożenia budowlano-przemysłowe, 
2) w zadaniu ochronnym pn. „Ochrona czynna ekosystemów”, zrealizowano zadania 
szczegółowe: ochronę ekosystemów przed presją turystyczną, regulację składu 
gatunkowego drzewostanów, regulację składu gatunkowego nieleśnych 
ekosystemów, ochronę przyrody nieożywionej i gleb, ochronę dziedzictwa 

                                                      
35 Odnosi się do zalecanych w „Rekomendacjach z Pampeluny” środków dla realizacji celów wyznaczonych w Strategii 
Sewilskiej, określonych pod lit. b i c. 
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kulturowego i historycznego, zagospodarowanie turystyczne, ochronę granic BPN, 
ochronę wybranych gatunków roślin, ochronę czynną wybranych gatunków zwierząt, 
3) zrealizowano zadanie ochronne pn. „Wskazanie obszarów objętych ochroną 
ścisłą, czynną oraz krajobrazową”, 
4) zrealizowano zadanie ochronne pn. „Ustalenie miejsc udostępnionych w celach 
naukowych i turystycznych”. 

 (dowód: akta kontroli str. 97-104, 121-142, 222-244, 643-644) 

 
B/  
W pkt. 6, przyjętego Planu zarządzania MRB „KW”, zapisano m.in., że za realizację 
zadań wyznaczonych przez plany ochrony parków narodowych36,  
w których funkcjonują strefy centralne i buforowe, odpowiadają administracje 
poszczególnych parków37.  
Dyrektor BPN podał, że Koordynacja działań ochronnych w strefie centralnej była 
realizowana na poziomie „Planu zarządzania MRB „KW” (…) przyjętym przez Radę 
Koordynacyjną MRB „KW”.  

Realizacja zadań statutowych BPN, stanowiącego część centralną i  przejściową 
MRB „KW”, była stwierdzona w formie stosownych sprawozdań kierowanych do MŚ, 
w tym rocznego sprawozdania z wykonania planu w układzie rzeczowym oraz 
rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym 
(Rb-BZ2). 

      (dowód: akta kontroli str. 129-142, 228-317) 

D/  
Odnosząc się do koncepcji wspólnych (skoordynowanych) działań ochronnych, 
Dyrektor BPN wyjaśnił, że dla żadnego z gatunków chronionych lub zagrożonych 
według prawa polskiego nie została opracowana skoordynowana strategia ochronna 
z parkami po stronie ukraińskiej i/lub słowackiej. W przypadku większości 
chronionych lub zagrożonych gatunków zwierząt, podobny status ochronny 
zapewniają stosowne legislacje krajowe oraz w przypadku Słowacji i Polski wymogi 
prawa wspólnotowego UE implementowane do legislacji krajowych38. Naszym 
zdaniem trudno jest tworzyć szczegółowe strategie ochrony gatunków dla 
wybranych terytoriów państw wchodzących w skład MRB „KW”, które byłyby istotnie 
różne od legislacji narodowych. Mogłoby to prowadzić do głębokich konfliktów  
z lokalną społecznością, zwłaszcza w przypadku obszarów obejmujących grunty 
inne niż własność skarbu państwa (obszary po stronie słowackiej i ukraińskiej to  
w większość grunty komunalne i prywatne). Należy również zauważyć, że jedynie na 
poziomie Państwa można zapewnić odpowiedni i stabilny system odszkodowań za 
ewentualne szkody wyrządzane przez gatunki prawnie chronione39. Na terenie 
parków krajobrazowych prowadzi się polowania na gatunki łowne. Należy jednak 
zauważyć, że takie gatunki jak: żubr, niedźwiedź, wilk, ryś, bocian czarny i wąż 

                                                      
36 Tj.: BPN, Parku Narodowego „Połoniny” (w Słowacji) i Użańskiego Parku Narodowego (na Ukrainie). 
37 „Rekomendacje z Pampeluny” nie określają wskaźników, ani systemu oceny wypełnienia kryteriów z Pampeluny, przez 
poszczególne TRB. Ocena taka dokonywana jest na podstawie ewaluacji eksperckiej, przez Międzynarodową Radę 
Koordynacyjną Programu MaB (tj. ICC MaB).  
38 Np. Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.  
39 Zgodnie z polską ustawą o ochronie przyrody, na terenie parku narodowego ochronie podlega całość przyrody (art. 8. pkt. 1) 
i zgodnie z tym celem ogólnym na terenie parku narodowego zabrania się „chwytania lub zabijania dziko występujących 
zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt 
kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu przyrody” 
(art. 15. pkt. 3) oraz „polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych 
ustanowionych dla rezerwatu przyrody” (art. 15. pkt. 4).  
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eskulapa, zgodnie z polskim prawem objęte są ścisłą ochroną gatunkową na całym 
obszarze kraju40.  
W wyjaśnieniu będącym odpowiedzią na pytanie, czy gatunki zwierząt jak: żubr, 
niedźwiedź, wilk, ryś, bocian czarny i wąż eskulapa - są chronione na obszarze 
MRB „KW” w parkach po stronie słowackiej i ukraińskiej, w taki sam sposób jak  
w BPN - Dyrektor BPN, podał: 
- po stronie ukraińskiej: w obszarze strefy centralnej i przejściowej (strefa ochronna  
i strefa ograniczonej rekreacji) w Użańskim Parku Narodowym nie prowadzi się 
polowań, poza tą strefą polowania się prowadzi (strefa rekreacji pobytowej i strefa 
gospodarcza)41. Na terenie Nadsańskiego Parku Krajobrazowego polowania są 
prowadzone na całym obszarze (strefa przejściowa). Pięć gatunków objętych 
pytaniem to gatunki chronione - objęte Czerwoną Księgą Ukrainy42. Natomiast wilk 
jest gatunkiem łownym z okresem ochronnym od marca do września43. Reasumując 
stan ochrony 5 objętych pytaniem gatunków na terenie ukraińskich parków jest 
obecnie analogiczny jak po stronie polskiej, natomiast wilk ma niższy status ochrony 
i polowania na ten gatunek odbywają się na terenie przyległym do BPN. Trzeba też 
zauważyć, że obecnie na terenie ukraińskiej części rezerwatu biosfery „Karpaty 
Wschodnie” żubr nie występuje; 

