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SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 13/2012 z dnia 25 kwiótaia 12012 r., 
zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 14-18 maja 2012 r. kontrolę 
doraźną w Biebrzańskim Parku Narodowym w Osowcu-Twierdzy -  w zakresie:

Weryfikacji zarzutów sformułowanych w skardze pod adresem Parku, dotyczących nieprawidłowości 
przy gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska w składzie:
• Zygmunt Krzemiński -  Radca Ministra w Departamencie Leśnictwa i Ochrony Przyrody;
• Jan Zagajewski -  Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego, kierownik 

zespołu kontrolującego.

Koordynator kontroli: Michał Nałęcz -  Naczelnik Wydziału w Biurze Kontroli i Audytu 
Wewnętrznego w Ministerstwie Środowiska.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2009 do 30 kwietnia 2012.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092). Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano 
w książce kontroli pod pozycją 2/2012.

Biebrzańskim PN kieruje Dyrektor -  Pan Wojciech Dudziuk -  powołany na to stanowisko przez 
Ministra Środowiska z dniem 10.09.2007 r. Dyrektor Dudziuk swoje zadania realizuje przy pomocy 
zastępców dyrektora BPN: Zastępcy Dyrektora BPN ds. Ochrony Ekosystemów -  Pana Tadeusza 
Sidora (na zajmowanym stanowisku od 1.10.2007 r. z przerwą na urlop bezpłatny w okresie 1.03
31.08.2011 r.) oraz Zastępcy Dyrektora BPN ds. Społecznych Funkcji Parku -  Pana Andrzeja 
Grygoruka (na zajmowanym stanowisku od 19.08.2000 r.).

(Dowód: akta kontroli str. 1-87).

 

 

 



Ustalenia kontroli:

1. Stan organizacyjno-prawny.

W BPN obowiązywał regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem nr 6/2008. Regulamin 
stracił swą ważność, kiedy w wyniku nowelizacji ustawy o finansach publicznych 
a następnie nowelizacji ustawy ochronie przyrody, m.in. zlikwidowano gospodarstwa pomocnicze 
oraz zmieniono osobowość prawną parku. Dotychczas Minister Środowiska nie nadał Parkowi statutu, 
który stanowiłby podstawę do opracowania nowego regulaminu.

Z zapisów ostatnio obowiązującego regulaminu organizacyjnego wynika, że zadania ochronne 
ekosystemów są domeną współdziałania pionów: ochrony ekosystemów i społecznych funkcji parku; 
bieżąca obsługa administracyjna oraz udzielanie zamówień publicznych -  ze wskazaniem na pion 
społecznych funkcji parku; monitoring przyrodniczy -  wskazanie dla pionu ochrony ekosystemów. 
Ten zawężony do potrzeb niniejszej kontroli podział zadań pomiędzy wymienione 2 piony znajduje 
swoje potwierdzenie w aktualnych za okres kontroli zakresach czynności obowiązujących obydwu 
zastępców dyrektora. Jednak pewnym odstępstwem od zapisów regulaminu jest przypisanie zastępcy 
dyrektora ds. ochrony ekosystemów obowiązku przygotowywania umów na prace pielęgnacyjne, która 
to czynność winna być realizowana we współdziałaniu z pionem zastępcy ds. społecznych funkcji 
parku z racji organizowania przez tegoż obsługi administracyjnej, administrowania majątkiem, 
prowadzeniem spraw z zakresu zamówień publicznych.

Wydzierżawianie gruntów dla prowadzenia zabiegów ochronnych realizowane jest na podstawie 
wewnętrznego Zarządzenia nr 5/2009 Dyrektora BPN z dnia 25.02.2009 r. w sprawie wydzierżawiania 
gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Zarządzenie to z powodów 
organizacyjno-prawnych zostało uchylone z dniem 1.07.2010 r. (powodem był m.in. fakt, iż projekty 
umów na podstawie tego zarządzenia w części dot. zakresu obowiązków dzierżawcy i kar umownych 
były dalej idące aniżeli zarządzenie). Odtąd odpowiednio przeredagowana umowa stanowiła wyłączną 
podstawę dla określenia obowiązków dzierżawcy.

(Dowód: akta kontroli str. 89-105).

2. Prawidłowość zasad i trybu wydzierżawiania nieruchomości.

Wydzierżawianie łąk w BPN dla użytkowania kośnego wynika z realizowanych zadań ochronnych. 
Cechą wspólną zawieranych umów dzierżawy jest ich powiązanie z zadaniami ochronnymi 
wskazującymi na ochronę określonych ekosystemów, co sprawia, że zabieg wykaszania, mający 
chronić przed degradacją ekosystemów, może być wykonywany na ściśle określonych 
powierzchniach, wg ustalonej technologii, opóźniony w czasie (nie wcześniej, jak od 1 sierpnia). 
Dzierżawca obowiązany jest sporządzić plan działalności, okresowe sprawozdanie oraz prowadzić 
monitoring skutków przyrodniczych prowadzonych działań -  wszystko wg szczegółowo określonych 
wymagań. To przesądza o zanikającym wykorzystaniu pozyskiwanej biomasy dla wykorzystania 
rolniczego. Motywem przesądzającym o podejmowaniu dzierżaw jest chęć uzyskania dopłat 
z programu rolno-środowiskowego. W okresie objętym kontrolą tj. od 1.01.2009r. zawarto 3 grupy 
umów dzierżawnych -  każda w różnych warunkach ekonomiczno-prawnych, przy czym niektórzy 
dzierżawcy posiadają wskutek tego więcej aniżeli 1 umowę dzierżawy. I tak:

• w 2008r. zawarto 5 umów na łączną pow. 4.500,63ha, obowiązujących od 2009 r. do 31.12.2018r. 
Umowy zawierały zapisy wg ujednoliconego wzorca. Przewidziano m.in., że dzierżawca prowadzi 
działalność na dzierżawionej powierzchni po zatwierdzeniu przedłożonego planu działalności.
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Ramowy plan, będący dokumentem na czas obowiązywania nie krótszy aniżeli 3 lata. Bieżąca 
realizacja planu wymaga okresowych pisemnych uzgodnień z wydzierżawiającym. Z tytułu nie 
przestrzegania planów i porozumień przewidziano katalog kar umownych obejmujący 
12 szczegółowych pozycji oraz pozycję „inne”. Czynsz dzierżawny określono kwotowo, 
przewidując jego coroczną aktualizację wg wskaźnika cen towarów i usług za rok poprzedni.

