
Warszawa, dnia Z7 listopada 2012 r.
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BKAkr-0943- \ 2 l ^ ^ 7 l l \ 2

Pan
Roman Skąpski 
Dyrektor
Biebrzańskiego Parku Narodowego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 22/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r., 
zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 28 sierpnia -  7 września 2012r. 
kontrolę doraźną w Biebrzańskim Parku Narodowym (BbPN) w Osowcu-Twierdzy w zakresie:

1. Gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.
2. Oceny systemu monitorowania przez Park realizacji zabiegów ochronnych, wynikających z umów 
dzierżawy.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:
• Ewa Walczak -  Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
• Jan Zagajewski -  Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

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

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 4/2012.

Stan organizacyjno -  prawny:

Posiadany przez Biebrzański PN regulamin organizacyjny (obowiązujący od dnia I czerwca 2008 r. na 
podstawie Zarządzenia Dyrektora BbPN z dnia 1.06.2008 r.) jest nieaktualny w związku ze zmianami 
organizacyjnymi dotyczącymi m.in. likwidacji gospodarstw pomocniczych i zmiany osobowości 
prawnej Parku, będących skutkiem zmian ustawy o finansach publicznych i ustawy o ochronie 
przyrody.
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W okresie objętym kontrolą Dyrektorem Biebrzańskiego Parku Narodowego był p. Wojciech 
Dudziuk, powołany na to stanowisko przez Ministra Środowiska z dniem 10.09.2007 r. Zastępcami 
Dyrektora W. Dudziuka byli:
- p. Andrzej Grygoruk - Zastępca Dyrektora ds. Społecznych Funkcji Parku (na zajmowanym 
stanowisku od 19.08.2000 r.).,
- p. Tadeusz Sidor - Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Ekosystemów (na zajmowanym stanowisku od 
1.10.2007 r. z przerwą na urlop bezpłatny w okresie 1.03-31.08.2011 r.).

Zastępcy Dyrektora posiadali zakresy czynności i obowiązków.

Przedłożony zakres czynności z dnia 12.06.2001 r. Zastępcy Dyrektora p. Andrzeja Grygoruka nie 
został zmieniony po zatrudnieniu w dniem 1.10.2007 r. drugiego Zastępcy Dyrektora ds. Ochrony 
Ekosystemów p. Tadeusza Sidora.

P. Tadeusz Sidor przejął nadzór nad Pracownią Naukowo -  Edukacyjną, Zespołem ds. Stanu 
Posiadania i Zagospodarowania Przestrzennego i GIS.

Natomiast w zakresie obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. społecznych funkcji Parku pozostał Dział 
Edukacji, Zespół Udostępniania Parku, Zespół Współpracy i Promocji, Dział Administracji 
i Inwestycji.

Taki podział obowiązków został potwierdzony w regulaminie organizacyjnym i załączonym do niego 
schemacie organizacyjnym, wprowadzonym w życie Zarządzeniem nr 6/2008 Dyrektora BbPN z dnia 
1 czerwca 2008 r. Wcześniej te obowiązki należały do Zastępcy Dyrektora p. Andrzeja Grygoruka.

W zakresie czynności z dnia 1.10.2007 r. Zastępcy Dyrektora ds. Ochrony i Ekosystemów p. Tadeusza 
Sidora wymieniono Dział Ochrony Przyrody, Dział Pracowni Naukowo -  Edukacyjnej, Zespół ds. 
Stanu Posiadania i Zagospodarowania Przestrzennego oraz kierowanie pracami służb terenowych 
zorganizowanych w obręby i obwody ochronne -  Basen Górny i Środkowy Biebrzy i Basen Dolny.

Z dniem 13 lipca 2012 r. p. Wojciech Dudziuk decyzją Ministra Środowiska został odwołany ze 
stanowiska Dyrektora Biebrzańskiego PN. Na stanowisko to z dniem 13 lipca 2012 r. został powołany 
przez Ministra Środowiska p. Andrzej Grygoruk, pełniący obowiązki Dyrektora Biebrzańskiego PN, 
na okres nie dłuższy niż 6 m-cy tj. do czasu obsadzenia tego stanowiska w wyniku konkursu.

Głównym Księgowym BbPN jest od dnia 01.04.1994 r. p. Halina Kardasz, posiadająca zakres 
czynności i obowiązków z dnia 5.04.2002 r. oraz powierzenie obowiązków z dnia 16.08.2010 r.

Ustalenia kontroli:
(Dowód: akta kontroli str. 4-15).

1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Łączna powierzchnia gruntów Biebrzańskiego PN wynosi 59 223 ha, w tym we władaniu BbPN -  
33 670,89 ha tj. grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym BbPN - po zmianie ustawy, przed 
jej zmianą w zarządzie Parku; grunty, których właścicielem jest BbPN (grunty zakupione po 
01.01.2012 r.); grunty Skarbu Państwa, którymi dysponuje BbPN w formie współwłasności i wspólnot 
gruntowych. Powierzchnia pozostałych gruntów w granicach BbPN -  26 024,53 ha.
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Znaczna część posiadanych gruntów tj. 14 235 ha została wydzierżawiona osobom fizycznym i innym 
podmiotom.

(Dowód: akta kontroli str. 18).

Podstawy prawne normujące postępowanie w sprawie rozporządzania gruntami Biebrzańskiego PN:

W związku z wymogami zmienionej ustawy o ochronie przyrody i nabyciem osobowości prawnej 
przez parki narodowe Minister Środowiska wydał w dniu 20 lipca 2012 r. rozporządzenie w sprawie 
przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe.

Wcześniej parki narodowe funkcjonujące jako państwowe jednostki budżetowe, dokonując 
rozporządzenia nieruchomościami poprzez dzierżawę, najem, użyczenie winny postępować zgodnie 
z przepisami działu II, rozdziału 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U z 2000 r. nr 46, poz. 543 z późn. zm.).

W Biebrzańskim PN procedurą wewnętrzną w sprawie rozporządzania gruntami było Zarządzenie 
nr 5/2009 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia 25.02.2009 r. w sprawie 
wydzierżawiania gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Biebrzańskiego PN, obowiązujące od dnia 
25.02.2009 r.

W § 1 w/w Zarządzenia zapisano: „Wyboru biorącego w dzierżawę dokonuje się na podstawie ustnej 
licytacji stawki czynszu rocznego za grunt wydzierżawiany lub na podstawie konkursu ofert 
pisemnych (...)”.

Zarządzenie to zostało z dniem 01.07.2010 r. uchylone Zarządzeniem nr 1/2010 Dyrektora 
Biebrzańskiego PN.

(Dowód: akta kontroli str. 19-31).

Zgodnie z § 13 pkt 1 w/w Zarządzenia nr 5/2009 nadzór nad prawidłową realizacją zarządzenia 
sprawuje Dział Administracyjny w zakresie zbierania wniosków, ich analizy formalnej, wyłonienia 
dzierżawców, przygotowania wniosków do starostw i Ministerstwa Środowiska o zgodę na 
wydzierżawienie, przygotowanie umów, naliczenie opłaty dzierżawnej, podatków i kar, 
przechowywania dokumentów.

Z okazanej kontrolującym dokumentacji w tym pisma z dnia 25.02.2010 r. Kierownika Działu 
Administracji i Inwestycji do Dyrektora Biebrzańskiego PN wynika m.in., że: „(...) treść § 13 
Zarządzenia 5/2009 została ustalona bez konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za DAil co 
zgłosiłem ustnie w marcu 2009 r. do Pana Z-cy Dyrektora ds. ochrony przyrody w obecności 
bezpośredniego przełożonego Pana Z-cy Dyrektora ds. społecznych funkcji parku. W czasie rozmowy 
Pan Z-ca Dyrektora T. Sidor oświadczył, że sprawą dzierżaw zajmować się będzie osoba wyznaczona 
z Działu Ochrony Przyrody i według mnie taką zmianę należało wprowadzić do Zarządzenia 5/09. 
(...). Do dnia dzisiejszego dokumenty dotyczące dzierżaw gruntów Skarbu Państwa nie trafdy do DAil 
i nie wiem kto i w jakim zakresie oraz jakie kryteria miał na uwadze podczas przydzielania gruntów 
podmiotom, rezultatem czego są podpisane porozumienia. (...)”.

Korespondencja pomiędzy Kierownikiem DAil a Z-cą Dyrektora p. Tadeuszem Sidorem i Dyrektorem 
p. Wojciechem Dudziukiem trwała w tej sprawie do 10.07.2012r.

3
(Dowód: akta kontroli str. 32-45).

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Rozporządzanie gruntami Parku w latach 2008 -  2012:

2008 r.:

W 2008 r. ogłoszono przetarg w formie ustnej licytacji na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa 
w zarządzie Biebrzańskiego PN. Powołano w tym celu komisję, która odpowiednio udokumentowała 
przebieg tej licytacji. Z w/w dokumentacji wynika, że wyłoniono 5 dzierżawców, którym 
wydzierżawiono 4 500,63 ha.

Z przedłożonej do kontroli umowy nr 1/08 z dnia 07.11.2008 r., zawartej z jednym z dzierżawców -  
firmą GRUN-PAL Sp. z o.o z siedzibą w Grajewie, ul. Kolejowa 8 wynika, że:
- umowę zawarto na okres od dnia 07.11.2008 r. do dnia 31.12.2018 r. Na powyższe dzierżawy 
uzyskano zgodę Ministra Środowiska.
- przedmiotem dzierżawy są grunty o pow.l 363,08 ha,
- roczny (za pierwszy rok) czynsz dzierżawny ustalono na kwotę 120 200 zł tj. 88,18 zł za 1 ha; za 
każdy kolejny rok w/w stawka czynszu zaktualizowana o wskaźnik cen towarów i usług podany przez 
GUS,
- termin płatności określono na dzień 15 września każdego roku, począwszy od 01.01.2009 r.

Tytułem zabezpieczenia dzierżawca zobowiązany był uiścić kwotę w wysokości 88 000 zł.

(Dowód: akta kontroli str. 46-66).

Na w/w kwotę zabezpieczenia Park uzyskał gwarancje bankowe Spółdzielczego Banku Rozwoju 
w Szepietowie.

W 2008 r. Biebrzański Park Narodowy uzyskał dopłaty z ARiMR do 467,09 ha w wysokości 
392 142,81 zł tj. do 1,38 % gruntów będących we władaniu Parku.

(Dowód: akta kontroli str. 67-69).

2009 r.

Czynsz dzierżawny wpłacony w 2009 r. z tytułu umów dzierżawy zawartych w 2008 r. wynosił 
491 190,56 zł. tj. 109,14 zł za 1 ha. Ponadto z tytułu odsetek za niedotrzymanie terminu zapłaty 
dzierżawcy zapłacili w 2009 r. w kwotę 6 760,09 zł. Z przedstawionego Wykazu umów wynika, że w 
2009 r. zawarto 33 umowy warunkowe dzierżawy określone jako porozumienia. Łączna powierzchnia 
gruntów przekazanych w użytkowanie na podstawie w/w porozumień wynosi 8 139,43 ha.

(Dowód: akta kontroli str. 70-74).

Z wybranych do kontroli Porozumień:
- nr 17/09 z dnia 2.06.2009 r. zawartego z Tomaszem Szusterem, powierzchnia gruntu 
przeznaczonego do dzierżawy wynosi 72,91 ha,
- nr 32/2009 z 24.08.2009 r. zawartego z Wiesławem Piestrzeńcem, powierzchnia gruntu 
przeznaczonego do dzierżawy wynosi 2,9 ha,
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wynika, że:
- „strony deklarują chęć podpisania umowy dzierżawy na okres 10 lat tj. od dn. Pierwszego marca 
2010 r. do ostatniego dn. lutego 2020 roku (..
- „podpisanie umowy nastąpi w ciągu 3 miesięcy od otrzymania przez Biebrzański Park Narodowy od 
Ministra Środowiska i właściwego Starosty zgody na wydzierżawienie”;
- „do czasu podpisania umowy zainteresowany dzierżawą może przystąpić do waloryzacji 
przyrodniczej obszaru (..
- „zainteresowany dzierżawą może przeprowadzić aktywne działania ochronne np. koszenie, 
odkrzaczanie

Do porozumień załączono druki umów dzierżawy.
Porozumienia podpisał Dyrektor Biebrzańskiego PN p. Wojciech Dudziuk i potencjalny dzierżawca.