- po stronie słowackiej: obszar strefy centralnej Parku Narodowego Połoniny jest 
objęty V stopniem ochrony, w którym zabronione jest prowadzenie polowań, na 
terenie objętym III stopniem ochrony dopuszczalne są polowania indywidulane 
(strefa przejściowa). Natomiast wszystkie gatunki objęte zapytaniem to gatunki 
objęte ochroną gatunkową44. Przy czym niedźwiedź i ryś to także gatunki łowne  
z całorocznym okresem ochronnym45. Natomiast wilk to również gatunek łowny, przy 
czym w strefie 25 km przy granicy z Polską oraz w obszarach Natura 2000 na 
terenie Republiki Słowackiej (w tym na terenie całego obszaru Parku Narodowego 
Połoniny) obowiązuje całkowity zakaz polowań na ten gatunek46. Reasumując stan 
ochrony objętych pytaniem gatunków na terenie Parku Narodowego Połoniny jest 
obecnie analogiczny jak po stronie polskiej. 
  (dowód: akta kontroli str. 645-647) 

E/  
Dyrektor BPN podał, że w kontrolowanym okresie nie realizowano „wspólnych”  
i „skoordynowanych” strategii dla zagrożonych i chronionych gatunków. 

(dowód: akta kontroli str. 222-244) 

F/  
Ustalono, że strefa ochrony ścisłej (core zone) była udostępniana do celów 
turystycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych, po wyznaczonych szlakach 
turystycznych47. Dyrektor BPN podał, że obszar ochrony ścisłej jest również 
udostępniany do prowadzenia badań naukowych i monitoringu (kilkadziesiąt 
tematów badawczych rocznie), oraz że strefa centralna MRB „KW” wspiera również 
bezpośrednio funkcję rozwojową, gdyż to właśnie turystyka jest określana, jako 
kluczowa gałąź gospodarki i zrównoważonego rozwoju gmin położonych w MRB 
„KW”.  

                                                      
40 Tak w art. 52. pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r.  
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. 
41 Про природно-заповідний фонд України  Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 34, ст.502. 
42 «Про Червону книгу України» від 07.02.2002. № 3055-III. 
43 Про мисливське господарство та полювання  Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 18, ст.132 
44 Vyhláška č. 24/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákonč. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
45 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 28. mája 2001 nr 230/2001) 
46 Wprowadzony zarządzeniem Ministerstvo pôdohospodárstva SR w 2015 roku. 
47 Według Dyrektora BPN, szlaki turystyczne w strefie połonin, położnych w 90% na obszarze ochrony ścisłej, skupiają 
większość ruchu turystycznego w BPN, liczącego rocznie ponad 500 tys. odwiedzających.  
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(dowód: akta kontroli str. 222-244) 
 

 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie,  
nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działania podejmowane przez BPN w strefie centralnej MRB 
„KW”, w ramach krajowej formy ochrony przyrody, zapewniały ochronę bioróżnorodności, w tym 
zwierząt należących do gatunków chronionych lub zagrożonych według prawa polskiego, żyjących w 
obszarze MRB, co łączyło się z realizacją funkcji ochronnej rezerwatu biosfery.  

 

III. Cel szczegółowy nr 2 – Wykorzystanie rezerwatu biosfery do badań naukowych, 
monitoringu, edukacji i szkoleń, w działaniach podejmowanych w ramach krajowej formy 
ochrony przyrody w strefie buforowej w MRB „KW”48. 

A/  
„Rekomendacje z Pampeluny” – w celu wykorzystania rezerwatu biosfery do badań 
naukowych, monitoringu, edukacji i szkoleń – wskazywały, że wspólne działania  
w zakresie badań naukowych i monitorowania środowiska powinny być prowadzone 
przez rady naukowe i planowane na wspólnych sesjach49. Sugerowały, że działania 
te mogą być prowadzone zgodnie z następującymi wytycznymi:  
a) zdefiniowanie i wdrożenie wspólnych programów badawczych;  
b) opracowanie wspólnych metod i formatów gromadzenia danych oraz wspólnych 
wskaźników do monitorowania i oceny;  
c) wymiana istniejących danych, w tym map i systemu informacji geograficznej oraz 
ułatwienie dostępu do wyników badań;  
d) wymiana informacji naukowych, w tym poprzez organizację warsztatów, 
konferencji, itp.;  
e) udostępnianie i wymiana sprzętu (o ile to potrzebne);  
f) publikacja wyników wspólnych badań;  
g) opracowanie wspólnego systemu map i GIS,  

oraz w dziedzinie edukacji i szkoleń sugerowały wspólne działania takie jak:  
h) organizowanie wspólnych szkoleń i spotkań technicznych dla kierowników  
i pracowników w terenie;  
i) promowanie wymiany personelu;  
j) promocja w celu zrozumienia kultury sąsiednich krajów;  
k) w razie potrzeby – organizacja szkoleń językowych;  
l) wymiany naukowców pomiędzy uczelniami oraz instytutami naukowymi  
i badawczymi każdego z krajów;  
ł) wymiany pomiędzy szkołami;  
m) uruchomienie programów szkoleniowych dla różnych grup interesariuszy. 