(Dowód: akta kontroli str. 106-126).

• w 2010 r. zawarto 29 umów wg nowego, szczegółowo opracowanego wzorca oraz procedur, 
określających warunki z zakresu ochrony przyrody, monitoringu ekosystemów w wyniku 
prowadzonych działań oraz system zabezpieczeń ich wykonania. W zawartych umowach przyjęto 
jednolity czasokres ich obowiązywania -  do 31.03.2020 r. Wysokość czynszu dzierżawnego 
ustalono jako równowartość określonej ilości kwintali żyta. Podobnie ustalono też wysokość kar 
umownych, rozszerzając i modyfikując stosownie do poprzedniego, katalog naruszeń. Plan 
działalności -  na okres nie dłuższy niż 6 lat -  dzierżawca obowiązany jest przedkładać w wersji 
papierowej i elektronicznej. Poprzez wersję elektroniczną planu powiązano zarządzanie i kontrolę 
realizacji umów na dzierżawionych powierzchniach w systemie informacji przestrzennej GIS. 
Podobnie, jak przy wcześniejszej partii umów, utrzymano formę pisemnego porozumienia dla 
uzgodnionych szczegółowych przedsięwzięć. Innym, nowym elementem umów było 
wprowadzenie obowiązku monitorowania skutków przyrodniczych realizowanych planów 
działalności i przedstawianie stosownych sprawozdań. Monitoring ten miałby w zamyśle 
uzupełniać działania monitoringowe Parku.

Zaznaczyć należy, że wprowadzony nowymi umowami system planowania, monitorowania 
i sprawozdawczości jest trudny do realizacji, gdyż wymaga specjalistycznej wiedzy przyrodniczej. 
W praktyce oznacza to, że dzierżawca musi angażować do tych prac specjalistów. Ponadto 
przyjęta technologia koszenia i wywożenia biomasy w warunkach bagiennych z zastosowaniem 
przekonstruowanych ratraków jest technologią kosztowną. Dlatego podmioty dzierżawiące -  
podejmując się tego zadania -  muszą dysponować stosownym kapitałem i wyposażeniem, 
a działalnością obejmować duże powierzchnie.

(Dowód: akta kontroli str. 127-235).

• w 2011 r. zawarto 7 umów jednorocznych na tereny użytkowane dotąd przez zlikwidowane 
gospodarstwo pomocnicze -  obowiązujących tylko w 201 lr. ze względu na brak aktów 
wykonawczych do zmienionych ustawowo warunkach funkcjonowania Parku. Park -  przed 
decyzją o wydzierżawieniu tych gruntów -  podjął rozeznanie w sprawie wejścia w charakterze 
następcy prawnego zlikwidowanego GP w zakresie skorzystania z dopłat w ramach 
obowiązujących programów. Odpowiedź w tej sprawie ze strony Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Departament Płatności Bezpośrednich okazała sie negatywna.

Łączna powierzchnia dzierżawy wg umów z lat 2010 i 2011 obejmuje w ramach działań 
ochronnych powierzchnię 6.930ha. Na wymienioną powierzchnię składa się 1.565 działek 
geodezyjnych o b. zróżnicowanej wielkości: od niespełna 3 arów do 195,94ha (w podanej liczbie 
działek 75 z nich ma powierzchnię przewyższającą 30ha). Stosowana jest zasada, że geodezyjnie 
wyodrębnione działki nie podlegają podziałowi dla celów dzierżawy.

3



Wymienione umowy mają treść jednobrzmiącą: obowiązują do końca 20lir.; rozpoczęcie 
koszenia i zbiór biomasy -  od 1.08.201 lr.; czynsz dzierżawny wynosi równowartość lq 
(w domyśle żyta, choć zapis w umowach tego nie precyzuje) za lha nieużytków i 3q za lha 
użytków zielonych; wszystkie umowy po stronie wydzierżawiającego podpisał Dyrektor BPN -  
p. W. Dudziuk. Łączna pow. dzierżawy wg ww. 7 umów -  1.657,059ha. Zawarte umowy 
posiadają formę bardzo uproszczoną w stosunku do obowiązujących wcześniej; w ich treści 
dopuszczono się też błędów i nieścisłości w tym zwłaszcza nie przewidziano zabezpieczeń 
z tytułu niewykonania, niewłaściwego bądź nierzetelnego wykonania postanowień umów.

Park dnia 6.07.2011 r. zwrócił się do Ministra Środowiska z wnioskiem o wyrażenie zgody na 
wydzierżawienie wymienionych powierzchni podmiotom gotowym użytkować grunty zgodnie 
z regulacjami obowiązującymi w BPN, w tym z zadaniami ochronnymi. Określony we wniosku 
okres dzierżawy -  od 6.05.2011 do 3 1.12.2021 r. Uzyskano zgodę nr 67/2011 z dnia 15.07.2011 r. 
Wydzierżawiając grunty faktycznie na okres krótszy aniżeli 3 lata -  nie zawiadomiono 
właściwego starosty powiatowego o zawarciu ww. umów, co stanowi naruszenie zapisów art. 43 
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. w Dz.U nr 102 
z 2010r., poz. 651 z późn. zm.), gdzie zapisano: Art. 43. 2. Jednostka organizacyjna ma prawo, 
z zastrzeżeniem ust. 6, korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności 
do: ... 3) oddania nieruchomości lub je j części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie 
dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem 
właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 
3 łat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 
3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony 
trwały zarząd; zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas 
oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Wg wyjaśnienia Dyrektora BPN -  biorąc pod uwagę nieuregulowany stan prawny po zaistniałych 
zmianach (likwidacja GP, zmiana ustawy o ochronie przyrody przy braku nowych przepisów 
wykonawczych), postanowił on zawrzeć uproszczone umowy na wyjątkowo skrócony okres 
użytkowania gruntów tj. do końca 201 lr., kierując się zwłaszcza potrzebami ochrony przyrody 
i koniecznością zapewnienia dopływu środków z opłat dzierżawnych wobec b. złej sytuacji 
finansowej Parku.