(Dowód: akta kontroli str.75-96).

Porozumienie nie zakładało płacenia czynszu za korzystanie z gruntów Parku.

Czynsz dzierżawny określony w q żyta i podany w zał. nr 2 do Porozumienia dotyczy „powierzchni 
użytku przeznaczonego do dzierżawy”.

Kontrolującym okazano pismo Ministra Środowiska z dnia 3 września 2009 r. (data wpływu do BbPN 
w dniu 07.09.2009 r.) będące zgodą na dzierżawę 2187 działek, w oparciu o wniosek Biebrzańskiego 
PN w tej sprawie z dnia 14.07.2009 r.

(Dowód: akta kontroli str.97-128).

Z powyższego wynika, że nie skorzystano z możliwości wydzierżawiania gruntów w sposób podobny 
jak w 2008 r. tj. wyboru dzierżawcy w drodze licytacji. Taką możliwość dawało również (w § 1 pkt 4) 
Zarządzenie nr 5/2009 r. z 25.02.2009 r. Dyrektora BbPN w sprawie wydzierżawiania gruntów Skarbu 
Państwa w zarządzie BbPN.

Potencjalni dzierżawcy korzystali nieodpłatnie z gruntów Parku do czasu zawarcia umów dzierżawy. 
Umowę dzierżawy z Wiesławem Piestrzeńcem z którym wcześniej zawarto Porozumienie nr 32/09 
z dnia 24.08.2009 r. zawarto po prawie roku czasu tj. w dniu 09.08.2010 r. Z Szusterem Tomaszem 
umowę dzierżawy zawarto w dniu 1.09.2010 r. a zatem po roku i 3 m-cach od dnia zawarcia 
Porozumienia, mimo, że pkt 2 Porozumienia zakłada, że podpisanie umowy nastąpi w ciągu 
3 miesięcy od otrzymania przez Biebrzański Park Narodowy od Ministra Środowiska; zgodę 
otrzymano w dniu 7.09.2009 r.

Z powyższego wynika, że potencjalni dzierżawcy użytkowali nieodpłatnie grunty BbPN w okresie 
roku lub dłużej.

W pkt 4 i 5 Porozumień zapisano, że „do czasu podpisania umowy zainteresowany może przystąpić do 
waloryzacji przyrodniczej (...) i że „zainteresowany dzierżawą może przeprowadzić aktywne 
działania ochronne np. koszenie, odkrzaczanie (...)”.

Wykonywanie tych działań mogło stanowić podstawę do występowania przez użytkujących grunty 
o dopłaty rolno-środowiskowe czy inne związane z tymi gruntami.
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W 2009 r. Park uzyskał dopłaty z ARMiR do 438,21 ha (tj. 1,30 % gruntów we władaniu Parku na 
kwotę 445 832,08 zł, tj. 1017,39 zł/ha. Dopłatę pobrano do powierzchni o 28,88 ha mniejszej niż 
w 2008 r.

2010 r.:

W 2010 r. zawarto 29 umów dzierżawy gruntów, obejmujących 5 284,22 ha; były to głównie umowy 
z osobami lub innymi podmiotami, z którymi w 2009 r. zawarto Porozumienia.

Osiągnięte przychody z dzierżaw w 2010 r. dotyczą umów zawartych w 2008 r. i wynoszą 
508 368,50zł tj. 112,95 zł za 1 ha.

Ponadto z tytułu odsetek za niedotrzymanie terminu zapłaty dzierżawcy zapłacili w 2010 r. kwotę 
9 982,80 zł.

Natomiast przychody z umów dzierżawy zawartych w 2010 r. wpłyną do BbPN w 2011 r.

Z ARiMR Park pobrał dopłaty do 370,35 ha w kwocie 431 385,95 zł tj. średnio 1164,80 zł/ha. Dopłatę 
pobrano do powierzchni o 67,86 ha mniejszej niż w 2009 r.

Z wybranych do kontroli umów:
- nr 17/2010 z dnia 01.09.2010 r. zawartej z Tomaszem Szusterem na dzierżawę 73,94 ha, na okres od 
01.09.2010 r. do 31.03.2020 r.;
- nr 12/2010 z dnia 09.08.2010 r. zawartej z Wiesławem Piestrzeńcem, na dzierżawę gruntów o pow. 
2,9 ha, okres od dnia 09.08.2010 r. do 31.03.2020 r.;
- nr 27/2010 z dnia 29.09.2010 r. zawartej z przedsiębiorstwem GRUN-PAL na dzierżawę gruntów 
o pow. 662,63 ha, na okres od 29.09.201 o r. do 31.03.2010 r.
wynika, że:
- § 2 pkt 1 umowy: „dzierżawione grunty przeznaczone będą wyłącznie do użytkowania zgodnie 
z wymogami ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na podstawie dokumentu pod 
nazwą „Plan działalności”;
- § 7 pkt 1 umowy: „dzierżawca opłaca czynsz dzierżawny w złotych, w wysokości równoważnej 
kwintalom żyta:
1) za lasy i wody powierzchniowe -  bez opłaty,
2) za nieużytki -  I q żyta/ha/rok,
3) użytki zielone -  3 q żyta/ha/rok,
4) za grunty orne i sady — 14 q żyta/ha/rok”.

W § 7 pkt I Zarządzenia nr 5/2009 Dyrektora BbPN w sprawie wydzierżawiania gruntów Skarbu 
Państwa w zarządzie Biebrzańskiego PN zapisano:
„Za dzierżawione grunty Park pobiera roczny czynsz dzierżawny w wysokości nie mniej niż:

1) nieużytki w strefie ochrony czynnej -  równowartość 2 q żyta/ha,
2) nieużytki w strefie ochrony krajobrazowej - równowartość 3 q żyta/ha,
3) trwałe użytki zielone w strefie ochrony czynnej - równowartość 4 q żyta/ha,
4) trwałe użytki zielone w strefie ochrony krajobrazowej - równowartość 5 q żyta/ha,
5) grunty orne i sady -  równowartość 15 q żyta/ha”.
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Z komunikatów Prezesa GUS wynika, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów wynosiła:
- 2009 r. - 34,10 zł za 1 dt,
- 2010 r. - 37,64 zł za 1 dt,
- 2011 r. - 74,18 zł za 1 dt.
(dt = 1 q)
W § 7 pkt 4 umowy zapisano: „Po zatwierdzeniu przez Wydzierżawiającego „Planu Działalności” 
Dzierżawca opłaca czynsz za każdy rok z góry w terminie do dnia 31 marca”.

Z powyższego wynika, że opłaty dzierżawne w umowach dzierżawy są niższe od opłat podanych 
w Zarządzeniu nr 5/2009 Dyrektora BbPN. Zarządzenie to jednak uchylono z dniem 1.07.2010 r. 
a zatem przed zawarciem w/w umów dzierżawy.

(Dowód: akta kontroli str. 129-251).

W 2010 r. oprócz w/w umów dzierżawy zawarto 9 porozumień. Łączna powierzchnia gruntów 
przekazanych w użytkowanie na podstawie w/w Porozumień wynosi 1652,04 ha.

Porozumienie nie przewiduje opłat na rzecz BbPN z tytułu użytkowania tych gruntów.

Do kontroli wybrano następujące porozumienia:

Porozumienie nr 1/2010 z dnia 02,08.2010 r. zawartego z Janem Dworakiem

- w pkt 1 porozumienia zapisano, że: „Strony deklarują chęć podpisania umowy dzierżawy na okres od 
dn. -  brak daty -  do dn. 31.03.2021 r. o treści zawartej w zał. 1 do porozumienia na działki 
wymienione w za. 2 do porozumienia”. Powierzchnia gruntów wymienionych w zał. nr 2 wynosi 
46,41 ha.

Do w/w porozumienia załączono wzór umowy dzierżawy oraz kolejne porozumienie także o nr 1/2010 
z dnia 02.08.2010 r. w sprawie wykonywania działań ochronnych.

W § 1 pkt w/w porozumienia zapisano, że:
- pkt 1 „Powierzający (BbPN) przekazuje Przyjmującemu prowadzenie działań ochronnych w okresie 
od dnia 15.07.2010 r. do dnia 31.03.2016 r. na obszarze określonym w załączniku nr 1” -46,41 ha;
- pkt 3 „Powierzający zobowiązuje się wspierać Przyjmującego w staraniach o pozyskanie środków na 
prowadzenie działań ochronnych”.

(Dowód: akta kontroli str. 252-286).

Porozumienie nr 7/2010 z dnia 02.08.2010 r. z Polskim Towarzystwem Służb Ochrony Przyrody

W pkt 1 porozumienia zapisano, że: „Strony deklarują chęć podpisania umowy dzierżawy na okres od 
dn. -  brak daty -  do dn. 31.03.2021 r. o treści zawartej w zał. 1 do porozumienia na działki 
wymienione w za. 2 do porozumienia”, tj. 190,03 ha.

Do w/w porozumienia dołączono kolejne porozumienie nr 7/2010 z dnia 02.08.2010 r. zawarte 
z Polskim Towarzystwem Służb Ochrony Przyrody w sprawie wykonywania działań ochronnych, 
w którym zapisano:
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- § 1 pkt 1: ^Powierzający (BbPN) przekazuje Przyjmującemu prowadzenie działań ochronnych 
w okresie od dnia 15.07.2010 r. do dnia31.03.2016 r. na obszarze określonym w załączniku nr 1” 
Z zał. nr 1 oraz wyjaśnienia w tej sprawie Kierownika Działu Ochrony przyrody p. Iwony 
Wroceńskiej wynika, że:
„(...) z treści Załącznika nr 1 powierzchnia ewidencyjna wynosi 2114,62 ha, a powierzchnia do 
działań ochronnych 944,60 ha. (...)”.

(Dowód: akta kontroli str.287 -334).

2011 r.:

W 2011 r. zawarto 7 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 1650,77 ha.

Przychody z dzierżawy gruntów w 2011 r. (w tym są przychody z umów zawartych w latach 
poprzednich) wyniosły 941 816,98 zł. Dopłat z ARMiR w 2011 r. Park nie pobierał.

Z wybranych do kontroli umów:
- nr 1 /2011 dzierżawy gruntów rolnych zawartej w dniu 06.05.201 1 r. z Dorotą Bronakowską na 
łączną powierzchnię 574,67 ha wynika, że; „Wydzierżawiający oddaje dzierżawcy całą wymienioną 
w § 1 nieruchomość do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności rolniczej. Rozpoczęcie koszenia i zbioru biomasy od dnia 01.08.201 I r.” Umowę zawarto 
na okres od dnia 06.05.2011 r. do 3 1.12.2011 r.

W § 4 tej umowy zapisano: „Dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty Wydzierżawiającemu 
czynszu dzierżawnego w wysokości 1 q za 1 ha nieużytków i 3 q za 1 ha użytków zielonych (wg 
załącznika do Umowy). Zapłata czynszu dokonana będzie do dnia 30.11.2011 r. na konto 
Biebrzańskiego Parku Narodowego”. Zarządzeniem nr 5/2009 czynsz dzierżawny za 1 ha nieużytków 
określono na 2 lub 3 q żyta za 1 ha, w zależności czy nieużytki znajdują się w strefie ochrony czynnej 
czy też w strefie ochrony krajobrazowej. Należy zaznaczyć, że w omawianej umowie dzierżawy na 
łączną pow. 574,67 ha nieużytki stanowią 366,93 ha.

Do w/w umowy dzierżawy załączono Porozumienie nr 02/05/2011 w sprawie wykonywania działań 
ochronnych w okresie od 01.03.2012 r. do 28.02.2016 r„ czyli na okres o 5 lat dłuższy niż umowa 
dzierżawy.

Według § 2 pkt 1 tego Porozumienia: ”Na powierzonym obszarze Przyjmujący będzie wykonywać 
działania ochronne zgodnie z wymogami ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, 
na podstawie dokumentu pod nazwą „Plan działań ochronnych”. Porozumienie nie przewiduje opłat 
na rzecz BbPN z tytułu użytkowania tych gruntów.