                                                      
48 Dyrektor BPN wyjaśnił, że zgodnie z ramowym statutem, strefa buforowa ma przede wszystkim ograniczyć wpływy 
zewnętrzne na strefę centralną, a prowadzona tam działalność ma być możliwa do pogodzenia z celami ochronnymi. W strefie 
przejściowej w BPN (obszar ochrony czynnej i krajobrazowej BPN) zgodnie z ustawą o ochronie przyrody prowadzi się głównie 
działania związane z realizacją ochrony czynnej, w tym w zakresie utrzymania i renaturalizacji ekosystemów nieleśnych, 
leśnych i wodno-błotnych. Jest to również strefa prowadzenia badań naukowych i monitoringowych oraz edukacji ekologicznej 
oraz turystyki, ale nie bardziej istotna niż strefa centralna. 
49 Dyrektor BPN wyjaśnił, że jeśli chodzi o zalecenie z Rekomendacji, to wspólne działania w zakresie badań naukowych  
i monitorowania środowiska powinny być prowadzone przez rady naukowe i planowane na wspólnych sesjach, należy 
zauważyć, że w skład Rady Koordynacyjnej MRB „KW” wchodzą przedstawiciele rad naukowych: Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego oraz Nadsańskiego Parku Krajobrazowego. Każdy podmiot wchodzący w skład rezerwatu biosfery ma swoje 
Rady Naukowe (lub ich odpowiedniki), jednak ze względów organizacyjnych, finansowych (rezerwat biosfery „KW” dzieli 
granica zewnętrzna UE) oraz legislacyjnych (brak stosownej delegacji ustawowej), nie jest praktycznie możliwa organizacja 
wspólnych posiedzeń rad naukowych w pełnym składzie (kwestia wiz i paszportów).  
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Ustalono, że w latach 2012-2016, BPN w ramach swojej statutowej działalności 
realizował zadania, które wpisywały się w osiągnięcie celu II50, z uwzględnieniem 
odpowiednich środków (wytycznych) wskazanych dla jego realizacji: 
 - wytyczna a) w ramach ustawowej działalności naukowej51 prowadził 14 tematów 
badawczych, realizowanych przez własnych pracowników naukowych52, oraz 
udostępnił swój obszar do ponad 120 tematów prac naukowych53  
i monitoringowych54, realizowanych przez instytucje zewnętrzne, 
- wytyczne c i g) opracował zaktualizowany system informacji geograficznej BPN 
(oraz opracował na podstawie danych dostarczonych przez partnerów ze Słowacji  
i Ukrainy – wspólną mapę strefowania ochronnego, w formacie GIS), 
- wytyczne d i l)  corocznie organizował międzynarodowe konferencje naukowe55, na 
które zapraszani byli partnerzy ze strony słowackiej i ukraińskiej,  
- wytyczna f) publikował materiały z międzynarodowych konferencji naukowych 
(oraz z innych prac badawczych) w wydawanych „Rocznikach bieszczadzkich”56 
- wytyczne h, i, j, n i m) prowadził działalność edukacyjną57 i wydawniczą58, w tym  
w zakresie programów szkoleniowych, dla różnych grup interesariuszy oraz szkoleń 
dla pracowników. W zakresie działań transgranicznych w 2013 r., zorganizowano 
dwukrotnie szkolenia polsko-słowackie dla pracowników BPN i Parku Narodowego 
„Połoniny”, w których uczestniczyło łącznie 50 osób z obydwu parków narodowych.    

Ustalono, że w latach 2012-2016, niżej wymienione zadania ochronne (oraz zadania 
statutowe) realizowane w BPN, wiązały się z wykorzystaniem MRB „KW” do celu III 
określonego  w „Rekomendacjach z Pampeluny”: 
1) w zadaniu ochronnym pn. „Identyfikacja i ocena istniejących zagrożeń”, 
zrealizowano zadania szczegółowe: uszkodzenia ekosystemów przez ruch 