(Dowód: akta kontroli str. 236-313).

Realizację umów z dzierżawcami prześledzono na przykładzie umowy z p. Bożena Potempa 
z Ząbkowic Śląskich i organizacji pn. Fundacja „Ptaki Polskie”.

Z dokumentacji w tym zakresie wynika, iż Park wnosi liczne uwagi i zastrzeżenia bądź wręcz 
odmawia akceptacji planowanych przedsięwzięć, jeśli te kolidują z przyjętymi zadaniami ochronnymi 
dla określonych dzierżawionych obszarów.

(Dowód: akta kontroli str. 314-349).

Wyjaśnienie dot. wątków poruszonych w anonimowej skardze przedłożył Zastępca Dyrektora BPN 
ds. Ochrony Ekosystemów -  p. Tadeusz Sidor. Wynika z niego m.in., że:

-  PTSOP zarejestrowano 4.02.2005 r.; zrzesza osoby pracujące w obszarach chronionych, chcące 
podnosić standardy pełnionej służby publicznej i kwalifikacje zawodowe. Wśród nich jest kilku 
pracowników oraz b. pracowników BPN. On sam w dniu 4.04.2009 r. wybrany został prezesem tej 
organizacji. Od 3 lat pełni też funkcję wiceprezesa Towarzystwa Biebrzańskiego, którego 
członkiem jest od lat 23. W obydwu przypadkach jest to praca społeczna.
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Wyjaśnia ponadto: Dodać należy, że na terenie BPN działa szereg organizacji o profilu 
przyrodniczo-ekologicznym -  niektóre powstały, zanim utworzono Park. W ocenie kierownictwa 
BPN -  organizacje te -  niezależnie od naturalnych problemów, jakich czasami przysparzają -  są 
dla Parku i chronionej w nim przyrody wielce pożyteczne. Jest też dobrą tradycją, że w tych 
organizacjach pożytku publicznego udzielają sie społecznie niektórzy pracownicy oraz byli 
pracownicy Parku, szczególnie ci, dla których praca na rzecz ochrony przyrody nie stanowi tylko 
sposobu na zdobywanie środków utrzymania, lecz jest ich życiową pasją.

-  Gospodarstwo Pomocnicze przy BPN -  do czasu swego istnienia -  było w stanie kosić łąki na 
powierzchniach znikomych w stosunku do potrzeb przyrodniczych. Z części tak użytkowanych 
gruntów, położonych na podłożu mineralnym, dostępnych do użytkowania przy użyciu 
standardowego sprzętu, GP uzyskiwało przychody w postaci dopłat bezpośrednich lub w ramach 
programu rolno-środowiskowego. Od strony komercyjnej było to działanie mało efektywne, a być 
może nieopłacalne, gdyż sprzęt pracujący w trudnych warunkach często ulegał awariom 
i przyspieszonemu zużyciu, zwiększone też były koszty eksploatacji, zwłaszcza zużycie paliwa, na 
które w bieżącej działalności ciągle brakowało pieniędzy, dopłaty zaś uzyskiwano z rocznym 
opóźnieniem. Nigdy też nie zrobiono dokładnej kalkulacji ekonomicznej tej działalności, gdzie 
należałoby uwzględnić też wszystkie koszty ogólne funkcjonowania GP.

-  Sprawa lokalu dla PTSOP. Lokal o pow. 35,5 m2 pod adresem Oso wiec-Twierdza 8A znajduje się 
w budynku mieszkalnym obok siedziby Parku. Wynajmowany jest dla potrzeb statutowych 
PTSOP na podstawie umowy z dnia 1.02.201 lr., zawartej na czas do 31.01.2014r. Czynsz 
miesięczny, ustalony jak dla działalności gospodarczej, wynosi 180 zł + 23% VAT + koszty 
eksploatacyjne. Wcześniej lokal był wynajmowany pracownikowi Parku jako mieszkanie 
dodatkowe z czynszem 100 zł (w tym VAT) + koszty eksploatacyjne. W lokalu tym zamierzano 
urządzić biuro projektu LIFE+ „Rolnictwo dla przyrody”, o co w 201 lr. wspólne starania czynił 
PTSOP i BPN. Projekt nie zyskał akceptacji i lokal pozostaje niewykorzystany, gdyż sam PTSOP, 
jako nie dysponujący majątkiem rzeczowym i nie zatrudniający pracowników, nie jest w stanie ani 
w potrzebie urządzać biura. Adres lokalu jest formalnym adresem PTSOP dla korespondencji.

(Dowód: akta kontroli str. 350-444).

3. Ekonomiczne aspekty wydzierżawiania nieruchomości.

Przychody uzyskiwane przez Park z tytułu opłat dzierżawnych stanowią największą pozycję 
finansową, warunkującą funkcjonowanie Parku i wykonywanie zadań statutowych.

Wpłaty z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły:

• w 2009r. czynsz dzierżawny, należny od 5 podmiotów wynosił łącznie 490.800 zł. Ustalony 
termin płatności na dzień 15.09.2009r. nie został dotrzymany przez żadnego z dzierżawców. 
O wszystkich wyegzekwowano wpłatę wraz z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 
6.755,74zł.

• w 2010r. należny czynsz od 5 podmiotów wynosił 507.978 zł. Termin płatności -  jak wyżej. 
Wszystkie wpłaty wpłynęły z opóźnieniem, niektóre w ratach. Z tytułu opóźnień pobrano 
stosowne odsetki na łączną kwotę 9.982,80 zł.
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• w 2011r. wymagana łączna kwota czynszu wyniosła 941.426,42 zł. Z powodu opóźnień 
w opłatach ze strony niektórych dzierżawców wyegzekwowano dodatkowo 17.132,04 zł 
odsetek.