- nr 2/2011 dzierżawy gruntów rolnych o pow. 30.49 ha, zawartej w dniu 23.05.2011 r. z Polskim 
Towarzystwem Służb Ochrony Przyrody na okres do dnia 31.12,2011 r.

Podobnie jak w przypadku w/w umowy dołączono Porozumienie nr 07/05/2011 w sprawie 
wykonywania działań ochronnych w okresie od 01.03.2012 r. do 28.02.2016 r. Porozumienie nie 
przewiduje opłat na rzecz BPN z tytułu użytkowania tych gruntów. Porozumienia zawarto do 
wszystkich 7 umów dzierżawy. W dniu 07.08.2012 r. wszystkie w/w porozumienia zostały 
wypowiedziane. Wypowiedzenie tych porozumień podpisał p.o. Dyrektor BbPN p. Andrzej Grygoruk.

(Dowód: akta kontroli str. 335-353).



Pobrany czynsz dzierżawny w roku 2009, 2010 i 2011 r. oraz odsetki od nieterminowych wpłat 
czynszu dzierżawnego przekazano na rachunek dochodów budżetu Państwa.

Otrzymane dopłaty z ARiMR w latach 2008-2010 wpływały do GP przy BbPN a część dopłat, które 
wpłynęły w 2011 r. a dotyczyły 2010 r. odprowadzono na dochody budżetowe.

(Dowód: akta kontroli str. 354-359).

2012 r.:

Przychody z tytułu dzierżawy gruntów do 14.09.2012 r. wynoszą 469 724,80 zł. i dotyczą wcześniej 
zawartych umów. Dopłat z ARiMR do m-ca września 2012 r. Park nie pobierał.

Z przedstawionych zestawień zawartych umów wynika, że w 2012 r. (do dnia niniejszej kontroli) 
zawarto jedną umowę; jest to umowa użyczenia zawarta w dniu 14.05.2012 r. z Adamem Krupińskim 
na podstawie której BbPN oddaje w nieodpłatne użytkowanie grunty o powierzchni 17,14 ha na czas 
od 14.05.2012 r. do 13.05.2013 r.

W § 3 tej umowy zapisano: „Biorący zapewnia, że będzie używał przedmiotu użyczenia tj. zgodnie 
z jego przeznaczeniem i wprowadzi przedmiotowe działki do programu rolnośrodowiskowego 
wykonując ekspertyzę przyrodniczą na własny koszt. Ponadto zobowiązuje się nie oddawać go do 
używania osobom trzecim (...)”.

W aneksie z dnia 9.07.2012 r. do w/w umowy użyczenia wprowadzono zmianę zezwalającą 
biorącemu w użyczenie -  A. Krupińskiemu na oddawanie tych gruntów osobom trzecim.

Z udzielonego w tej sprawie wyjaśnienia przez p. Artura Wiatra -  Kierownika Zespołu ds. 
Współpracy z Samorządami wynika, że w/w grunty zostały nabyte przez BbPN w ramach 
realizowanego projektu współfinansowanego m.in. przez NFOSiGW. Ponadto w wyjaśnieniu 
napisano: „(...) zależy nam na budowaniu właściwych relacji wśród społeczności lokalnej (...), 
zdecydowaliśmy się testowo użyczyć (...) gruntów. Umowa została skonstruowana tak by w ramach 
użyczenia grunt został poddany użytkowaniu i zgłoszony do programu rolnośrodowiskowego na koszt 
przyjmującego w użytkowanie. Tym samym Park nie poniesie w przyszłości kosztów doprowadzenia 
tych gruntów do właściwej kultury. (...).”.

(Dowód: akta kontroli str. 360-363).

Z powyższego wynika, że wybór dzierżawców gruntów w formie licytacji stosowano wyłącznie 
w 2008 r. W latach następnych tj. 2009 -  2011 odstąpiono od tej formy i dzierżawy gruntów 
dokonywano w oparciu o wnioski potencjalnych dzierżawców mimo, że Zarządzenie nr 5/2009 
Dyrektora BbPN w sprawie wydzierżawiania gruntów dawało taką możliwość.

Na zapytanie kontrolujących z jakich powodów odstąpiono od licytacji przy wyborze dzierżawców 
odpowiedzi udzielił Z-ca Dyrektora p. Tadeusz Sidor: „(...) W 2008 r. zaproponowałem 
wydzierżawienie 4500 ha w celu prowadzenia na nich działań ochronnych przez dzierżawców. 
Dyrektor powierzył mi przygotowanie i przeprowadzenie optymalnej procedmy. Powierzchnia do 
wydzierżawienia została podzielona na 8 kompleksów od 1300 ha do 30 ha co umożliwiło 
zastosowanie licytacji. W lutym 2009 r. Dyrektor Parku wydal zarządzenie formalnie regulujące 
procedury wydzierżawiania m.in. ograniczając sposób wyboru dzierżawców jedynie do licytacji 
i konkursu ofert. Zastosowanie innej niż licytacja procedury podyktowane było względami społecznymi 
(umożliwienie dzierżawy gruntów rolnikom gospodarującym na mniejszą skalę), socjalnymi
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(umożliwienie dzierżawy pracownikom lub ich rodzinom) oraz organizacyjnym (do wydzierżawienia 
zaproponowano prawie wszystko czym dysponował Park, tj. tysiące działek ewidencyjnych na wielkim 
obszarze, często w mozaice z gruntami prywatnymi). Zwracam uwagę, że w tym czasie Ministerstwo 
Środowiska w żaden sposób nie ograniczało swobody dyrektorom parków, a procedury stosowane 
przez innych dysponentów gruntów państwowych np. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 
również uwzględniają interes społeczny. Pierwotnie planowano komisyjną ocenę otrzymanych 
propozycji, jednak nie udało się tego zrobić względu na trudności w stworzeniu komisji, która miała 
dokonać wyboru. Wielomiesięczne opóźnienie w realizacji zobowiązań podjętych w ogłoszeniu 
o przetargu i zmiana procedury spowodowana była biernością i obstrukcją niektórych pracowników 

Parku. W połowie grudnia 2009 r. Dyrektor wezwał pismem do wypełnienia wymogów Zarządzenia nr 
5/2009. Niestety, polecenie to nie zostało wykonane. Ostatecznie, by ratować sytuację, zastosowano 
procedurę przydziału gruntów dla wszystkich chętnych, a w przypadku wielu chętnych do jednej 
działki algorytm przydziału od najmniejszej do największej oferty. Taka procedura zapewniła 
całkowitą bezstronność i transparentność. Ostatecznym sprawdzianem, czy obie strony akceptują 
warunki dzierżawy miało być zatwierdzenie lub nie przez Park propozycji Planu działalności 
sporządzonego przez dzierżawcę.

Kolejne zapytania kontrolujących dotyczyły m.in.:
1. Kto rozpatrywał złożone wnioski potencjalnych dzierżawców, czy była powołana do tego celu 
komisja?
2. Jakimi kryteriami kierowano się w latach 2009 -  2011 przy wyborze dzierżawców?
3. Kto, na jakiej podstawie i w jakiej wysokości szacował czynsz dzierżawny po uchyleniu 
Zarządzenia nr 5/2009 w sprawie wydzierżawiania gruntów w BbPN?
4. Czy na działki przeznaczane do dzierżawy zgłaszało się kilku wnioskujących? Jeśli tak to w jaki 
sposób wyłaniano jednego dzierżawcę?
5. Czy sporządzono protokoły bądź inną dokumentację z przeprowadzonego przydziału gruntów do 
dzierżawy lub innego użytkowania?
6. Czy były składane przez dzierżawców i zatwierdzane przez Park plany działalności zgodnie 
'z wymogiem zawieranych umów? Kto sprawdzał te plany działalności? Czy bez zatwierdzonych 
planów działalności dzierżawcy bądź użytkownicy na podstawie innych dokumentów mogli korzystać 
z tych gruntów?
7. Jaką stosowano formę zabezpieczenia przy umowach dzierżawy?
8. Czy były naliczane kary umowne i czy były wpływy z tego tytułu?
9. Czy umowy dzierżawy bądź użytkowania gruntów w innej formie uwzględniały podatki inne opłaty 
lokalne jako obciążenia użytkowników tych gruntów?
10. Czy Służby Terenowe Parku kontrolowały realizację umów w terenie?
11. Czy przeprowadzono kalkulację ekonomiczną wysokości stawki czynszu dzierżawnego za 1 ha?

Z udzielonej odpowiedzi przez Z-cę Dyrektora p. Tadeusza Sidora wynika, że:

(Dowód: akta kontroli str. 364 -  377).

Ad. 1. „(...) W przypadku procedury prowadzonej w roku 2009, ze względu na odmowę przez Dział 
Administracji realizacji Zarządzenia nr 5/2009, przydziału gruntów dokonano automatycznie. 
Dokonano tego na moje polecenie, w Zespole ds. Stanu Posiadania i Zagospodarowania 
Przestrzennego. W przypadku sytuacji, gdy algorytm nie pozwalał na przydzielenie gruntu (wielu 
chętnych na te same i tylko te powierzchnie) zainteresowanych proszono o zastanowienie się, czy 
podtrzymują ofertę. Ostatecznie część podmiotów się wycofała i bezkonfliktowo udało się rozdzielić 
grunty dla wszystkich, którzy w wymaganym czasie złożyli ofertę.”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Ad.2. • -)w’ roku 2009 ostatecznie przydzielono działki wszystkim chętnym do wykonywania działań
ochronnych stosując pomocniczo opisany wcześniej algorytm. W 2011 przy wydzierżawianiu gruntów 
na okres do końca 2011 Dyrektor Parku osobiście decydował o przydzieleniu gruntów dla 
zainteresowanych dzierżawców. Przebywałem w tym czasie na półrocznym urlopie bezpłatnym, ale 
Dyrektor wspominał mi, że będzie proponował dzierżawę gruntów organizacjom, które dysponują już 
gruntami w pobliżu.”.

Ad.3. W czasie obowiązywania Zarządzenia nr 5/2009 prawdopodobnie nie wydzierżawiono 
gruntów nawet najatrakcyjniejszych gospodarczo (przy osadach służbowych, przy drogach, w dobrej 
kulturze rolnej). W umowach z roku 2010 czynsz dzierżawny został określony bezpośrednio przez 
Dyrektora Parku i taki zapis znalazł się w przygotowywanych umowach. Nie znam pism, które by 
sugerowały, że ktoś proponował inne niż zaproponowane przeze mnie zapisy w umowach. Uchylenie 
Zarządzenia nr 5/2009 wynikało z tego, nowa propozycja umów zawierała warunki korzystniejsze dla 
Parku niż przewidziane w Zarządzeniu. Nadmienić należy, że w większości obszary oddane 
w dzierżawę w latach 2009-10 miały znacznie gorsze warunki prowadzenia na nich działań 
ochronnych. Dodatkowo umowy zawierały konieczność prowadzenia monitoringu przez dzierżawcę, 
bardziej złożone wymogi sporządzenia Planu działalności, czy też szerszy katalog kar i wyższe ich 
wartości. W przypadku dzierżaw zawieranych w 2011 r. popełniono wiele błędów, które wskazuję 
w analizie która jest już w dyspozycji Zespołu Kontroli. Znam opinię wielu pracowników, że zbyt 
niskie są opłaty dzierżawne. Nie są mi znane natomiast żadne dokumenty formalne (wnioski, analizy), 
które wskazywałyby jakiej wysokości opłaty być powinny by optymalnie zabezpieczyć interes Parku.”.

Ad. 4. „W przypadku procedur z 2009 opisałem to zagadnienie wyżej oraz znajduje ono 
odzwierciedlenie w przedłożonych wcześniej dokumentach. W roku 2011 wyboru dzierżawcy 
dokonywał osobiście dyrektor dając pierwszeństwo organizacjom ekologicznym i dzierżawcom już 
działającym,

Ad. 5. „Wprzypadku procedur, które nadzorowałem (2008 i 2009-10) propozycje przydziału gruntów, 
po zastosowaniu uzgodnionych wcześniej procedur były formalnie przedkładane Dyrektorowi Parku 
do zatwierdzenia.