                                                      
50 Według systematyki celów wyznaczonych w Pampelunie.  
51 O czym stanowi art. 103 ust. 2 pkt. 3 ustawy o ochronie przyrody. 
52 Np. badania: nad występowaniem rzadkich i zagrożonych gatunków chrząszczy Coleoptera na terenie BPN, porównawcze 
składu gatunkowego ważek Odonata w obrębie  wybranych 10 oczek wodnych na terenie BPN, dynamiki fitocenoz nieleśnych 
w krainie dolin, rozmieszczenia i dynamiki populacji rzadkich i zagrożonych gatunków roślin w BPN. 
53 Np.: „Analiza wykorzystania przestrzeni przez niedźwiedzie”,  „Badania flory glonów trofowisk BPN” – Instytut Botaniki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Ekologia Żbika (Felis silvestris) na terenie Bieszczadów” – Instytut Nauk o Środowisku 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Ekspansja zarośli jarzębinowych w piętrze połonin Bieszczadów zachodnich, w wyniku 
zaprzestania użytkowania rolniczego” – Instytut Botaniki PAN, „Konsumpcja i roznoszenie nasion przez gryzonie, jako czynniki 
wpływające na dynamikę górnej granicy lasu w Bieszczadach” – Stacja Badawcza Fauny Karpat, Muzeum i Instytut Zoologii 
PAN. 
54 Np.:Monitoring: „Gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk 
Natura 2000” – Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Ichtiofauny BPN” – Katedra Biologii Środowiska Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, „Pokrywy glebowej w otoczeniu szlaków turystycznych” – Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Żubrów bieszczadzkich” – Stacja Badawcza Fauny Karpat Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 
„Gatunku chrząszcza Rhysodes sulcatus zagłębek bruzdkowany na terenie BPN” – Instytut Ochrony Przyrody PAN. 
55 W tematach: „Człowiek i przyroda w Karpatach – przekształcenia krajobrazu, konkurencja o przestrzeń i zasoby naturalne” – 
w roku 2012, „40 lat ochrony BPN na tle historii badań i ochrony różnorodności biologicznej Karpat Wschodnich” – w roku 
2013, „Wpływ czynników antropogenicznych na rozmieszczenie roślin i zwierząt w Karpatach” – w roku 2014, „Ochrona ostoi 
fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne” – w roku 2015, oraz „Ochrona przyrody w parkach narodowych, a rozwój 
regionalny” – w roku 2016. 
56 W tomach XX – XXIV. 
57 W ramach działalności edukacyjnej BPN prowadził stałe programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, w tym m.in.: dla dzieci 
przedszkolnych „Kolorowe rozmowy z mieszkańcami naszej Ziemi” (uczestniczyło 188 dzieci), dla uczniów szkół 
podstawowych „Moje Bieszczady” (w roku szkolnym 2011/2012 uczestniczyło 265 uczniów, w roku szkolnym 2012/2013 
uczestniczyło 187 uczniów), dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego „Człowiek i przyroda” (uczestniczyło 35 uczniów), dla 
uczniów gimnazjów „Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów” (uczestniczyło 222 uczniów). Ponadto, BPB 
prowadził: terenowe zajęcia edukacyjne na ścieżkach przyrodniczych, terenowe i kameralne zajęcia edukacyjne „Zielone 
Szkoły”, prelekcje, pokazy, konferencje dla przewodników PTTK, wystawy czasowe, stałe działania edukacyjne w ramach 
doskonalenia kadr (warsztaty dla społeczności lokalnych, spotkania dla nauczycieli), szkolenie terenowe dla pracowników 
RDOŚ w Rzeszowie, oraz szkolenia dla przewodników turystycznych. BPN wykonał diaporamę „MRB Karpaty Wschodnie – 
nasze wspólne dziedzictwo”, prezentującą walory przyrodniczej kulturowe rezerwatu biosfery, po trzech stronach granicy  
i towarzyszącą diaporamie wystawę fotograficzną. 
W bezpośrednich działaniach edukacyjnych, w roku 2012, wzięło udział 27.192 osoby, w roku 2013 – 23.619 osób, w roku 
2014 – 25.230 osób, w roku 2015 – 22.304 osoby i w roku 2016 – 28.857 osób. programach stałych, w roku 2013, 
uczestniczyło łącznie 1350 osób z 42 szkół.  
58Wydawał: „Roczniki Bieszczadzkie”, „Monografie Bieszczadzkie”, „Kalendarze przyrodnicze”, mapy przyrodniczo-turystyczne, 
Internetowy Biuletyn BPN, katalogi do wystaw fotograficznych, książeczkę „Kolorowe rozmowy z mieszkańcami naszej Ziemi”, 
foldery do transgranicznych ścieżek przyrodniczych: „Wielka Rawka-Kremenaros-Nova Sedlica” i „Wetlina-Rabia Skała-
Runina”.  
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turystyczny, presja turystyczna, zmniejszanie się różnorodności59, kłusownictwo60, 
zanikanie śladów kulturowych, zagrożenia budowlano-przemysłowe, 
2) w zadaniu ochronnym pn. „Ochrona czynna ekosystemów”, zrealizowano zadania 
szczegółowe: ochronę ekosystemów przed presją turystyczną, regulację składu 
gatunkowego drzewostanów61, regulację składu gatunkowego nieleśnych 
ekosystemów62, ochronę przyrody nieożywionej i gleb, ochronę dziedzictwa 
kulturowego i historycznego63, zagospodarowanie turystyczne, ochronę czynną 
wybranych gatunków zwierząt, 
3) zrealizowano zadanie ochronne pn. „Wskazanie obszarów objętych ochroną 
ścisłą, czynną oraz krajobrazową”, 
4) zrealizowano zadanie ochronne pn. „Ustalenie miejsc udostępnionych w celach 
naukowych i turystycznych”. 

(dowód: akta kontroli str. 228-244, 643-644, 648-666) 
 
B/  
Ustalono, że działania BPN, prowadzone w ramach zadań ochronnych  
i statutowych, które wiązały się z wykorzystaniem MRB „KW” do osiągania celów 
określonych  w „Rekomendacjach z Pampeluny”, przewidziane zostały w  Ramowym 
planie pracy MRB „KW”, gdzie zaplanowano „wspólne inicjatywy ukierunkowane na 
realizację” m.in. celów, pn.: 
a) „Doskonalenie modelu zarządzania i zrównoważonego rozwoju”64, a w nim m.in.  
(w ust. 4-5) zadania:  
- „Rozwijania programów edukacji ekologicznej i szkoleń, w oparciu o sieć obiektów 
noclegowo-edukacyjnych będących własnością jednostek organizacyjnych 
wchodzących w skład MRB KW”” i  
- „Organizacji w MRB „KW” warsztatów dla środowisk samorządowych i innych grup 
społecznych w zakresie ochrony przyrody oraz zrównoważonego rozwoju”, oraz 
b) „Rozwój badań i monitoringu oraz edukacji”65, a w nim m.in. (w ust. 4-6) zadania:  
- „Kontynuowania współpracy naukowej” poprzez regularne organizowanie 
międzynarodowych konferencji naukowych MRB „KW” i innych, wydawanie 
„Roczników Bieszczadzkich” i innych publikacji,  
- „Utworzenia wspólnej strony Internetowej MRB „KW”” i 
- „Wykonywania i prezentowania wystaw fotograficznych, diaporam i filmów 
promujących MRB "KW”". 

Dyrektor BPN wyjaśnił, że Rada naukowa BPN opiniuje niektóre programy 
badawcze66 i naukowe, których wykonywanie może mieć istotny wpływ na ochrony 
walorów przyrodniczych w BPN. 