• w 2012 r. wpływy z tytułu opłat dzierżawnych na czas kontroli wyniosły 469.330,36 zł. 
Termin płatności minął dnia 10.04.2012r. Do czasu kontroli należnych opłat nie wniosło 
7 dzierżawców na łączną kwotę 102.854,95 zł. Wg wyjaśnień dyrektora Parku i Gł. 
Księgowego -  dzierżawcy są w tym względzie na bieżąco monitorowani i monitowani, 
a z tytułu zwłoki naliczone zostaną stosowne odsetki.

Do akt kontroli załączono szczegółowe zestawienia z poszczególnych lat, sporządzone przez 
Gł. Księgowego.

Opłaty czynszu nie zawsze wynikają z prostego przeliczenia stawek i powierzchni dzierżawy. 
Zazwyczaj decyduje wielkość powierzchni rzeczywiście objętej zabiegami. W poszczególnych 
grupach umów sprawy te regulowane były czasem odmiennie. Zróżnicowane są też umowne terminy 
wpłat. W niektórych umowach kwota wyliczonego czynszu podlega też zmianie wynikającej ze 
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalanego przez GUS. Dlatego też 
wiążącym dla księgowości wskazaniem wielkości czynszu za dany rok są -  obok umowy -  wyliczenia 
i wskazania pionu merytorycznego z wykorzystaniem danych GIS. Załączono stosowną dokumentację 
z tego zakresu.

Zarządzenia Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla parku narodowego stosownie do 
art. 27, ust. 11 ustawy o ochronie przyrody uwzględnia jednocześnie zakres planu zadań ochronnych 
dla obszaru Natura 2000, położonego w granicach parku. Zarządzenie to określa w szczególności 
działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich 
siedlisk, monitoring stanu przedmiotów ochrony, a także monitoring realizacji celów. W dokumencie 
tym określane są między innymi planowane działania jak np. koszenie, odkrzaczanie itd., a także 
terminy i powierzchnie na jakich określone działania ochronne będą wykonywane.

Zarządzenie nr 3 Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 201 lr. w sprawie zadań ochronnych dla 
Biebrzańskiego Parku Narodowego, obowiązuje na 2011-2012 r„ a poprzednie było na lata 2009-2010 
(aktualnie w opracowaniu jest projekt zadań ochronnych na kolejne 2 lata).

Powierzenie dzierżawcom monitoringu stanu przedmiotów ochrony, a także monitoringu realizacji 
celów, budzi istotne wątpliwość. Wynika to z braku specjalistycznej wiedzy większości dzierżawców. 
Dzierżawca zlecając to zadanie, może domagać się określonych korzystnych rezultatów monitoringu, 
aby nie mieć problemów z przyjęciem sprawozdania przez Park.

Ponadto zatrudnieni przez dzierżawcę wykonawcy monitoringu, działają poza koordynacją ze strony 
Parku, co może powodować, że otrzymywane wyniki mogą być niewiarygodne.

Dodatkowo należy podkreślić, że wyniki monitoringu są istotne dla Parku, a także dla Komisji 
Europejskiej, gdzie składane są okresowo raporty o stanie gatunków i ich siedliskach oraz siedliskach 
przyrodniczych. Opieranie się więc na otrzymywanych od dzierżawców danych, jest zbyt ryzykowne 
dla Parku.

W wymienionym okresie, pod względem finansowym, w poszczególnych latach, obowiązywały inne 
regulacje prawne, mające istotne skutki w finansowaniu parków narodowych. Spowodowane 
zróżnicowanie statusu finansowego wynikało z nowych regulacji związanych z wejściem w życie
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z dniem 1 stycznia 201 lr. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, a następnie 
wejście w życie z dniem 1 stycznia 2012r. znowelizowanej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody, która wprowadziła nowe zasady finansowania parków narodowych.

Dzierżawa nieruchomości odbywała się zgodnie z „Procedurą udzielania zgody na korzystanie 
z nieruchomości skarbu państwa oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym podległym 
Ministrowi Środowiska” przygotowana przez Departament Ekonomiczny, zatwierdzona przez 
Ministra Środowiska w dniu 4 września 2008r. znak DEsk-072/88/2008.

W odniesieniu do gruntów, które przede wszystkim były przedmiotem analiz, to ich powierzchnia 
przeznaczana m. innymi do wydzierżawienia oraz zakres prowadzonych działań ochronnych wynikał 
z zarządzenia Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych. Zarządzenia te dla Biebrzańskiego 
PN były przyjmowane w cyklu dwuletnim, tak, że obecnie obowiązujące obejmuje lata 2011-2012. 
Wybór dzierżawców w 2009 roku był dokonany w drodze ustnej licytacji wartości czynszu 
dzierżawnego, ale wg oświadczenia dyrektora Parku, okazało się to niekorzystnym rozwiązaniem. 
Wśród wybranych w ten sposób dzierżawców, były osoby, które nie sprostały szczegółowo 
określonym wymaganiom zawartym w umowach, co w konsekwencji powodowało nakładanie kar 
umownych i w rezultacie nie osiągano zamierzonych celów ochronnych. Zarządzenie nr 5/2009 
Dyrektora Biebrzańskiego PN z dnia 25.02.2009r. w sprawie wydzierżawiania gruntów Skarbu 
Państwa w zarządzie BPN regulowało procedurę dzierżaw oraz określało m. innymi roczny czynsz 
dzierżawny. Zarządzenie to, w następnym roku zostało uchylone ze względu, na fakt, że wprowadzało 
regulacje w odniesieniu do osób spoza Parku i w związku z tym wykraczało poza kompetencje 
dyrektora.