Ad. 6. ,J9a 43 umowy (bez wypowiedzianych przez p-o. dyrektora w sierpniu 2012 r.), które 
przewidywały przygotowanie takich opracowań, złożono jedynie 30, często po terminie, niepełne, 
z błędami. Żaden z Planów nie został zatwierdzony. Pod względem formalnym Plany sprawdzane były 
przez Dział Ochrony Przyrody (wersja papierowa) i Zespół ds. Stanu Posiadania i Zagospodarowania 
Przestrzennego (wersja cyfrowa). Pod względem merytorycznym oceny dokonywał Dział Monitoringu 
i Badań Naukowych. W załączeniu przykładowa ocena jednego z przedłożonych w 2009 Planów. 
W tym zakresie Park, a często również druga strona nie dotrzymały umowy. Proponowałem na 
przełomie 2010/11 jednostronne lub za porozumieniem stron wypowiedzenie umów, albo znaczne 
uproszenie wymagań, których ani podmioty zewnętrzne ani Park nie jest wstanie spełnić. Do czasu 
zatwierdzenia Planu, zgodnie z umową, wszelkie planowane prace muszą być zatwierdzane na 
podstawie odrębnych porozumień”.

Ad. 7. Z-ca Dyrektora p. Tadeusz Sidor w swoich wyjaśnieniach nie ustosunkował się do tematu 
zabezpieczeń umów dzierżawy po roku 2008. W roku 2008 wybór dzierżawców przebiegał na 
zasadzie licytacji i podpisane umowy zawierały zabezpieczenia należnych wpłat. Z analizy 
przedłożonych do kontroli umów oraz z wyjaśnień Kierownika Działu Ochrony Przyrody p. Iwony 
Wroceńskiej wynika że począwszy od 2009 r. nie stosowano zabezpieczeń należnych od dzierżawców 
wpłat czynszu.

(Dowód: akta kontroli str. 377a).
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Ad. 8. „Wzałączeniu informacja o naliczonych i wyegzekwowanych karach. Umowy zawarte w roku 
2011 nie zawierały możliwości karania. Na początku roku 2012, na podstawie własnych obserwacji 
i informacji ustnych od niektórych pracowników, dzierżawców i osób postronnych, podjąłem próbę 

zdyscyplinowania niektórych dzierżawców poprzez uruchomienie procedury przewidzianej 
w umowach. Ostatecznie wstrzymano komisyjne szacowanie szkód.”.

Załączone przez Z-cę Dyrektora p. T. Sidora dokumenty to:
- pismo z dnia 05.01.2010 r. do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w Markach 
w sprawie naliczenia kary umownej w kwocie 14 000 zł za złożenie po terminie wymaganego umową 
sprawozdania;
- pismo Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w Markach z dnia 15.01.2010 r. do 
Biebrzańskiego PN z prośba o odstąpienie od ukarania. Na w/w piśmie widnieje adnotacja Dyrektora 
BbPN p. Wojciecha Dudziuka o treści „odstępujemy od kar” skierowana do p. T. Sidora;
- pismo z dnia 14.12.2010 r. (brak podpisu przez właściwą osobę ze strony Parku) skierowane do 
GRUN-POL Sp. z o.o w Białymstoku dotyczące naliczenia kary w wysokości 4 500 zł za brak 
złożenia przez dzierżawcę wymaganego umową sprawozdania.

(Dowód: akta kontroli str. 378-380).

Z wyjaśnień Z-cy Głównego Księgowego p. Danuty Zawadzkiej wynika, że: „Księgowość nie 
naliczała kar umownych i nie wysyłała wezwań do zapłaty, ponieważ takowy dokument nie trafił do 
Działu Księgowości i nie wystąpił w ewidencji księgowej. Pismo to nie było kierowane do Działu 
Księgowości nie ma też potwierdzenia w dzienniku korespondencyjnym o odbiorze takowego pisma. 
Zapis oryginał w księgowości jest zapisem jednostronnym, ponieważ jest brak potwierdzenia”.

(Dowód: akta kontroli str. 381).

Ad. 9. „Celem przygotowywanych i nadzorowanych przeze mnie umów było wykonanie działań
ochronnych, których z różnych względów nie był stanie wykonać Park, Chociaż obszar oddany do 
prowadzenia działań ochronnych obejmował również lasy Park nie pozwalał na wykonywanie w nich 
jakichkolwiek działań i były one objęte tzw. ochroną procesów naturalnych (nieformalna ochrona 
ścisła). Nie było zatem podstawy by obciążać dzierżawców podatkiem leśnym. Nie znam skali 
problemu podatków, ale być może za niektóre grunty Park płaci podatek gruntowy. Umowy z roku 
2008 zawierają podstawy do obciążenia dzierżawców takim podatkiem. Nie wiem, czy jest to 
egzekwowane. Przy przygotowywaniu umów w roku 2010 ten problem był rozważany, ostatecznie za 
namową Radcy Prawnego Dyrektor uprościł opłaty, rezygnując z naliczania podatku gruntowego 
i leśnego”.

Zarządzenie nr 5/2009 Dyrektora BbPN w sprawie wydzierżawiania gruntów - w § 4 pkt 2 przewiduje 
ponoszenie przez dzierżawcę wszelkich opłat, podatków i świadczeń publicznych związanych 
z nieruchomością. Zapis o ponoszeniu takich opłat przez dzierżawców stosowany był w umowach 
z 2008 r.

Ad. 10. „W zakresie swoich możliwości i chęci Służby Terenowe kontrolowały działania prowadzone 
na obszarze ich odpowiedzialności. Taki obowiązek wynika z Regulaminu organizacyjnego oraz 
zakresu obowiązków tych służb. Skala działań, rozległość terenu, trudności w przepływie informacji, 
premiujący bierność system motywacyjny utrudniały efektywną realizację tego zadania. Bardzo mało 
spływało notatek formalnych, tylko nieliczni zgłaszali problemy ustnie. Większą aktywność w zakresie 
wzajemnej kontroli wykazywali dzierżawcy. Również osoby postronne, ludność miejscowa, turyści,
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przewodnicy, czy miłośnicy przyrody przekazywali informacje o niektórych negatywnych skutkach 
prowadzonych działań. Nie dysponujemy informacjami pisemnymi o problemach od Straży Parku oraz 
z innych, poza Pionem Ochrony Przyrody, komórek organizacyjnych. Były one natomiast czasem 
zgłaszane ustnie

Według wyjaśnień udzielonych przez pracowników Służb Terenowych -  nie posiadali oni informacji
0 zawartych przez Park umowach na rozporządzanie gruntami Skarbu Państwa -  o czym szerzej w pkt 
2 niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego -  str. 20.

Ad. 11. „Wg mojej wiedzy Park nie wykonywał kalkulacji ekonomicznej wysokości stawki czynszu za
1 ha. Własną wielowariantową analizę przedstawiam w załączeniu. Procedury wydzierżawiania, które 
nadzorowałem miały na celu znalezienie możliwie najlepszego sposobu wykonywania działań 
ochronnych, których z różnych względów nie był w stanie wykonać Park. Kalkulacji wyjściowej opłaty 
dzierżawnej w przypadku licytacji dokonałem osobiście, zakładając, że być może trzeba będzie 
powtórzyć licytację, jeśli za stawkę 100 zł/ha działki ewidencyjnej (nie działki rolnej możliwej do 
użytkowania) nie znajdą się chętni. Wcześniej rolnicy płacili 10 zl/ha dla Gospodarstwa 
Pomocniczego za możliwość zbioru siana, bez dodatkowych wymogów (terminy, metody itp.). 
Znajdowali się nieliczni chętni, tylko w miejscach łatwo dostępnych, na łąkach w dobrej kulturze 
rolnej lub w lata suche, gdy brakowało siana. W zamian za siano lub nawet płacąc za prace trudno 
było znaleźć chętnych do wykoszenia łąk bagiennych, które stopniowo zarastały trzciną, krzewami 
i drzewami, tracąc swoją przyrodniczą wartość. Gospodarstwo Pomocnicze nie zwiększało

powierzchni za które mogłoby brać dopłaty ale ją  stopniowo zmniejszało z ok. 500 ha w roku 2007 do 
ok. 415 w roku 2010. Niewielka liczba chętnych lub zupełny ich brak na znaczną powierzchnię 
gruntów zaoferowanych do wydzierżawienia w roku 2009 świadczy, że zaproponowane warunki nie 
były zbyt atrakcyjne. Dlatego też część obszarów, na których dzierżawę nie znaleźli się chętni oraz 
obszary najbardziej wrażliwe pod względem przyrodniczym i społecznym zaproponowano dla 
organizacji ekologicznych, by one spróbowały aktywnie i biernie je chronić przez 5 lat, przygotowując 
ewentualnie ten teren pod przyszłe dzierżawy. Na przełomie roku 2010/11 pojawili się chętni 
zainteresowani wydzierżawieniem gruntów od osób prywatnych za cenę 50-100 zł/ha. Byli to 
dzierżawcy Parku, którzy przy okazji użytkowania gruntów parkowych chcieli legalnie użytkować 
grunty prywatne (obie własności często występują obok siebie na przemian). Innym wskaźnikiem 
ekonomicznym, który warto wykorzystać do oceny jest wysokość wsparcia oferowanego rolnikom za 
pośrednictwem ARiMR za użytkowanie łąk (w roku 2010 płatność bezpośrednia ok. 500 zł/ha, 
dodatkowa za trudne warunki gospodarowania 250 zł/ha, „pakiet ptasi” programu 
rolnośrodowiskowego 1370 zł/ha). Mimo takich stawek ani prywatni właściciele łąk, ani potencjalni 
ich dzierżawcy, ani Biebrzański Park Narodowy nie pokusili się, w większości, na wykorzystanie 
szansy na dodatkowy dochód lub w przypadku Parku na wykonanie nawet bez zysku niezbędnych 
działań ochronnych. Mimo, z pozoru zachęcających stawek wsparcia, to liczne bariery 
powstrzymywały chętnych przed wykorzystaniem potencjału, który tkwi w Bagnach Biebrzańskich 
(wielkie ryzyko, dostępność terenu, skala czasowa i powierzchniowa, dostępna technika, dostępne 
usługi doradcze i wykonawcze). Udało się tak wiele osiągnąć tylko dzięki odwadze byłego Dyrektora 
Wojciecha Dudziuka, który pozwolił uruchomić największe w Polsce, a być może w Europie działania 
ratujące najcenniejsze siedliska bagienne, za które kraj nasz ponosi odpowiedzialność przed Światem. 
Przedsięwzięcie to było podjęte przy braku bierności i obstrukcji wielu pracowników, popełniono przy 
tym wiele błędów, ale nie robi błędów, kto nic nie robi. (...). W Biebrzańskim Parku Narodowym jest 
ciągle wiele gruntów wymagających działań ochronnych tożsamych z użytkowaniem rolniczym, które 
można wydzierżawić zgodnie z obwiązującymi od miesiąca procedurami określonymi 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska.”.
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Kontrolującym okazano:
- pismo z dnia 22.02.2012 r. p. Bożeny Potępa (dzierżawiącej 511,36 ha gruntów Parku) do 
Dyrektora BbPN z zapytaniem czy będzie możliwość wejścia na dzierżawione grunty w związku 
z planowaną kontrolą ARiMR. W odpowiedzi z dnia 22.02.2012 r. Dyrektor BbPN p. Wojciech 
Dudziuk napisał: „ (...) nie wyrażam zgody na wejście na teren wydzierżawionych przez Panią 
gruntów Skarbu Państwa. Znajdują się one na obszarze ostoi cietrzewia, który objęty jest ścisłą 
ochroną gatunkową.".

W korespondencji tej brak jest informacji czy ze strony BbPN będzie przeprowadzona kontrola 
wykonania przez w/w dzierżawcę planowanych zabiegów ochronnych na dzierżawionych gruntach. 
Kontrolującym okazano także pismo wyrażające zgodę na kontrole innych działek przez ARiMR.

(Dowód: akta kontroli str. 382-386).