(dowód: akta kontroli str. 121-128, 228-244) 

C-D/  
Dyrektor BPN wyjaśnił, że wszystkie działania w zakresie edukacji i badań 
naukowych są uwzględnione w projekcie planu ochrony BPN, na poziomie 
szczegółowości wskazanym w art. 20 i art. 22 ustawy o ochronie przyrody oraz  
w rozporządzeniu. Jeśli chodzi o działalność naukową i monitoringową, w zapisach 
projektu planu ochrony przewidziano, że obszar parku narodowego jest 
udostępniany do prowadzenia badań naukowych (Operat udostępnienia do celów 
naukowych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i połowu ryb).  

                                                      
59 Zadanie nie ujęte w zadaniach rocznych, realizowane jako zadanie statutowe. 
60 Zadanie nie ujęte w zadaniach rocznych, realizowane jako zadanie statutowe. 
61 Zadanie nie ujęte w zadaniach rocznych, realizowane jako zadanie statutowe. 
62 Zadanie nie ujęte w zadaniach rocznych, realizowane jako zadanie statutowe. 
63 Zadanie nie ujęte w zadaniach rocznych, realizowane jako zadanie statutowe. 
64 W jednostce redakcyjnej I.B. 
65 W jednostce redakcyjnej I.C. 
66 Zgodnie z art. 98 ust. 3 pkt. 4 ustawy o ochronie przyrody. 
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Zarządzenia Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla BPN:  
- w załączniku 5, określały miejsca udostępniane w celach naukowych  
i turystycznych oraz maksymalną liczbę osób mogących przebywać jednocześnie  
w tych miejscach, oraz 
- w załączniku 3, określały działania monitoringowe i badawcze, związane ściśle  
z potrzebami ochrony fauny.  
Dyrektor BPN podał, że jeśli chodzi o działalność edukacyjną, projekt planu ochrony 
zawiera w projekcie zarządzenia Rozdział nr 10 „Obszary i miejsca udostępniane 
dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, 
amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz sposoby ich udostępniania” oraz odrębny 
„Operat działań edukacyjnych” (określenie działań edukacyjnych, które w razie 
potrzeby mogą być prowadzone w oparciu o wartości przyrodnicze parku 
narodowego)67. Natomiast, w zadaniach ochronnych działalność statutowa parku 
narodowego, jaką jest edukacja przyrodnicza i ekologiczna, pojawia się jedynie 
sygnalnie, gdyż w strukturze tego dokumentu nie przewidziano szerszego ujęcia 
tego zagadnienia68.  

(dowód: akta kontroli str. 228-244) 

E/  
Dyrektor BPN, wyjaśniając jakie inne działania służące wypełnianiu funkcji 
wspierania logistycznego (w rozumieniu Ramowego statutu) podejmowano w strefie 
buforowej, podał m.in., że utworzono również wspólną stronę Internetową MRB KW 
w formie profilu społecznościowego Facebook https://www.facebook.com/East.Carp
athian.BR/., gdzie utworzony profil ma charakter społeczny, budowany przez osoby 
reprezentujące większość instytucji tworzących MRB „KW” (jednostki ze strony 
ukraińskiej nie delegowały swoich przedstawicieli). Zgodnie z celami wyznaczonymi 
w Strategii Sewilskiej, ta strona internetowa kierowana do różnych grup odbiorców, 
służy promocji oraz budowaniu wspólnego zrozumienia i wspierania celów 
rezerwatu biosfery. Jest również platformą komunikacyjną umożliwiającą wymianę 
aktualności, dotyczących wydarzeń po trzech stronach granicy MRB „KW”. Stąd też 
jej funkcjonowanie łączy się ściśle z funkcją wspierania logistycznego (…). 

(dowód: akta kontroli str. 228-244, 704) 

F/  
Działania BPN realizowane były na podstawie ustanowionych – w drodze zarządzeń 
Ministra Środowiska – zadań ochronnych, lub zadań określonych w statucie BPN. 
Dyrektor BPN podał itp., że współpraca transgraniczna była realizowana przede 
wszystkim na poziomie skoordynowania. Działania organizacyjne związane  
z zapewnieniem skoordynowania funkcjonowania TRB dotyczyły powołania  
i działalności Rady Koordynacyjnej oraz opracowania porozumienia o współpracy, 
wspólnych planów i zarządzania. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady 
Koordynacyjnej (…) były rozliczane w ramach działalności statutowej 
poszczególnych obiektów chronionych po trzech stronach granicy (udostępnienie 
pomieszczeń na spotkania, koszty dojazdów na spotkania, itp.).  

(dowód: akta kontroli str. 245-317, 698-699) 

 

 

                                                      
67 Ustawa o ochronie przyrody w art. 20, ust. 3, pkt 5 wprost reguluje, że plan ochrony dla parku narodowego zawiera m.in. 
wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, oraz określenie sposobów 
ich udostępnienia. Z kolei § 8 ust.1, pkt 10 lit.f. rozporządzenia w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku 
narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów 
i składników przyrody, stanowi, że do zakresu prac na potrzeby sporządzenia projektu planu w parku narodowym, obejmuje  
w szczególności określenie działań edukacyjnych, które w razie potrzeby mogą być prowadzone w oparciu o wartości 
przyrodnicze parku narodowego..  
68 Zarówno ustawa o ochronie przyrody, jak i rozporządzenie przywołane w przypisach 22 pkt. 2 i 73, nie wymieniają „edukacji” 
jako działania uwzględnianego, przy sporządzaniu projektu zadań ochronnych.  
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, działania BPN wpisywały się w „Rekomendacje z Pampeluny” w 
dziedzinie badań, edukacji ekologicznej, szkoleń, turystyki oraz umożliwiały prowadzenie takich 
przedsięwzięć, co łączyło się z funkcją rozwojową rezerwatu biosfery. 

 

IV. Cel szczegółowy nr 3 – Wykorzystanie rezerwatu biosfery jako modelu zarządzania 
gruntami i zrównoważonego rozwoju, w działaniach podejmowanych w ramach krajowej formy 
ochrony przyrody w strefie przejściowej MRB „KW”.   