Natomiast w 201 Or. i później, dzierżawców wyłaniano na podstawie składanych przez nich ofert. 
Wśród dzierżawców były osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe o zasięgu 
regionalnym i krajowym np. OTOP itd., a w 201 lr. umowę jednoroczną na dzierżawę 30,4 ha 
podpisało także Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody, reprezentowane przez 
Przewodniczącego Stowarzyszenia, będącego jednocześnie zastępcą dyrektora Parku, ale 
przebywającego wówczas na półrocznym bezpłatnym urlopie. Stowarzyszenie wykonywało koszenie 
ręcznie, co było najkorzystniejsze dla potrzeb ochrony przyrody i było łatwe do rozpoznania, 
porównując do innych wizytowanych obszarów, koszonych ratrakami. Podczas wizji terenowej tego 
obszaru nie dostrzeżono jakichkolwiek uchybień. Wpływy z czynszów dzierżawnych w latach 2009
2010 ilustrowano zestawieniami tabelarycznymi zamieszczonymi w aktach kontroli. Wynika z nich 
tendencja zwyżkowa, spowodowana potrzebą zwiększenia areału ochrony czynnej.

Należy jednocześnie podkreślić, że ograniczony zakres prowadzonych przez b. Gospodarstwo 
Pomocnicze działań ochronnych był spowodowany limitem stanu obsady osobowej, środków 
technicznych oraz środków finansowych. Należy jednocześnie podkreślić tendencję zwyżkową 
wpływów dla Gospodarstwa z programów rolno-środowiskowych. W związku z likwidacją w 2011 
roku gospodarstw pomocniczych w parkach narodowych, utracono możliwość uczestniczenia parków 
w programach rolno środowiskowych, a wszystkie przychody odprowadzane były do Skarbu Państwa.

Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 201 lr. o zmianie ustawy 
o ochronie przyrody, która m. innymi przywróciła możliwość korzystania z programów rolno 
środowiskowych, ale jednocześnie regulowała w formie rozporządzenia sprawy dotyczące 
przeprowadzania przetargów, nadawania statutu itd. Rozporządzenia przewidziane tą ustawą nie 
zostały jeszcze wydane i powoduje to zmniejszoną w 2012r. aktywność w funkcjonowaniu Parku. 
Dostrzeżone przez dzierżawców korzyści ze współpracy z Parkiem korespondują z potrzebami 
wykonywania ochrony. Ponadto dzierżawcy zobowiązani warunkami umowy dostarczają
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szczegółowych informacji wg określonych wzorów o gatunkach i ich siedliskach, a także siedliskach 
przyrodniczych, jako rezultat prowadzonego przez nich lub zatrudnionych ekspertów monitoringu na 
dzierżawionych obszarach. Przyczynia się to w dużym stopniu do uzyskiwania informacji o zasobach 
przyrodniczych Parku.

4. Konflikt interesów.

Osoby będące pracownikami BPN, wymieniane w skardze, przynależą i pracują w organizacjach 
zrzeszających miłośników przyrody biebrzańskiej, w tym w Polskim Towarzystwie Służb Ochrony 
Przyrody (PTSOP). Kierownictwo Parku pozytywnie ocenia działanie licznych organizacji 
i stowarzyszeń przyrodniczych. Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości w tym zakresie, 
zwłaszcza ńa tle współpracy Parku z PTSOP. Z udzielonych w trakcie kontroli wyjaśnień wynika, że 
umowa na dzierżawę gruntów tzw. Łąki Batalionowej przez tą organizację nastąpiła z inicjatywy 
dyrektora Parku, który kierował się w tej inicjatywie chęcią utrzymania koszenia kulturowego 
(ręcznego), czego nie byłby w stanie zapewnić inny dzierżawca. Zawierający umowę po stronie 
PTSOP prezes stowarzyszenia -  p. T. Sidor -  przebywał w tym czasie na urlopie bezpłatnym 
(w terminie 1.03-31.08.2011 r.).

Należy jednak zauważyć, że zajmowanie stanowiska zastępcy dyrektora Parku i jednoczesne pełnienie 
funkcji prezesa PTSOP przez p. Tadeusza Sidora, w sytuacji nawiązywania przez Park 
i Stowarzyszenie relacji faktycznych lub prawnych, nosi znamiona konfliktu interesów. Dodatkowo 
sytuacja taka może wywoływać negatywne postrzeganie Parku przez opinię publiczną oraz podmioty 
chcące nawiązać współpracę z Parkiem. Zapewnienie transparentności działań Parku wymaga 
uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości.

5. Lustracja terenowa.

W obecności Dyrektora BPN kontrolujący dokonali lustracji w terenie wybranych rejonów Parku 
poddanych zabiegom ochronnym poprzez dzierżawienie gruntów, gdzie celem podejmowanej przez 
dzierżawców działalności jest uzyskanie dopłat w ramach programów rolno-środowiskowych. Miejsca 
lustracji:

m. Gugny -  teren łąk (użytkowanych przez 3 podmioty) po ubiegłorocznym zabiegu. Koszenie 
wykonywane co drugi rok — zgodnie z wymaganiami Parku. Biomasa wywieziona. Przy dojeździe do 
łąki uszkodzenie drogi przez ciężki sprzęt (pojedynczy przełom błotny) uniemożliwiające przejazd 
samochodem terenowym. W pobliżu współpracujący z Parkiem Ośrodek Edukacyjny Uniwersytetu 
Białostockiego, prowadzący m.in. monitoring koszeń, dający opinię niezależną od dzierżawców.

Honczarowska Grobla — droga dojazdowa dobrze utrzymana; tzw. Batalionowa Łąka o pow. ok. 30ha 
dzierżawiona w 2011 r. przez PTSOP. Wcześniej użytkowana przez GP. Od szeregu lat koszona 
tradycyjnie tj. kosami ręcznymi. Koszt koszenia 1 ha od szeregu lat wynosi ok. 1.500 zł. Koszt 
wywiezienia biomasy — ok. 500 zł/ha. Biomasa pozostawiona przez GP została uprzątnięta przez 
PTSOP -  pozostały tylko znikome resztki.