W omawianym temacie należy zwrócić uwagę również pismo Z-cy Dyrektora p. T. Sidora z dnia 
25.11.2011 r. do Konserwatora Obrębu Ochronnego p. Roberta Kowalewskiego w sprawie 
zawieranych przez Park umów dzierżawy. Z udzielonej przez p. R. Kowalewskiego odpowiedzi 
wynika, że: „(...) Na postawione przez Pana pytanie cyt. „czy nie byłoby wskazane by pewne grunty, 
które dawniej użytkowało GP przy BbPN użytkował od przyszłego roku bezpośrednio Park” odpowiem 
z pełnym przekonaniem tak. W piśmie z 16 grudnia 2009 roku informowałem Pana, że pewne obszary 
położone w 0 .0  Grzędy, gdzie przez wiele lat prowadzone były prace przez GP należałoby użytkować 
bezpośrednio przez Park. Powyższe powierzchnie, są duże skomasowane w jednym obwodzie 
ochronnym, teren w okresie późnego lata i wczesnej jesieni dostępny dla maszyn rolniczych (nr działek 
(...). Zgodnie z porozumieniem nr 7/2010 powyższe tereny znalazły się w użytkowaniu Polskiego 
Towarzystwa Służb Ochrony Przyrody, w którym jest Pan Prezesem a Pan Piotr Marczakiewicz 
(pracownik w pionie Z-cy Dyrektora p. T. Sidora) jest skarbnikiem. Wasza organizacja przejęła grunty 
Skarbu Państwa na ogólną powierzchnię 2114,62 ha. Za użytkowanie gruntów uprzednio 
przygotowanych przez GP opłata dzierżawna dla Skarbu Państwa za 2010 i 2011 rok wyniosła
0 złotych (słownie zero złotych). W związku z powyższym w trybie pilnym należy przejąć wymienione 
wyżej tereny przez Park i użytkować.(...).”.

(Dowód: akta kontroli str. 387-389). 

Dzierżawa i zakup gruntów na terenie BbPN przez pracowników Parku:

Z uzyskanych w trakcie kontroli informacji wynika, że pracownicy BbPN zarówno dzierżawili jak
1 kupowali grunty na terenie Parku.

W 2009 r. umowy warunkowe dzierżawy, dotyczące chęci wydzierżawienia gruntów podpisało dwóch 
pracowników BbPN i czterech członków rodzin pracowników, a umowę dzierżawy 1 pracownik 
(pow. dzierżawy 6,62 ha) i jeden członek rodziny pracownika (pow.0,15 ha). Łączna powierzchnia 
w wymienionych umowach wynosi 527,6901 ha.

W 2010 r. dwóch pracowników i trzech członków rodzin pracowników BbPN dzierżawiło grunty na 
terenie Parku o łącznej powierzchni 350,2417 ha.

W trakcie kontroli kontrolujący zwrócili się z zapytaniem do p. Andrzeja Grygoruka p.o. Dyrektora 
BbPN czy pracownicy Parku kupowali grunty znajdujące się na terenie BbPN; jeśli tak to dlaczego 
Park nie skorzystał z prawa pierwokupu.
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Z uzyskanych informacji wynika, że 6 pracowników zakupiło grunty położone na obszarze działania 
BbPN w związku z nieskorzystaniem przez Park z prawa pierwokupu.

Wśród w/w pracowników znajduje się Z-ca Dyrektora ds. Ochrony ekosystemów p. Tadeusz Sidor.

Na zapytanie kontrolujących w sprawie zakupu gruntów Z-ca Dyrektora p. Tadeusz Sidor wyjaśnił, 
że: „Tak. Zakupiłem w bieżącym roku dwie działki o łącznej pow. ok. 3 ha. (...) Propozycji zakupu 
dostaję bardzo wiele, gdyż nie ma większego zainteresowania marginalnymi gruntami w Parku, 
a Park nie ma możliwości lub woli by je  wykupić (baza chętnych do sprzedaży zawiera ponad 100 
ofert).(...). Działki przeze mnie zakupione były oferowane do zakupu dla Parku, sprzedający czekali 
długo aż Park je  zakupi. Ze względu na brak środków finansowych i inne aktualne priorytety wykupu 
do transakcji z Parkiem nie doszło. W uzgodnieniu z ówczesnym Dyrektorem Parku dokonałem ich 
zakupu prywatnie, jednocześnie składając deklarację, że gotowy jestem je  odsprzedać dla Parku bez 
zysku, w momencie, gdy Park będzie posiadał środki na zakup i możliwości prowadzenia na działkach 
działań ochronnych. Są to działki długie i wąskie, od co najmniej 20 lat nie użytkowane wiec 
w znacznym stopniu zarośnięte krzewami i trzciną. Zamierzam je  użytkować zgodnie z interesem 
przyrody.”.

Z informacji udzielonych przez p.o. Dyrektora BbPN p. Andrzeja Grygoruka wynika, że Park 
niejednokrotnie rezygnował z prawa pierwokupu gruntów, tłumacząc tę sytuację brakiem środków 
finansowych. W ocenie p.o. Dyrektora p. A. Grygoruka: „Systematyczny wykup gruntów na rzecz 
Skarbu Państwa powinien być bezwzględnym priorytetem, dlatego również powinny się na to znaleźć 
środki”.

(Dowód: akta kontroli str. 390-405). 

Zawarte umowy z Polskim Towarzystwem Służb Ochrony Przyrody:

Z przedłożonych do kontroli umów (w tym opisanych wyżej) wynika, że Dyrektor Parku p. Wojciech 
Dudziuk zawarł następujące umowy/porozumienia z Polskim Towarzystwem Służb Ochrony 
Przyrody:

w 2010 r.:

Porozumienie nr 7/2010 z dnia 02.08.2010 r. bez określenia okresu na jaki to porozumienie zawarto. 
Porozumienie to miało być deklaracją wstępną do podpisania umowy dzierżawy. Załączono do 
porozumienia zaparafowany ale nie wypełniony druk umowy dzierżawy. Do porozumienia i druku 
umowy załączono załącznik nr 2 wskazujący, nr działki -  437 i powierzchnię -  190,03 ha.

W kolejnym porozumieniu nr 7/2010 z dnia 02.08.2010 r. zawartym z Polskim Towarzystwem Służb 
Ochrony Przyrody w sprawie wykonywania działań ochronnych zapisano:
- § 1 pkt 1: ^Powierzający (BbPN) przekazuje Przyjmującemu prowadzenie działań ochronnych 
w okresie od dnia 15.07.2010 r. do dnia31.03.2016 r. na obszarze określonym w załączniku nr 1” 
Z zał. nr I oraz wyjaśnienia w tej sprawie Kierownika Działu Ochrony przyrody p. Iwony 
Wroceńskiej wynika, że:
„(...) zgodnie z treścią zał. nr 1 powierzchnia ewidencyjna wynosi 21 14,62 ha, a powierzchnia do 
działań ochronnych 944,60 ha. (...)”., w tym ujęta jest działka o pow. 190,03 ha z wcześniejszego 
porozumienia.

(Dowód: akta kontroli str. 406).
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W 2011 r.:

Umowę dzierżawy nr 2/2011 z dnia 23.05.2011 r. gruntów rolnych o pow. 30.49 ha (tzw. łąka 
batalionowa), na okres do dnia 31.12.2011 r.

Do umowy dołączono porozumienie nr 07/05/201 I w sprawie wykonywania działań ochronnych na 
w/w gruncie w okresie od 01.03.2012 r. do 28.02.2016 r. Porozumienie to jak i inne porozumienia 
nie przewiduje opłat na rzecz BbPN z tytułu użytkowania tych gruntów.

Umowę dzierżawy zawarto na okres do 31.12.2011 r. a porozumienie w sprawie wykonywania działań 
ochronnych na okres do 28.02.2016 r.

Umowa dzierżawy wygasła z dniem 31.12.2011 r., natomiast porozumienie zostało wypowiedziane 
przez p.o. Dyrektora BbPN p. A. Grygoruka pismem z dnia 07.09.2012 r. z informacją, że: 
„Porozumienie przestaje obowiązywać od dnia następnego po upływie miesiąca od dnia otrzymania 
przez Przyjmującego niniejszego wypowiedzenia”.

W związku z powyższym PTSOP użytkuje obecnie 2 114,62 ha (powierzchnia do działań ochronnych 
- 944,60 ha) na podstawie porozumienia w sprawie wykonywania działań ochronnych nr 7/2010 
z dnia 02.08.2010 r. obowiązującego do dnia 31.03.2016 r.

Z-ca Dyrektora ds. Ochrony ekosystemów BbPN p. Tadeusz Sidor pełni jednocześnie funkcję Prezesa 
PTSOP.

Kontrolujący skierowali zapytanie do p. Tadeusza Sidora czy nie zachodzi konflikt interesów biorąc 
pod uwagę, że PTSOP zawierało umowy z Parkiem.

Z udzielonej odpowiedzi wynika, że: „(...) Zdawałem sobie z tego sprawę, dlatego wszelkie swoje 
działania podejmowane z ramienia organizacji, które reprezentuję, a dotyczące Parku uzgadniałem 
z Dyrektorem Parku. W wielu przypadku, by uniknąć konfliktu interesu, wyłączałem się z uczestnictwa 
w dyskusji i podejmowania decyzji. Na początku 2011 r. rozważałem zwolnienie się z Parku. Za 
namową Dyrektora skorzystałem z półrocznego urlopu bezpłatnego. Po powrocie zabiegałem 
o przesunięcie mnie na stanowisko podleśniczego w obwodzie ochronnym Ciszewo, co pozwoliłoby mi 
godzić swoją działalność prywatną z pracą w Parku, nie narażając na konflikt interesów. Dyrektor 
ostatecznie, wiosną tego roku, przesunął tam pracownika z byłego Gospodarstwa Pomocniczego.

(...) Podsumowując pragnę zauważyć, że zwycięzcą całej sytuacji jest Park. Zyskał wykonanie działań 
ochronnych w latach 2010-11 na znacznym obszarze, zyskał opracowania przyrodnicze, zyskał 
nieodpłatnie metodykę monitoringu niektórych grup organizmów, a jego wyniki otrzyma w styczniu. 
Gdyby powodzeniem zakończyły się projekty do Funduszu LIFE Park zyskał by środki o wartości ok. 
4. 9 min Euro. Należy zaznaczyć, że Park nie poniósł przy tym istotnych kosztów.(...)”.

Odpowiedź łącznie z odpowiedzią na inne pytanie -  (Dowód: akta kontroli str. 402-405).
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2. Ocena systemu monitorowania przez Park realizacji zabiegów ochronnych, wynikających 
z umów dzierżawy.

a) Analiza i opis procedur ustanowionych przez Park w zakresie monitorowania zabiegów pod 
kątem zgodności z treścią ustawy o ochronie przyrody oraz obowiązujących zadań ochronnych.

Wg nie obowiązującego już Planu Ochrony z 2000 r. powierzchnię nieleśnych ekosystemów 
lądowych, gdzie winno się prowadzić działania ochronne z zastosowaniem oddrzewiania, 
odkrzaczania i wykaszania z usunięciem biomasy, oszacowano na 30-34.000 ha. Uznano przy tym, 
że zagrożonych sukcesją jest ok. 15.000 ha ekosystemów nieleśnych. W odniesieniu do kolejnych 
31.500 ha wskazano na konieczność pilnego podjęcia zabiegów ochronnych.

Podstawę do ustalania zadań ochronnych stanowił projekt Planu Ochrony z 2001 r. Wg projektu, 
powierzchnię nieleśnych ekosystemów lądowych, gdzie winno się prowadzić działania ochronne 
z zastosowaniem oddrzewiania, odkrzaczania i wykaszania z usunięciem biomasy, oszacowano na 30
34.000 ha. Uznano przy tym, że zagrożonych sukcesją jest ok. 15.000 ha ekosystemów nieleśnych. 
W odniesieniu do kolejnych 31.500 ha wskazano na konieczność pilnego podjęcia zabiegów 
ochronnych.

Faktycznie zabiegi te realizowano na skalę znikomą w stosunku do wskazanych w zaleceniach Planu 
Ochrony. Realizowano je przy tym dość nieregularnie. Objęta zabiegami powierzchnia 
w poszczególnych latach (2000-2008) zamykała się w przedziale od 200 do nieco powyżej 1.200 ha. 
Na zadania ochronne Park nie otrzymywał środków budżetowych. Źródło finansowania stanowiły 
środki publiczne (Ekofundusz, NFOŚiGW, od 2006 r. Program LIFE, a następnie -  od 2008 r. -  środki 
uzyskiwane przez GP z ARiMR).