Obszar BPN nie obejmował swym zasięgiem strefy przejściowej. 
(dowód: akta kontroli str. 228-242, 700-703) 

 

 

V. Cel szczegółowy nr 4 – Współpraca, w tym – międzynarodowa, w zakresie 
realizacji celów, dla których utworzono MRB „KW" 
 
A/  
Obszar MRB „KW” leży na terenie administracyjnym trzech gmin: Cisna, Lutowiska 
i Czarna. Z informacji, uzyskanych od wójtów tych gmin wynikało, że przestrzeganie 
przez nich zasad ochrony na obszarze parku – wynikających z przepisów art. 9 i 10 
oraz art. 15 ustawy o planowaniu przestrzennym - przejawiało się poprzez 
współpracę BPN z powyższymi jednostkami samorządu terytorialnego, w zakresie 
bezpośrednio związanym z realizacją celów BPN, w tym celów rezerwatu biosfery. 
Współpraca polegała głównie na uczestnictwie BPN w postępowaniach 
administracyjnych w zakresie uchwalania planowania przestrzennego (Miejscowe 
Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studia Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gmin), a także na uczestnictwie jako strona  
w postępowaniach dotyczących decyzji o warunkach zabudowy, czy lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. W tym okresie BPN wniósł uwagę, aby na obszarach 
położonych w granicach otuliny BPN obowiązywał zakaz zabudowy kubaturowej,  
w odległości poniżej 50 m od cieków wodnych.  

(dowód: akta kontroli str. 667 – 673, 688 - 697) 
 
B/  
Na podstawie przepisów art. 9 i 10 oraz 15 ustawy o planowaniu przestrzennym 
oraz art. 73 ustawy Prawo ochrony środowiska, Dyrektor BPN opiniował projekty 
odpowiednich dokumentów gmin, związanych z zagospodarowaniem 
przestrzennym, zgodnie z poniższym zestawieniem: 
a) w 2012 roku: 
- 120 uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w formie 
udzielenia tzw. milczącej zgody wobec braku zagrożenia zewnętrznego dla przyrody 
parku i negatywnego oddziaływania na środowisko, 
- 1 odmowa uzgodnienia MPZP - zagrożenie zewnętrzne dla przyrody parku  
i negatywne oddziaływania na środowisko z uwagi na istnienie korytarzy 
migracyjnych zwierząt, miejsc o znacznym zagęszczeniu zwierząt i możliwość 
fragmentaryzacji kompleksu leśnego (Gmina Cisna),  
- 1 uzgodnienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego - bez uwag (Gmina Lutowiska),  

b) w 2013 roku: 
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- 67 uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w formie 
udzielenia tzw. milczącej zgody wobec braku zagrożenia zewnętrznego dla przyrody 
parku i negatywnego oddziaływania na środowisko, 
-  4  uzgodnienia MPZP - bez uwag (3 uzgodnienia w Gminie Cisna, jedno 
uzgodnienie w Gminie Lutowiska), 
- 1 uzgodnienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego z wnioskiem o sporządzenie studium zgodnie z projektem Planu 
Ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Gmina Solina), 

c) w 2014 roku: 56 uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy  
w formie udzielenia tzw. milczącej zgody wobec braku zagrożenia zewnętrznego dla 
przyrody parku i negatywnego oddziaływania na środowisko, 

d) w 2015 roku: 44 uzgodnienia projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy  
w formie udzielenia tzw. milczącej zgody wobec braku zagrożenia zewnętrznego dla 
przyrody parku i negatywnego oddziaływania na środowisko, 

e) w 2016 roku:  
- 87 uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w formie 
udzielenia tzw. milczącej zgody wobec braku zagrożenia zewnętrznego dla przyrody 
parku i negatywnego oddziaływania na środowisko. 
- 2 uzgodnienia MPZP - wnioski o całkowite wyłączenie z zabudowy kilku działek,  
z uwagi na możliwe istotne, negatywne oddziaływanie inwestycji na walory 
faunistyczne Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Gmina Cisna),  
- 1 uzgodnienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego z wnioskiem o uwzględnienie lokalnych korytarzy migracyjnych, 
opracowanych w ramach projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej- 
korytarze migracyjne” (Gmina Solina).   

(dowód: akta kontroli str. 688 - 697) 
 
C/  
Obszar BPN sąsiaduje z terenami leśnymi administrowanymi przez trzy 
nadleśnictwa: Nadleśnictwo Cisna, Nadleśnictwo Stuposiany oraz Nadleśnictwo 
Lutowiska – tworzącymi otulinę BPN. W zakresie związanym z zadaniami i celami 
MRB „KW” , BPN współpracował ze wszystkimi trzema Nadleśnictwami w ramach 
opiniowania przez BPN - w trybie art. 10 ust.7 ustawy o ochronie przyrody - Planów 
Urządzania Lasu (PUL). 
BPN zaopiniował pozytywnie wszystkie trzy projekty PUL, po uwzględnieniu przez 
nie uwag, wniesionych przez BPN. Uwagi dotyczyły m.in. zwiększania 
bioróżnorodności zbiorowisk leśnych, utrzymania i ochrony zasobów wodnych, 
zwiększenie powierzchni lasów ochronnych, funkcjonowania gospodarstwa 
specjalnego oraz sposobów dokarmiania zwierzyny w okresach niedostatku 
pożywienia.  
Z pozyskanych informacji wynikało, że na terenie nadleśnictw tworzących otulinę 
BPN, przeprowadzono szereg projektów realizowanych przez różne organizacje 
pozarządowe. Projekty związane merytorycznie z celami MRB „KW” prowadzone 
były w oparciu o uzgodnione z BPN „Plany Ochrony Przyrody” (element PUL) i nie 
wymagały zgody BPN. Szereg tych projektów obejmował obszar większy niż dane 
nadleśnictwo – także obszar BPN – za wiedzą i zgodą Dyrekcji BPN. 