Długa Luka -  dzierżawi kilka podmiotów m.in. OTOP oraz p. Grunwald; dla celów porównawczych 
pozostawiona powierzchnia referencyjna (nigdy nie koszona). W 201 Or. z przyczyn pogodowych były 
duże trudności z wywiezieniem biomasy. Wyraźny szlak pozostawiony na trasie ubiegłorocznego 
przejścia w woderach grupy ekologów w tym niektórych członków Rady Naukowej Parku.

8



m. Stójka -  plac składowy balotów biomasy, wynajmowany poza terenem Parku przez jeden 
z podmiotów dzierżawiących. Widoczne ślady rotacji biomasy. W tym wypadku biomasa 
wykorzystywana jest jako dodatek przy produkcji peletów.

Baza f-my Bioserwis w m. Trzcianne -  obiekt po dawnym POM-ie remontujący i przystosowujący 
maszyny do zbioru biomasy na dzierżawach własnych oraz w ramach usług dla podmiotów nie 
posiadających własnego sprzętu. Na placu liczne maszyny: ratraki w różnych wersjach, maszyny do 
mulczowania zakrzaczeń (w pierwszym roku użytkowania zakrzaczonych łąk), koszenia biomasy, jej 
prasowania, załadunku i wywozu.

0 0  Kopytkowo -  widoczne ślady po pracy ratraków (ostatnio zimą podczas zbierania i wywożenia 
belowanej po cięciu biomasy. Duże połacie nie pożądanych przyrodniczo trzcinowisk. Widoczne też 
postępujące zakrzaczenie na terenach nie objętych zabiegami usuwania biomasy (nie dzierżawionych).

Sporządzono dokumentację fotograficzną poddanych oględzinom miejsc.

(Dowód: akta kontroli str. 88).

Podczas wizji terenowej dostrzeżono m.in. skutki użycia ratraków w poprzednim roku, polegające na 
znacznym wgłębianiu się gąsienic w podłoże, szczególnie na terenach podmokłych, a takich jest 
większość w Parku. Może więc następować uszkadzanie chronionych gatunków roślin, zwierząt i ich 
siedlisk. Problem ten powinien zostać szczegółowo przeanalizowany przez dyrekcję Parku i Radę 
Naukową Parku

Oceniając sytuację w Parku w aspekcie wykonywania zadań ochronnych realizowanych przez 
dzierżawców jest jednocześnie pozytywnym przykładem społeczno-ekonomicznego oddziaływania 
Parku na lokalną społeczność i rozwijające się przedsiębiorstwa uczestniczące w tym procesie. 
Biebrzański PN jest ewidentnym przykładem wykonywania przez lokalną społeczność
1 przedsiębiorstwa usług ekosystemowych na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych parku. Zasadne 
jednak jest wykonanie oceny oddziaływania używanego obecnie ciężkiego sprzętu na gatunki 
i siedliska przyrodnicze Parku.

Biorąc pod uwagę powyższe uwagi i wnioski wnoszę o:

1. Zaktualizowanie procedur w zakresie dzierżawienia gruntów pod zadania ochronne 
z uwzględnieniem zmian w obowiązującym stanie prawnym.

2. Podjęcie działań w celu zmiany dotychczas prowadzonego monitoringu przez dzierżawców 
i przejęcie pełnej kontroli na realizacją tego zadania przez Park.

3. Zapewnienie właściwej i pełnej, wzajemnie uzupełniającej się współpracy i współdziałania 
pomiędzy pionem ochrony przyrody i pionem administracyjnym w zakresie opracowywania 
warunków dzierżaw, zawierania i realizacji umów z dzierżawcami oraz ich kontroli i rozliczania.

4. Wdrożenie wewnętrznych regulacji eliminujących możliwość powstania w przyszłości sytuacji 
mogących nosić znamiona konfliktu interesów.
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Proszę Pana Dyrektora o złożenie pisemnej informacji nt. sposobu wykorzystania wyników kontroli 
zawartych w sprawozdaniu oraz wdrożenia sformułowanych zaleceń pokontrolnych -  w terminie 
1 miesiąca od daty otrzymania niniejszego sprawozdania. Jednocześnie proszę o załączenie do 
powyższej informacji kopii dokumentów stanowiących realizację zaleceń pokontrolnych.

W przypadku zalecenia pokontrolnego nr 2 poza przedstawieniem sposobu wdrożenia zalecenia 
proszę o wskazanie terminu jego realizacji.

Realizacja zalecenia pokontrolnego nr 3 powinna mieć odzwierciedlenie w dokumentach 
wewnętrznych Parku.

Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, kierownik 
jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo 
przedstawić do niego stanowisko, nie wstrzymuje to jednak realizacji ustaleń kontroli.

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
Dyrektor

A n Tfu
10

 



od 1995

1 9 -  110 Goniądz, 
Osowiec-Twierdza 8

te!./fax. +0 85 7380 620, 
7380 802.

www.biebrza.ore.pl
e-mail:
biebrza@biebrza.org.pl

W związku ze sprawozdaniem z kontroli B Ki A Wkr-0943-7/228 78/ i 2 z 21 czerwca 
2012 roku informuję, że na dzień 13 lipca 2012 roku Biebrzański Park Narodowy miał 
podpisane następujące porozumienia i umowy dzierżawy:
- 5 umów dzierżawy z 2008 roku na obszar 4500,63 ha z terminem zakończenia na dzień 
31,12.2018 roku, (dzierżawcy zostali wyłonieni w wyniku przetargu w formie ustnej 
licytacji zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami);
- 29 Jimów dzierżawy z sierpnia lub września 2010 roku na obszar 5.284,22 ha, z 
terminem zakończenia 31.03.2020 roku (dzierżawcy zostali wyłonieni z pominięciem 
ustawy o gospodarce nieruchomościami);
- 9 porozum ień w sprawie wykonywania działań ochronnych z sierpnia 2010 roku na 
obszar 4.228,38 ha, z terminem zakończenia 31.03.2016 roku (dzierżawcy zostali 
wyłonieni z pominięciem ustawy o gospodarce nieruchomościami);
- 7 porozum ień w sprawie wykonywania działań ochronnych z maja 2011 roku na obszar 
1.650,62 ha, z terminem zakończenia 28.02.2016 roku (dzierżawcy zostali wyłonieni z 
pominięciem ustawy o gospodarce nieruchomościami);
Łaczma powierzchnia przekazanych gruntów  różnym podmiotom wynosi iS.,663,85
ha. ' ’