Faktycznie zabiegi te realizowano na skalę znikomą w stosunku do wskazanych w zaleceniach 
projektu Planu Ochrony. Realizowano je przy tym dość nieregularnie. Objęta zabiegami powierzchnia 
w poszczególnych latach (2000-2008) zamykała się w przedziale od 200 do nieco powyżej 1.200 ha. 
Na zadania ochronne Park nie otrzymywał środków budżetowych. Źródło finansowania stanowiły 
środki publiczne (Ekofundusz, NFOŚiGW, od 2006 r. Program LIFE, a następnie -  od 2008 r. -  środki 
uzyskiwane przez GP z ARiMR).

Z chwilą, gdy Plan Ochrony utracił moc obowiązującą, zakres ochrony urealniono 
w krótkoterminowych zadaniach ochronnych. I tak, wg Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 3 Ministra 
Środowiska z 17 stycznia 2011 r. w spr. zadań ochronnych dla Biebrzańskiego PN na lata 2011 -2012:

Zakres ochrony urealniono w krótkoterminowych zadaniach ochronnych. I tak, wg Zał. nr 2 do 
Zarządzenia nr 3 Ministra Środowiska z 17 stycznia 2011 r. w spr. zadań ochronnych dla 
Biebrzańskiego PN na lata 2011-2012:

• powierzchnię zabiegów ochronnych w nieleśnych ekosystemach lądowych, obejmującą 
ochroną cenne przyrodniczo siedliska poprzez usuwanie krzewów, redukcję drzew, wypas, 
koszenie wraz z usunięciem biomasy, ustalono na 14.720 ha;

• powierzchnię zabiegów na terenach cennych krajobrazowo (dot. terenów BbPN nie będących 
własnością Skarbu Państwa) w celu ochrony czynnej zbiorowisk mszysto-turzycowych, 
realizowaną metodami jak ww., ustalono na 511 ha.
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W sumie powierzchnia Parku, przewidziana do objęcia zabiegami ochronnymi w nieleśnych 
ekosystemach lądowych wynosi ok. 15.230 ha. W związku z likwidacja GP a tym samym i jego 
działalności w zakresie wykonywania zabiegów ochronnych -  zabiegi te realizowane są na terenach 
poddanych przez Park wydzierżawieniu.

Zaznaczyć tu należy, że tereny bagienne BbPN -  ze względu na swoją rozległość i niedostępność oraz 
nieadekwatne do tych warunków nakłady finansowe -  nigdy nie zostały dokładnie rozpoznane pod 
względem przyrodniczym. Tak było zarówno w okresie opracowywania planu ochrony, tak też jest 
i obecnie.

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że Park nie prowadzi monitoringu zabiegów ochronnych na terenach 
dzierżawionych. Natomiast realizowany jest monitoring w ramach innych tematów lub przez 
podmioty zewnętrzne. Uzyskane wyniki wykorzystywane są do oceny zjawisk i efektów 
prowadzonych działań w szerszym aspekcie, aniżeli wykaszanie.

Odnośnie roli i znaczenia monitoringu prowadzonego przez dzierżawców ustalono, że dzierżawcy wg 
umów z roku 2008 nie mają obowiązku realizowania monitoringu. Dzierżawcy z roku 2010 taki 
obowiązek mają, ale dotąd z niego się nie wywiązywali. Przesłanką decyzji o ustanowieniu przez Park 
w roku 2010 obowiązku prowadzenia monitoringu przez dzierżawców był brak możliwości jego 
realizacji -  głównie z powodu braku środków finansowych i ówczesnego stanu organizacyjno- 
prawnego.

Wg wyjaśnień p. Grzegorza Kwiatkowskiego -  kierownika Zespołu ds. Stanu Posiadania 
i Zagospodarowania Przestrzennego -  powierzchnia Biebrzańskiego PN rozciąga się na terenie 
5 starostw (Łomża, Grajewo, Augustów, Sokółka i Mońki). W elektronicznej formie Park aktualnie 
prowadzi tylko ewidencję lasów. Pozostałe formy użytków gruntowych oczekują w dalszej kolejności 
na opracowanie. Prace w tym zakresie odkładane są na bliżej nie sprecyzowaną przyszłość z powodu 
wysokich kosztów.

Ewidencja przestrzenna w systemie GIS dokonana została na podstawie dokumentów papierowych, 
których zawartość -  jeśli chodzi o kategorie użytków -  uległa dezaktualizacji. Stąd dane w tym 
zakresie odbiegają od stanu rzeczywistego i należy traktować je jako wartości przybliżone. Stan taki 
jest głównie konsekwencją sukcesji lasu i zakrzaczeń oraz trzcinowisk.

(Dowód: akta kontroli str. 482-544).

b) Metodologia praktyczna stosowana w monitoringu przez komórkę merytoryczną.

Sprawa wykonywania zabiegów ochronnych z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego -  w tym 
monitoringu skutków tej działalności dla chronionych ekosystemów -  jest przedmiotem stałego 
zainteresowania Rady Naukowej BbPN. I tak:

Rada Naukowa w wyniku posiedzenia w dniu 30.04.2009 r. wypracowała swoje stanowisko w sprawie 
konieczności przygotowania przez Park programu monitoringu przyrodniczego, wychodząc 
z założenia, że jego realizacja jest koniecznością i bazować winna na siłach własnych. Przy czym 
metodyka monitoringu winna być możliwie prosta i dostosowana do możliwości finansowych 
i kadrowych BbPN. Jednocześnie RN zarekomendowała dyrektorowi Parku zwrócenie się do 
instytucji naukowych prowadzących badania na terenie Parku o pomoc w opracowaniu metodyki oraz 
wykorzystanie dla potrzeb monitoringu wyników prowadzonych badań.
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Na posiedzeniu RN w dniu 2.09.2010 r. -  wykazano m.in. potrzebę zaprezentowania na każdym 
kolejnym posiedzeniu RN m.in. wybranego tematu z zakresu prowadzonego monitoringu;

RN na posiedzeniu w dniu 1.04.2011 r. dyskutowała nad problemami i kontrowersjami związanymi 
z wielkoobszarowymi dzierżawami i wykaszaniem ratrakami, akcentując w konkluzji, że jeśli pojawią 
się dowody drastycznie negatywnego wpływu tego koszenia na środowisko -  zaleci jego ograniczenie 
bądź zaniechanie.

Rada Naukowa BbPN w dniu 14.10.2011 r. -  opierając się m.in. na prezentacji terenowej efektów 
koszenia ratrakami na Bagnie Ławki -  wyraziła swoje zastrzeżenia do zastosowanej formy ochrony 
ekosystemów łąkowo-bagiennych, wskazując na negatywny wpływ koszenia mechanicznego 
z zastosowaniem ratraków, przyjmując uchwałę w tej sprawie, gdzie przedstawiła dyrektorowi BbPN 
swoje rekomendacje:

1. Obszary niechowisk, szczególnie płaty klasyfikowane jako siedlisko „torfowisko alkaliczne”, 
wykaszać nie częściej niż raz na cztery lata.

2. Pilnie wyznaczyć siedliska „torfowisko alkaliczne” nie wymagające ochrony czynnej.
3. Podjąć działania mające na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na ekosystemy 

ciężkiego sprzętu do zbioru biomasy.
4. Sprawować bieżącą kontrolę sposobu wykonywania czynnej ochrony oraz monitoringu jej 

przyrodniczych skutków a stwierdzając negatywne skutki, reagować wstrzymując wykonywanie 
prac.

Przedstawione zalecenia Rady Naukowej skutkowały wykonaniem w lipcu 2011 r. wstępnych badań 
fitosocjologicznych na Bagnie Ławki, opartych na porównaniu sparowanych powierzchni koszonych 
i niekoszonych. Jednocześnie założono stałe powierzchnie do wieloletniego monitoringu efektów 
koszenia.

Istotą metody jest przyjęcie z projektu ochrony wodniczki granic powierzchni referencyjnych oraz 
ustalenie granic powierzchni nie objętych ochroną czynną na terenie działek prywatnych 
usytuowanych w sąsiedztwie a wybranych losowo. W sumie wytypowano i odpowiednio oznaczono 
3 typy stałych powierzchni badawczych: powierzchnie kontrolne (dotychczas nie koszone), 
powierzchnie skoszone dotychczas jednokrotnie (wyłączone następnie z użytkowania) i powierzchnie 
koszone (zlokalizowane na obszarze poddanym koszeniu).

(Dowód: akta kontroli str. 407-481).

c) Wyniki prowadzonego monitoringu oraz wynikające z nich wnioski i przedsięwzięcia.

Zaznaczyć należy, że kwestia podjęcia przez Park działań w celu zmiany dotychczas prowadzonego 
monitoringu przez dzierżawców i przejęcie pełnej kontroli na realizacją tego zadania przez Park 
stanowiła jedno z zaleceń pokontrolnych, wydanych po kontroli doraźnej, przeprowadzonej w m-cu 
maju br. Wg odpowiedzi udzielonej w tej sprawie przez BbPN -  dokonana zostanie ocena 
dotychczasowego monitoringu prowadzonego przez dzierżawców a zakres monitoringu na terenach 
dzierżawionych zostanie ustalony po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej i wdrożony z początkiem 
przyszłego roku.
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Park -  wykonując m.in. zapisy ww. uchwały RN z dnia 14.10.2011 r. -  w celu ograniczenia 
negatywnego wpływu koszenia za pomocą ratraków i zbioru biomasy z użyciem belarek, podjął 
decyzję o wyłączeniu z użytkowania w 2012 r. 1.308 ha najcenniejszych przyrodniczo siedlisk na 
terenach dzierżawionych przez 9 podmiotów. Niektóre podmioty odwoływały się od decyzji.

Przy realizacji decyzji ograniczającej koszenie wyłoniły się trudności wynikające z faktu, iż 
dzierżawcy są jednocześnie związani wieloletnimi umowami z ARiMR a odstąpienie od wykonania 
zabiegów na deklarowanych powierzchniach skutkować może nie tylko utratą spodziewanych 
bieżących dopłat ale koniecznością zwrotu dopłat otrzymanych od początku obowiązywania umowy 
z ARiMR. W kompromisowych rozwiązaniach problemu Park akceptował m.in. zastąpienie koszenia 
ratrakami niektórych fragmentów łąk koszeniem ręcznym. Ponadto spowodował zmniejszenie 
częstotliwości koszenia na wybranych fragmentach łąk oraz zmianę konstrukcji gąsienic belarek 
zbierających biomasę, skutkującą zmniejszeniem nacisku jednostkowego.

W odniesieniu do rekomendacji w sprawie monitoringu skutków koszenia Park w 2012 r. 
kontynuował monitoring wpływu realizowanych działań na strukturę i skład gatunkowy zbiorowisk 
roślinnych i innych parametrów m.in. w ramach projektu LIFE „Ochrona wodniczki ...”, który 
realizowany jest przy współudziale podmiotów i organizacji zewnętrznych. Wstępne wyniki badań 
poddawane są opracowaniu. Badanie będzie kontynuowane w latach następnych.

W ramach dzierżawy pod koszenie ratrakami, które poprzedzono odkrzaczaniem, oddano tereny 
stanowiące ważną ostoję łosia i cietrzewia w tzw. ‘trójkącie” na terenie OO Ciszewo, czyli ze szkodą 
dla tych gatunków; wniosek leśniczego, ażeby zabiegi te wykonywać stopniowo, rozkładając je na 
kilka lat, nie został uwzględniony; powtarzające się błędy w projektowaniu obszarów do zabiegów 
wskazują, że osoby zatwierdzające projekty czynią to w oderwaniu od terenu -  na podstawie 
nieaktualnych map;

W BbPN nadal występują oznaki braku współdziałania pomiędzy pionem podległym z-cy dyrektora 
ds. ochrony ekosystemów -  p. Tadeusza Sidora -  i pionem z-cy ds. społecznych funkcji Parku -  
p. Grygoruka, pełniącego obowiązki dyrektora BbPN a także pomiędzy poszczególnymi komórkami 
merytorycznymi pionu ds. ochrony ekosystemów, zwłaszcza pomiędzy służbami terenowymi 
a pozostałymi komórkami. Formalnie współdziałanie zapewniał -  obecnie nieaktualny -  regulamin 
organizacyjny a także inne wewnętrzne akty regulacyjne jak np. -  zatwierdzone przez b. dyrektora 
W. Dudziuka -  procedury wydzierżawiania w roku 2012 dla Pionu Ochrony Przyrody z dnia 
15.02.2012 r. Ustalenia w zakresie stosowanej praktyki wskazują, że nie są one w pełni przestrzegane.