(dowód: akta kontroli str. 674 - 687) 
 
D/  
W okresie objętym kontrolą, BPN współpracował w zakresie związanym  
z zadaniami rezerwatu biosfery z: Ministerstwem Środowiska, ZKPK, Regionalną 
Dyrekcją Ochrony Środowiska, Instytutem Ochrony Przyrody Polskiej Akademii 
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Nauk, Polskim Komitetem UNESCO MaB, naukowcami polskich i zagranicznych 
uczelni, Podkarpackim Kuratorium Oświaty, instytucjami oświatowymi, służbami 
weterynaryjnymi, Stowarzyszeniem „Pro Carpathia”, Generalną Dyrekcją Lasów 
Państwowych, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie. Współpraca ta 
dotyczyła realizacji zaaprobowanych przez BPN programów dotyczących ochrony 
różnorodności i walorów naturalnych oraz kulturowych, doskonalenia modelu 
zarządzania i zrównoważonego rozwoju, rozwoju badań, monitoringu oraz edukacji. 

(dowód: akta kontroli str. 688 - 697) 
 
E/  
Ustalono, że przed zawarciem porozumienia w Lutowiskach w dniu 15.11.2013 r., 
współpraca transgraniczna pomiędzy poszczególnymi parkami, tworzącymi 
rezerwat, opierała się na kontaktach roboczych i bieżących ustaleniach. W latach 
2012-2013 nie przeprowadzano oceny realizacji współpracy transgranicznej. 
W ramach współpracy międzynarodowej w wyżej wymienionym okresie  
zorganizowano dwie coroczne międzynarodowe konferencje, w których uczestniczyli 
pracownicy jednostek chronionych i naukowcy z trzech państw, tworzących MRB 
„KW”: 
- w 2012 r. odbyła się XXI Międzynarodowa Konferencja pt. „Ekosystemy leśne jako 
fundament integralności przyrodniczej i różnorodności biologicznej Karpat”, 
- w 2013 r. odbyła się XXII Międzynarodowej Konferencji pt. „40 lat funkcjonowania 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego na tle historii ochrony i badań Karpat 
Wschodnich”. 

W 2013 r. realizowano również, wspomniany wcześniej, polsko-słowacki 
mikroprojekt pn.: „Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” – nasze 
wspólne dziedzictwo” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, obejmujący następujące 
elementy: 
− opracowanie i urządzenie ścieżek transgranicznych w paśmie granicznym: Wielka Rawka 

(Polska) – Kremenaros (styk granic) - Nowa Sedlica (Słowacja) oraz Wetlina (Polska) - Rabia 
Skała (w obrębie pasma granicznego) – Runina (Słowacja),  

− zorganizowanie międzynarodowej konferencji MRB „KW” dotyczącej podsumowania 
dotychczasowych działań na rzecz ochrony i trwałego rozwoju tej części Karpat Wschodnich 
oraz określeniu kierunków na przyszłość.  
W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele strony ukraińskiej, 

− przeprowadzenie szkoleń dla pracowników BPN i Parku Narodowego „Połoniny” na terenie 
polskiej i słowackiej części MRB „KW” poświęcone ochronie ekosystemów leśnych oraz 
wymianie doświadczeń  
w zakresie rozwoju i promocji obszarów chronionych oraz zagrożeń, 

− warsztaty polsko-słowackie dla nauczycieli na terenie polskiej i słowackiej części MRB „Karpaty 
Wschodnie” poświęcone interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych oraz wymiany 
doświadczeń i nawiązaniu współpracy, 

− diaporamę o walorach przyrodniczych i kulturowych MRB „KW”, 
− wystawę fotograficzną z folderem o zasobach przyrodniczych i kulturowych MRB „KW” w 

wersjach językowych: polskim, słowackim i angielskim, 
- modernizację ścieżki kulturowo-historycznej „W dolinie górnego Sanu” wraz 
z konserwacją i zabezpieczeniem elementów kultury materialnej. 

(dowód: akta kontroli str. 688 - 697) 

F/  
Jak wykazała analiza dokumentów, w Ramowym planie pracy nie ustalono, które 
działania miały być wykonane w pierwszej kolejności. W punkcie I. tego planu 
wskazano jedynie czas jego obowiązywania („w kolejnych 10 latach planowane są 
następujące wspólne inicjatywy na terenie MRB „KW”, ukierunkowane na realizację 
trzech celów”). Przeglądu stanu zaawansowania wykonania „Ramowego planu 
pracy MRB „KW” dokonano na posiedzeniu Rady Koordynacyjnej MRB „KW”  
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w dniu 21.11.2016 r. w Wołosatem. Na spotkaniu tym omówiono stopień realizacji 
poszczególnych punktów „Ramowego planu pracy”. Wszystkie zadania (oprócz 
jednego) spośród zawartych w „Ramowym planie pracy” – znajdowały się  
w różnych stadiach realizacji. Nie podjęto realizacji zadania „Przeprowadzenia 
wspólnej inwentaryzacji ekosystemów torfowisk wysokich i wprowadzenia 
wspólnych zasad ich ochrony” ze względu na wydarzenia polityczne na Ukrainie 
 i trudności w poruszaniu się w strefie przygranicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 688 - 697) 

G/  
Od ukonstytuowania się Rady Koordynacyjnej MRB „KW” w 2013 roku, do końca 
2016 roku odbyły się następujące posiedzenia: 
− 15 października 2013 roku w Lutowiskach - opracowanie Porozumienia w sprawie 

funkcjonowania MRB „KW” i Rady Koordynacyjnej MRB „KW” oraz Ramowego planu pracy 
MRB „KW”, 