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami podjąłem następujące działania:
1. W dniu 07.08.2012 wypowiedziałem 7 porozumień w sprawie wykonywania działań 

ochronnych o łącznej powierzchni 1650,62 ha;
2. W stosunku do 9 porozum ień z 2010 roku zobowiązałem Dział Administracyjny do 

wypowiedzenia porozumień po uzyskaniu akceptacji Radcy Prawnego;
3. W stosunku do 29 umów dzierżawy z 2010 roku zaproponuję dzierżawcom aneks do 

umowy, w którym;
- ulegnie skróceniu termin do czasu zakończenia bieżącego zobowiązania 
dzierżawców wobec ARiMR;
- zmienię wysokość czynszu dzierżawnego, obecnie niekorzystnego dla BbPN;
- BbPN przejmie obowiązek monitoringu dotychczas prowadzonego przez 
dzierżawców.

Ad. 1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 
lipca 2012 roku w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami 
przez parki narodowe, rozporządzanie nieruchomościami BbPN będzie odbywało się 
zgodnie z tymi przepisami.

http://www.biebiza.org.pl
mailto:biebrza@biebrza.org.nl


Ad. 2. W związku z zaleceniem przejęcie pełnej kontroli nad realizacją monitoringu przez 
Park wyznaczyłem osobę (Kierownik Działu Monitoringu i Badań Naukowych) do 
organizacji, koordynacji i kontroli realizacji monitoringu efektów działań ochronnych 
realizowanych na obszarach wydzierżawionych. Obecnie gromadzimy informację o podjętych 
dotychczas próbach monitorowania efektów działań ochronnych realizowanych przez różne 
podmioty na obszarach dzierżawionych, zakresie realizowanego monitoringu, stosowanych 

metodach oraz uzyskanych wstępnych wynikach. Po wstępnej analizie oceny wpływu 
realizowanych działań ochronnych na przyrodę, do najbliższego spotkania Rady Naukowej 
(prawdopodobnie październik) ustalimy zakres monitoringu do realizacji od przyszłego 

roku.
Na obszarach wydzierżawionych BbPN planujemy monitorować wpływ realizowanych 

działań ochronnych na:
b szatę roślinną (na skład gatunkowy i struktur? zbiorowisk roślinnych, w tym udział 

ilościowy poszczególnych gatunków, struktur? przestrzenną mikrosiedlisk tzw. kęp i 
dolinek; występowanie wybranych gatunków roślin objętych ochroną gatunkową, 
rzadkich w naszej florze i szczególnie wrażliwych na ugniatanie, monitoring 
zniszczeń pokrywy roślinnej (kartowanie obszarów na których nastąpiło zniszczenie 
pokrywy roślinnej, rejestracja procesu regeneracji bądź sukcesji po zniszczeniu)

□ skład gatunkowy i liczebność zespołów ptaków,
B występowanie i liczebność cennych faunistycznie w Polsce gatunków motyli nocnych 

związanych z siedliskami bagiennymi,
0 skład gatunkowy i liczebność drobnych ssaków,
0 śmiertelność płazów,
m zmiany stropowej warstwy profilu glebowego: rozwodnienie torfu i wtórne 

wytworzenie spleji (kartowanie miejsc ze zmienioną wierzchnią warstwa gleby oraz 
pomiar miąższości torfów o zmienionej strukturze za pomocą próbnika torfowego). 

Ponadto, po uzyskaniu od specjalistów wyników wstępnych badań nad wpływem 
mechanicznego użytkowania siedlisk bagiennych na właściwości fizyczne gleby i fizyczno- 
chemiczne wody w glebie, na faunę nicieni glebowych oraz na płazy i ich analizie, w razie 
potrzeby zlecimy kontynuację bądź rozszerzenie zakresu tych badań (do końca 2012 r.).

W najbliższym czasie BbPN zamierza dopracować szczegóły metodyk monitoringu 
(do połowy IX. 2012 r.). Na najbliższym posiedzeniu Rady Naukowej Parku zostaną 
zaprezentowane wstępne wyniki z już realizowanego monitoringu, zakres i metodyki 
planowanego do realizacji monitoringu, celem uzyskania opinii Rady (IX bądź X. 20121\). Po 
wprowadzeniu ewentualnych poprawek uwzględniających uwagi zgłoszone przez RN do 
proponowanego zakresu i metodyk monitoringu efektów działań ochronnych realizowanych 
na obszarach dzierżawionych przystąpimy do poszukiwania specjalistów zewnętrznych do 
realizacji przedmiotowego monitoringu, przygotowywania umów. Do końca I. 2013 r. Park 
powinien zawrzeć umowy cywilno-prawne (umowy o dzieło bądź zlecenia) z przyszłymi 

wykonawcami zewnętrznymi.
Rozpoczęcie realizacji monitoringu efektów działań ochronnych realizowanych na 

obszarach dzierżawionych koordynowanego przez BbPN planowane jest na kwiecień 2013 r. 
Szacunkowy koszt monitoringu w przedstawionym wyżej zakresie to 340 tys. zł, który 
zostanie pokryty z opłat czynszowych z obowiązujących i aneksowanych umów dzierżawy.