Innym przykładem jest dokument z dnia 3.08.2012 r. wydany w porozumieniu z p.o. Dyrektora Parku 
-  p. A. Grygorukiem -  a uściślający procedurę oceny dokumentów dotyczących wykonywania działań 
ochronnych w ekosystemach nieleśnych. W dokumencie tym sprecyzowano zadania i obowiązki dla 
poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie oceny proponowanych przez dzierżawcę działań 
i określenia warunków do ich realizacji. Mimo tych uściśleń -  współpraca nadal nie jest wystarczająca 
z powodu zakłóceń w przepływie informacji.

W sposób wadliwy stosowana jest ustawa o ochronie danych osobowych w stosunku do dzierżawców. 
Stwierdzone zostały przypadki ukrywania nazwisk sygnatariuszy umów dzierżawy gruntów oraz treści 
samych umów w zakresie lokalizacji przedmiotu dzierżawy i zakresu określonych umową zabiegów 
ochronnych przed właściwymi pracownikami służb terenowych Parku, co uniemożliwia bądź utrudnia 
im sprawowanie merytorycznego i formalnego nadzoru nad powierzonymi ich pieczy obwodami 
ochronnymi.
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Miały też miejsce przypadki samowoli ze strony dzierżawców w podejmowaniu koszenia -  przed 
odpowiednim przyrodniczo terminem i bez stosownego zezwolenia.

W sierpniu br. dzierżawca na terenie 0 0  Ciszewo dokonał koszenia i zbioru biomasy bez wiedzy 
leśniczego, wygniatając przy tym nowe drogi dojazdowe;

Kolejną sprawą z tego zakresu było akceptowanie planów działalności dzierżawców w zakresie 
koszenia i odkrzaczania wbrew opiniom pracowników terenowych, którzy zgłaszali potrzebę bardziej 
szczegółowego rozpracowania powierzchni poddawanych zabiegom w celu wyłączenia fragmentów 
ważnych dla poszczególnych gatunków chronionych, zwłaszcza fauny.

Ze strony służb terenowych zgłaszane były przypadki pozostawiania ich w nieświadomości co do 
faktu i zakresu działań ochronnych, realizowanych przez dzierżawców.

Ta grupa uwag wskazuje na brak koordynacji i współdziałania w realizacji zadań ochronnych 
pomiędzy poszczególnymi komórkami merytorycznymi a zwłaszcza pomiędzy konserwatorami 
obwodów ochronnych a pozostałymi komórkami pionu ochrony przyrody i potwierdza wcześniejsze 
ustalenia w tej sprawie.

(Dowód: akta kontroli str. 545-678).

3. Ustalenia końcowe.

1. W BbPN nie prowadzono jednolitego rejestru umów, zawierającego wszystkie formy umów
(dzierżawy, porozumień, warunkowej dzierżawy, użyczenia, bądź inne), dane
dzierżawców/użytkowników, okresy na jakie je zawierano, powierzchnie gruntów, kwoty 
należnego czynszu. Kontrolującym okazano w pierwszej wersji rejestr zawierający wyłącznie 
umowy dzierżawy bez umów porozumień bądź warunkowej dzierżawy.

2. Wyboru dzierżawców gruntów w formie licytacji stosowano wyłącznie w 2008 r. W latach 2009 -  
2011 odstąpiono od tej formy i dzierżawy gruntów dokonywano w oparciu o wnioski 
potencjalnych dzierżawców mimo, że Zarządzenie nr 5/2009 Dyrektora BbPN w sprawie 
wydzierżawiania gruntów dawało możliwość wyboru dzierżawców w formie licytacji.

3. Sytuacja opisana w pkt nr 2 wywołała spór pomiędzy komórkami organizacyjnymi (działem 
administracyjnym i działem ochrony przyrody), powodujący w efekcie nieład organizacyjny; 
problem ten nie został rozwiązany przez Dyrektora p. Wojciecha Dudziuka.

4. Pomimo wydania Zarządzenia nr 5/2009 w sprawie dzierżawy gruntów, nie stosowano przy 
zawieraniu umów w latach 2009-2011 części zapisów z tego Zarządzenia m.in. ponoszenia przez 
dzierżawców wszelkich opłat, podatków i świadczeń publicznych związanych z nieruchomością 
(zapis o ponoszeniu takich opłat przez dzierżawców zawarty był w umowach z 2008 r.); naliczania 
kar umownych.

5. Nie przeprowadzono kalkulacji ekonomicznej wysokości stawki czynszu dzierżawnego za 1 ha. 
Po likwidacji z dniem 01.07.2010 r. Zarządzenia nr 5/2009 Dyrektora BbPN w sprawie 
wydzierżawiania gruntów, stawki czynszu dla dzierżawców ustalano w umowach na poziomie 
niższym niż stawki podane w w/w Zarządzeniu. Biorąc pod uwagę, że większość dzierżawionych 
gruntów klasyfikowane było jako nieużytki przy stawce czynszu lq/ha/rok i średniej cenie żyta za 
1 q wynoszącej w 2009 r. -  34, 10 zł a w 2010 r. 37,64 zł -  opłaty te są niższe niż stosowane dla 
dzierżawców wyłonionych w 2008 r. w drodze licytacji.
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6. Stosowano niejasne kryteria wyboru dzierżawców, „w 2011 przy wydzierżawianiu gruntów na 
okres do końca 2011 r. Dyrektor Parku osobiście decydował o przydzieleniu gruntów dla 
zainteresowanych dzierżawców” -  wyjaśnienia Z-cy Dyrektora p. T. Sidora. W latach 2009 - 2010 
także brak jest udokumentowania wyboru dzierżawców.

7. Zawierano nieodpłatne porozumienia, które miały być niezwłocznie lub (wg niektórych 
porozumień) w ciągu 3 m-c, po uzyskaniu zgody Ministra Środowiska na dzierżawę 
przekształcane w umowy dzierżawy; porozumienia z 2009 r. przekształcono w umowy dzierżawy 
dopiero po upływie ponad roku od uzyskania zgody na dzierżawę.

8. Porozumienia (bez opłat na rzecz Parku) zawierano na okresy znacznie dłuższe niż umowy 
dzierżawy. System porozumień oraz umów warunkowych przed właściwymi umowami dzierżawy 
był niejasny i nie zrozumiały; stosowano dowolność w okresach na jaki te porozumienia 
obowiązywały.

9. Po roku 2008 nie stosowano żadnej formy zabezpieczenia wpłaty należnego czynszu przy 
umowach dzierżawy.

10. Rezygnowano z prawa pierwokupu gruntów, tłumacząc się brakiem środków finansowych 
a z drugiej strony ustalano czynsz dzierżawny bez żadnej licytacji na niskim poziomie 
i rezygnowano z należnych kar umownych.

11. W ocenie kontrolujących występuje konflikt interesów w sytuacji p. Tadeusza Sidora, będącego 
Z-cą Dyrektora ds. Ochrony ekosystemów BbPN i jednocześnie pełniącego funkcję Prezesa 
Polskiego Towarzystwa Służb Ochrony Przyrody w Osowcu-Twierdzy. Z w/w organizacją Park 
zawiera umowy dzierżawy bądź umowy w innej formie dotyczące gruntów Parku. Może 
występować także konflikt w sytuacji dzierżawy gruntów (lub porozumień) przez pracowników 
Parku a następnie wykonywania czynności kontrolnych przez Park co do sposobu 
wykorzystywania tych gruntów i wykonywania na nich zabiegów ochronnych.

12. Z ustaleń kontroli wynika, że niewielka część gruntów (ok. 1,3 %) Parku w badanym okresie 
stanowiła podstawę do pobierania opłat rolno -  środowiskowych; poza tym z roku na rok (od 2008 
-  do 2010 r.) powierzchnia objęta dopłatami ulegała zmniejszeniu. Nie przeprowadzono analizy 
opłacalności działań w kierunku pozyskania dopłat do posiadanych gruntów.

13. Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody na podstawie umów i porozumień zawartych 
z b. Dyrektorem BbPN p. W. Dudziukiem -  użytkuje ok. 2.000 ha terenów Parku, użytkowanych 
wcześniej przez zlikwidowane Gospodarstwo Pomocnicze, korzysta z dopłat ARiMR a Park nie 
ma z tego żadnych korzyści, gdyż grunty udostępniono dla PTSOP nieodpłatnie; są to grunty 
stosunkowo łatwe do wykonywania zabiegów ze względu na ich położenie a przy tym 
odkrzaczone wcześniej przez GP;

14. Ze względu na ochronę danych osobowych służby terenowe nie mogą w sposób dokładny określić 
obszarów dzierżawionych i poddanych zabiegom na obszarach za które odpowiadają, jako 
gospodarze obwodów ochronnych;

•aće
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15. W 2010 r. wielokrotne przejazdy licznych ratraków po Grobli Honczarowskiej bez zezwolenia 
i wbrew zakazowi miejscowego leśniczego doprowadziły do znacznych zniszczeń terenu 
i samej Grobli; leśniczy wykonał dokumentację fotograficzną zniszczeń; dzierżawca został 
zobowiązany do likwidacji szkód drogowych; uszkodzony został tez most na Kanale Kapickim 
poniżej ujścia rz. Dybły -  również zobowiązano dzierżawcę do naprawy szkody;

16. W 2009 r. na terenie 0 0  Kopytkowo dzierżawca wykonał koszenie ratrakiem ok.38 ha łąki na
powierzchni nie objętej zgodą na wykonanie zabiegu, wydaną przez Park; karę wynikającą 
z naruszenia warunków umowy naliczono, jednak jej nie wyegzekwowano z kwoty złożonego 
przez dzierżawcę zabezpieczenia; Inny dzierżawca na terenie wymienionego 0 0
w przełomowych m-cach 2009/2010 prowadził prace ciężkim sprzętem; o fakcie i podstawie 
prowadzenia tych robót służby terenowe nie miały żadnej wiedzy; stwierdzono następnie, że 
dzierżawca prowadził prace nie uzyskawszy stosownego zezwolenia, gdyż nie spełnił warunków 
do zatwierdzenia planu działalności;

17. Pracownicy służb terenowych nie są w stanie dokładnie i skutecznie nadzorować prawidłowości
zabiegów prowadzonych przez dzierżawców ze względu na duże powierzchnie objęte 
dzierżawami, duże odległości oraz niedostępność w bagiennym terenie; przekracza to ich fizyczne 
możliwości a także możliwości finansowe (brak środków na paliwo zużywane
w dużych ilościach do poruszania się w trudnym terenie);

18. W 2009 r. na terenie OO Kopytkowo miał miejsce pożar ratraka w trakcie prac wykonywanych 
przez dzierżawcę; w dalszej kolejności miały miejsce jeszcze 2 pożary ratraków na terenie Basenu 
Dolnego; sytuacja powyższa wskazuje na konieczność określenia przez Park warunków bhp 
w jakich winny być prowadzone prace, gdy są one prowadzone na terenie BPN.

Biorąc pod uwagę powyższe uwagi i wnioski wnoszę o:

Wprowadzenie rejestru umów dzierżawy, bądź innych umów dotyczących użytkowania 
gruntów Biebrzańskiego PN, zawierającego niezbędne informacje dla prawidłowego nadzoru 
tych spraw.

2. Zapewnienie właściwego, zgodnego z kompetencjami podziału obowiązków w zakresie spraw 
związanych z umowami dzierżawy bądź innymi umowami dotyczącymi dysponowania 
gruntami Parku pomiędzy komórkami organizacyjnymi Parku.

3. Uwzględnienie w procedurach wewnętrznych zapisów przeciwdziałających konfliktom 
interesów w pracy, w tym uregulowanie spraw wykonywania przez pracowników Parku prac 
zlecanych przez podmioty zewnętrzne (opracowania na rzecz dzierżawców) oraz 
dzierżawienia terenów Parku przez jego pracowników.

4. Przeprowadzenie analizy pod względem ekonomicznym i prawnym zawartych wcześniej 
umów, dotyczących dysponowania gruntami Parku.