− 27 października 2014 w Ubľi (Słowacja) - dotyczyło uzupełnienia Ramowego planu pracy MRB 
„KW” opracowanego przez Radę Koordynacyjną MRB „KW” w dniu 15 listopada 2013 roku, 

− 25 czerwca 2015 w Lutowiskach - przygotowanie wspólnej odpowiedzi w sprawie rekomendacji 
ICC, która została przesłana do narodowych komitetów MAB i do Komisji UNESCO MaB w 
Paryżu, opracowanie i przyjęcie Planu zarządzania MRB „KW”, 

− 4 grudnia 2015 w Kostrino (Ukraina) - temat „Rozwój transgranicznej współpracy TRB” Karpaty 
Wschodnie - projekt pieszo-rowerowych przejść granicznych Łubnia-Wołosate, ” Ulič-Zabrid, 
dyskusja z udziałem administracji regionu Zakarpackiego. Omówienie stanu zaawansowania 
wykonania poszczególnych punktów Ramowego planu pracy,  

− 21 listopada 2016 w Wołosatem - dotyczyło omówienia stanu zaawansowania wykonania 
poszczególnych punktów Ramowego planu pracy.  

(dowód: akta kontroli str. 688 - 697) 

H/  
Podstawową trudnością we współpracy międzynarodowej w ramach MRB „KW” – 
jak wyjaśnił Dyrektor BPN – „stanowią istotnie różne systemy prawne regulujące 
funkcjonowanie obiektów chronionych i różne stosunki własności gruntów w tych 
trzech państwach, a w związku z tym często bardzo różne sposoby zarządzania 
zasobami przyrodniczymi. Niewątpliwą zaletą powołania tego międzynarodowego 
obszaru chronionego jest opracowanie wspólnej strategii strefowania ochronnego 
wytyczonej zgodnie zasadami programu MaB UNESCO Człowiek i Biosfera. Kolejną 
korzyść stanowi wymiana doświadczeń naukowych i praktycznych w realizacji 
ochrony przyrody w trzech państwach. Nie bez znaczenia jest również ranga  
i prestiż na arenie międzynarodowej, którą zapewniło utworzenie MRB "KW".”. 

(dowód: akta kontroli str.688 - 697) 

I/  
Według Dyrektora BPN, podstawowe znaczenie do powołania trójstronnego MRB 
"KW", miało oparcie organizacji rezerwatu o już istniejące krajowe formy ochrony 
przyrody (parki narodowe, parki krajobrazowe). W ten sposób zapewniono 
odpowiedni status prawny poszczególnych stref rezerwatu biosfery, oraz 
zapewniono trwałe podstawy instytucjonalne. Pracownicy tych jednostek przyczynili 
się do organizacji i funkcjonowania MRB "KW". Ten system można, jak określił 
Dyrektor, doskonalić, przy zapewnieniu odpowiednich podstaw prawnych i źródeł 
finansowania. Jednak w chwili obecnej, przy obecnie obowiązującym stanie 
legislacyjnym w Polsce, nie ma możliwości powołania jednej jednostki (lub 
koordynatora) do zarządzania (administrowania) MRB „KW” w całości, ani nawet  
w części polskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 688 - 697) 
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J/  
W 2012 roku strona polska przygotowała raport na potrzeby okresowego przeglądu 
MRB „KW", dotyczący wyłącznie polskiej części rezerwatu, który został przesłany do 
UNESCO. W kwietniu 2013 roku BPN otrzymał od Komitetu Doradczego UNESCO 
rekomendacje, że raport dotyczący polskiej części został przyjęty (z uwagami), ale 
że wszystkie trzy strony rezerwatu powinny przygotować wspólny raport na 
formularzu Periodic Review Forms for Transboundary Biosphere Reserve, wzór  
z 2013 roku.  
Wspólny trójstronny raport został przygotowany i wysłany w 2013 r., a następnie 
zwrócony do uzupełnienia. Po ostatecznym uzupełnieniu (w 2015 roku) został 
przyjęty przez UNESCO w 2016 roku. Międzynarodowa Rada Koordynacyjna  
w dniach 18-19.03.2016 stwierdziła, że MRB „KW” spełnia wymagania określone  
w rekomendacjach z Pampeluny.  

W dniu 21.03.2017 r. BPN, poprzez Polski Komitet UNESCO MaB, otrzymał 
rekomendację Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Rezerwatów Biosfery.  
Jak podał Dyrektor BPN, obecnie trwają robocze ustalenia z MŚ i Polskim 
Komitetem MaB, czego ma dotyczyć narodowy raport okresowy. Sądzimy, że do 
15.05.2017 r., dla Polskiej części MRB „KW” ,uda się wypełnić Periodic Review 
Form, będący podstawą do oceny przez ICC zgodności działalności polskiej części 
MRB „KW” z ramowym statutem. 

(dowód: akta kontroli str. 688 - 697) 
 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, zakres współpracy BPN z samorządami, instytucjami 
krajowymi i organizacjami pozarządowymi w pełni zabezpieczał interesy ochrony przyrody 
MRB „KW” w zakresie określonym w ramowym statucie oraz Rekomendacjach z 
Pampeluny, a także pozwalał na realizację w pełnym zakresie celów w nich określonych. 
BPN w ramach przysługujących mu prawnych możliwości wpływał na decyzje mające 
znaczenie dla ochrony przyrody na terenie MRB „KW”, w formie uwag i zmian do projektów 
decyzji administracyjnych.  

Współpraca międzynarodowa w ramach MRB „KW” prowadzona w granicach prawnych 
obowiązujących w każdym z trzech krajów, uczestników tego Rezerwatu, także była 
realizacją celów określonych w Rekomendacjach z Pampeluny.  

IV. Pozostałe informacje i pouczenia  
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w 
Rzeszowie. 

 

Rzeszów, dnia            maja 2017 r. 
 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Ustalone 
nieprawidłowości 

 

Ocena cząstkowa 

Prawo 
zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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