Ad. 3. Uporządkowanie systemu dzierżaw wymaga nowej struktury organizacyjnej Parku. 
Obecnie nie ma wydzielonej komórki w BbPN, która zajmowałaby się wyłącznie ochroną



ekosystemów nieleśnych, chociaż ilość dzierżawców, korespondencji oraz spraw finansowych 
wskazuje na bezwzględne jej powołanie. Obecnie w Dziale Ochrony Przyrody, kierownik 
oraz dwóch pracowników ma wykształcenie rolnicze i te osoby (+ jedna lub dwie dodatkowo) 
mogłyby stanowić wyodrębniony Zespól ds. ochrony ekosystemów nieleśnych, lctóiy 

odpowiadałby za organizację dzierżaw. Obecny Dział Monitoringu i Badań Naukowych 
dokonywałby oceny merytorycznej zasadności proponowanych działań i wskazywałby ewen 
tualne dodatkowe warunki ich prowadzenia (np. prowadzonego monitoringu lub innych zgło
szeń przez obce zespoły badawcze). Dział Administracyjny prowadziłby ewidencję umów 
oraz ich ocenę formalną i prawną. Nadzór nad wykonywaniem działań ochronnych w terenie 
prowadziliby Konserwatorzy Obwodów Ochronnych, z którymi dzierżawcy ustalaliby czas i 

miejsce wykonywania zabiegów, z uwzględnieniem dróg dojazdowych i wywozowych oraz 
aktualnych warunków wodnych. Konserwatorzy jak i pracownicy Zespołu ds. ochrony 
ekosystemów nieleśnych mieliby w zakresie swoich obowiązków również obowiązek kontroli 

działań. Przygotowanie stosownych dokumentów wewnętrznych odbyłoby się po 
zatwierdzeniu nowej struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego BbPN.

Ad. 4. W związku z zaleceniem wdrożenia wewnętrznych regulacji eliminujących możliwość 
powstania sytuacji mogących nosić znamiona konfliktu interesów przygotowałem umowę o 
zakazie konkurencji (w czasie trwania stosunku pracy), która zawarłem z obecnym zastępcą 
Dyrektora Tadeuszem Sidorem (kopia w załączeniu). Do końca sierpnia takie umowy popiszą 

wszyscy kierownicy i konserwatorzy.

Chciałbym podkreślić, że organizacje związkowe działające w BbPN zwróciły się do 
mnie z pismem, w którym negatywną ocenę odwołanego dyrektora Dudziuka, wiążą z 
działalnością z-cy dyrektora Tadeusza Sidora, który bezpośrednio uczestniczył w przygoto
waniu wszelkiej dokumentacji dotyczącej zadań związanych z procesem wydzierżawiania 
terenów BbPN. W ich ocenie nagannym jest, aby zastępca dyrektora ds. ochrony ekosyste
mów, który jednocześnie jest prezesem Polskiego Towarzystwa Służb Ochrony Przyrody, 
takich dzierżaw dokonywał (kopia pisma w załączeniu). W odpowiedzi do ZZ przekazałem 
informację, że PTSOP zawarło z Dyrektorem BbPN następujące umowy lub porozumienia:
1. umowę warunkową dzierżawy 190,03 ha gruntów -data zawarcia 02.08.2010 -b e z  

czynszu,
2. umowę dzierżawy 30,49 ha gruntów (okres umowy 23.05.2011 -  31.12.2012) -  wpłata 

czynszu w 2011 roku 5.313,51 zł,
3. porozumienie nr 7a/2010 w sprawie wykonywania działań ochronnych podpisane
02.08.2010 (okres działań od 15.08.2010 do 31.03.2016 r) na obszar 1796,14 ha -  nie 

przewidziano opłat lub czynszu;
4. porozumienie nr 07/05/2011 w sprawie wykonywania działań ochronnych podpisane
23.05.2011 (okres działań 01.03.2011 -  28.02.2016) na obszar 30,49 ha -  nie przewidziano 

opłat lub czynszu.
O ile ostatnie porozumienie z PTSOP (07/05/2011) mogłem wypowiedzieć zgodnie z 

przepisami prawa, o tyle sprawa porozumienia 7a/2010 jest skomplikowana.
Również wiele innych spraw związanych z dzierżawami jest bezpośrednio 

prowadzonych przez Tadeusza Sidora za pośrednictwem PTSOP. Z przeglądu umów oiaz 
korespondencji wynika, że za przyzwoleniem poprzedniego Dyrektora, Tadeusz Sidor jako 
Prezes PTSOP dwukrotnie organizował w hotelu „Zbyszko” w Goniądzu spotkania z 
dzierżawcami gruntów BbPN -  14 stycznia 2011 roku i 13 stycznia 2012 roku. Celem tych 
„narad dzierżawców” było m.in. „pilnowanie interesu dzierżawców w biurze BbPN” za



określoną odpłatnością 100 zł od hektara gruntów za role, w tym prowadzenie monitoringu 40 
zł/ha/rok. W tym czasie do Dyrekcji Parku docierało wiele sygnałów o nieprawidłowościach 
w wykonywaniu zabiegów ochronnych przez dzierżawców. Nad tym problemem dyskutowała 
również Rada Naukowa Parku. Do dania dzisiejszego ni© są zaopimiowane przez jfarlk Wamy 
działalności jak  również nie było żadnej kontroli dzierżaw ze stromy Parku. W wielu 
wypadkach stwierdzono, że wydzierżawiono działld Skarbu Państwa, na których występowa! 

drzewostan brzozowy w wieku ok. 40 lat. Tylko w  kilku wypadkach konserwatorzy w porę 
reagowali, aby takie działki wyłączyć z dzierżaw, albo zaprzychodować drewno, jeżeli już 
zostało wycięte. W przypadku jednej znanej mi działki w o.o. ICapice uchroniono przed 
wycinką 0,93 ha brzeziny o zapasie ok. 100 m3. To tylko jeden z przykładów.

Przedkładając powyższe wyjaśnienie zapewniam, że sprawa dzierżaw jest dla mnie 
sprawą priorytetową i będę starał się uporządkować zgodnie z przepisami, mając na uwadze 
nie tylko dobro ochrony przyrody, ale także zabezpieczenie interesów finansowych BbPN, 
Wszelkie podejmowane działania będę konsultował z Panią Dyrektor Departamentu 
Leśnictwa i Ochrony Przyrody.

Z poważaniem

Ijragr AmUrzej GrygormSc