5. Podejmowanie działań w kierunku zabezpieczenia środków finansowych na powiększanie 
powierzchni Parku poprzez wykorzystanie prawa pierwokupu.
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6. Zapewnienie przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych, wynikających z ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926), 
przez ustanowienie przejrzystych procedur w tym zakresie i ustalenie skonkretyzowanych 
zadań dla administratora danych.

7. Egzekwowanie kar umownych zgodnie z zapisami w umowach dotyczących rozporządzania 
gruntami Parku.

8. Ustanowienie, wdrożenie i przestrzeganie przez właściwe komórki merytoryczne 
i pracowników procedur, zapewniających sprawny przepływ informacji i dokumentów 
dotyczących wykonywania zabiegów ochronnych w ramach dzierżaw.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Pana Dyrektora o złożenie pisemnej 
informacji odnośnie sposobu wykorzystania wyników kontroli i realizacji wszystkich zaleceń 
pokontrolnych -  w terminie do 15 stycznia 2013 r. W przypadku realizacji zaleceń pokontrolnych, 
których efektem będzie wprowadzenie nowych lub zmiana istniejących zapisów regulacji 
wewnętrznych, proszę o przesłanie wraz z powyższą informacją kopii powstałych lub zmienionych 
dokumentów.
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Pan

Janusz Zaleski 

Podsekretarz Stanu 

Główny Konserwator Przyrody 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa

W związku z wystąpieniem pokontrolnym Pana Ministra z dnia 27 listopada 2012 

roku (znak BKAkr-0943-12/46922/12), składam niniejszym informację o wykonaniu zaleceń.

Ad. 1. W Dziale Administracji BbPN został wprowadzony obowiązek rejestracji i na bieżąco 

rejestrowane są wszelkie umowy dotyczących użytkowania gruntów, sprzedaży biomasy, a 

równocześnie umowy o dzieło, umowy zlecenia i irtne.

Ad. 2. Zapewniono właściwy, zgodny z kompetencjami poszczególnych komórek 

organizacyjnych Parku, podział obowiązków w zakresie spraw związanych z 

dysponowaniem gruntami Parku. Obecnie sprawy dzierżaw i porozumień na wykonywanie 

działań ochronnych są prowadzone przez pięć komórek organizacyjnych BbPN 

(odpowiedzialność każdej z nich została jednoznacznie określona) i tak:

- Dział Monitoringu i Badań Naukowych (ON) odpowiada za wskazanie obszarów do 

zabiegów, monitoring i opiniowanie działań dotychczasowych dzierżawców;

- Dział ds. zagospodarowania przestrzennego i GIS (OG) odpowiada za przyporządkowanie 

konkretnych działek do zabiegów oraz prowadzenie ewidencji w GIS;

- Dział Ochrony Przyrody (OP) odpowiada za dobór pakietów z programów 

rolnośrodowiskowych i ich zgodność z zadaniami ochronnymi oraz prowadzenie spraw
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formalnych (umów) oraz korespondencji, przygotowanie procedur nadzoru nad 

wykonywanymi zabiegami i monitoring efektów;

- Dzia! Finansowo-Księgowy (NF) odpowiada za rozliczenie finansowe z dzierżawcami 
wynikające z umów;

- Dział Administracji i Inwestycji (SA) będzie odpowiedzialny za przygotowanie SIWZ oraz 

prowadzenie przetargów oraz rokowań zgodnie z Rozporządzeniem MŚ.

Odpowiedzialność każdej z tych komórek została jednoznacznie określona, a całość 

procesu nadzoruje zastępca dyrektora Parku, Pan Andrzej Grygoruk.

Ad. 3. Trwa analiza prawna, dotycząca istnienia ewentualnego konfliktu pomiędzy pracą w 

Parku, a wykonywaniem prac zlecanych przez podmioty zewnętrzne oraz dzierżawienia 

przez pracowników terenów Parku.

Ad. 4. Prowadzona jest analiza prawna dotycząca umów i porozumień zawartych w latach 

2009-2011 i możliwości ich rozwiązania w I kwartale. 2013 roku. Równocześnie 

przygotowywana jest dokumentacja do przeprowadzenia postępowania na dzierżawę 

terenów Parku, zgodnego z jednej strony z ochroną przyrody, a z drugiej z obowiązującym 
prawem.

Ad. 5. Od sierpnia 2012 roku wprowadzono zmianę do planu finansowego BbPN na 2012 

roku, planując na wykupy gruntów kwotę 150.000 zł, w tym z dotacji 19.000 zł. 

Wykorzystano kwotę 144.318,88 zł, kupując ogółem 26,03 ha, w tym 12 działek o 

powierzchni 17,04 korzystając z prawa pierwokupu. Ponadto w 2012 roku Park kupił z 
projektów Life: „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w basenie środkowym. Doliny Biebrzy" 

- 47,8 ha oraz „Ochrona ptaków wodnych i. błotnych" - 15,51 ha. Łącznie kupiono w 2012 

roku 89,33 ha

W planie finansowym na 2013 rok przewidziano na zakup gruntów na kwotę 

300.000 zł ze środków własnych.

Ad. 6. W Parku obecnie są przestrzegane zasady przetwarzania danych osobowych, 

wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronią danych osobowych (Dz. U. 

2002 nr 101 poz 926
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Ad. 7. W grudniu 2012 roku naliczono dwie kary umowne dla dzierżawców gruntów za 

prowadzenie nieuzgod.nio.nych działań. Łączna kwota naliczonych kar wyniosła 39.500 zł. 

Ad. 8. Opracowany został projekt nowego Statutu BbPN, a po jego zatwierdzeniu 

przygotowany zostanie nowy schemat organizacyjny Biebrzańskiego Parku. Narodowego, 

dostosowany do aktualnych potrzeb i zadań ochronnych. Wprowadzeniu nowej struktury 

organizacyjnej, towarzyszyć będzie wprowadzenie procedur przepływu informacji i 

dokumentów.

Ponadto uprzejmie informuję Pana Ministra, że w7 dniu 9,11.2012 roku zorganizowałem 

spotkanie z kierownikami działów i pracownikami odpowiedzialnymi za ochronę 

ekosystemów nieleśnych BbPN, którego celem było wypracowania procedury wdrażania 

Programów Rolnośrodowiskowych na gruntach Skarbu Państwa pozostających w trwałym 

zarządzie Parku. W wyniku tego spotkania przygotowany został schemat postępowania 

(Rys. 1 poniżej) prowadzącego do przygotowania i przeprowadzenia licytacji/przetargu na 

wykonanie działań w ramach Programów Rolnośrodowiskowych. Do każdego z etapów 

przyporządkowano zespół/ zespoły/działy odpowiedzialne za przygotowanie etapu.

WARSTWA 2 C M ]  
- Po konsultacjach, 
obszary, na których 
zabiegi są wskazane

WARSTWA 3 1 OG ! Programy C S
- Dziatki + zabiegi + Rolnośrodowiskowe
programy planowane -Dobór pakietu
na obszarach -PR a Zadania Ochronne

Opis zabiegów r g j jh
-Ile? Jakie? ---- J
- Zabiegi
przyporządkowane do 
działek ewidencyjnych

T om  ♦ ÓP |
Procedura siwzLMJ I ''' \ \ f  SA+NF+OM+OB.t-OD |

-Wykonywanie zabiegów li*# - Realizacja działań
- Monitoring + kmmnl&l W - Monitoring

Rys. 3. Schemat postępowania prowadzącego do opracowania Specyfikacji Istotnych. 

Warunków Zamówienia dotyczącego licytacji/przetargu na koszenie/sprzedaż biomasy 

wraz z koszeniem/pakiet dzierżawy obszarów pozostających w trwałym zarządzie 

Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego.
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Dla każdego z etapów umieszczono propozycję daty zakończenia, każdego z etapów,

tak, aby osiągnąć założony termin przygotowania SIWZ. Propozycje dat przygotowano tak,

by w terminie do 31,01.2013 r. opracować spójną SIWZ dla poszczególnych zadań.

Przewidziano, że Dział Administracji po otrzymaniu zestawu, niezbędnych informacji,

przygotuje SIWZ w 1 miesiąc.

Opis poszczególnych etapów postępowania:

1. Ilościowe i jakościowe określenie obszarów, metod, i terminów wykonywania programów 

rołnośrodowiskowych na gruntach Skarbu Państwa, pozostających w trwałym zarządzie 

Dyrektora. Biebrzańskiego Parku Narodowego (wraz z opisem konieczności 

wykonywania działań w kontekście aktualnego stanu ekosystemów nieleśnych; 

określenie celowości wykonywania działań w wybranych ekosystemach nieleśnych).

2. Przygotowanie mapy ekosystemów nieleśnych, na których istnieje możliwość realizacji 

programów rołnośrodowiskowych -  jednostka odpowiedzialna - OG; proponowany 

termin zakończenia etapu: 16.11.2012 r.

3. Przygotowanie mapy ekosystemów nieleśnych, na których istnieje możliwość realizacji 

programów rołnośrodowiskowych, z uwzględnieniem potrzeb ochrony przyrody oraz 

konieczności prowadzenia ochrony czynnej określonych przez OM, O.P, OB. i OD -  

jednostka odpowiedzialna za przygotowanie mapy -  OG; proponowany termin 

zakończenia etapu: 23.11.2012 r.

4. Ocena możliwości i potrzeb wykonania zabiegów ochrony czynnej na obszarach 

wytypowanych w etapie 3 (ile zabiegów, jakie zabiegi? gdzie? -  w kontekście 

poszczególnych działek ewidencyjnych lub zespołów działek) - jednostka 

odpowiedzialna za przeprowadzenie etapu -  OM; proponowany termin zakończenia 

etapu: 30.11.2012 r.

5. Ocena możliwości zastosowania poszczególnych pakietów Rołnośrodowiskowych na 

obszarach wskazanych w etapie 4; planowane wzajemne sprzężenie działań etapu 4 i 5 w 

celu precyzyjnego określenia potrzeb i możliwości prowadzenia ochrony czynnej w 

ekosystemach nieleśnych; jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie etapu -  OP; 

proponowany termin zakończenia etapu: 7.12.2012 r.

6. Przygotowanie mapy obszarów wytypowanych do implementacji programów 

rołnośrodowiskowych z uwzględnieniem potrzeb ochrony przyrody, konieczności 

prowadzenia działań ochronnych oraz wytypowanych pakietów rołnośrodowiskowych w 

podziale na działki ewidencyjne lub zespoły działek; będzie to referencyjny zbiór danych 

, na podstawie którego zostaną sporządzone SIWZ na poszczególne działania -  jednostka
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odpowiedzialna za przygotowanie mapy -  OG; proponowany termin zakończenia etapu: 

14.12.2012 r.

7. Opracowanie procedury wykonywania zabiegów na poszczególnych obszarach oraz 

przygotowanie planu monitoringu programów rolnośrodowiskowych -  jednostka 

odpowiedzialna za przeprowadzenie etapu -  OP oraz OM; proponowany termin 

zakończenia etapu: 28.12.2012 r.

8. Opracowanie SIWZ dla wybranych obszarów/działek/zespołów działek do licytacji - 

jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie etapu - OP oraz OM; proponowany 

termin zakończenia etapu: 31.01.2013 r.

Obecnie zakończyliśmy etap „Opis zabiegów" i do końca stycznia zostanie 

opracowana warstwa 3 (działki, zabiegi, realizowane programy rolnośrodowiskowe).

W dniu 6 grudnia 2012 roku wystąpiliśmy jednocześnie do Dyrektora Podlaskiego 

Oddziału Regionalnego ARiMR ul. Nowa 2, 18-400 Łomża z prośbą o udzielenie 

informacji i wskazanie podstaw prawnych do wypowiedzenia umów dzierżawy i 

porozumień oraz przejęcia zobowiązań rolnośrodowiskowych przez BbPN. W dniu 

9.01.2013 roku otrzymaliśmy informację, że nasze pismo zostało przekazane do 

Departamentu Płatności Bezpośrednich w centrali ARiMR w celu wypracowania i 

przekazania nam jednolitych rozwiązań w odniesieniu do wszystkich podmiotów 

zgłaszających analogiczne problemy. Mam nadzieję, że otrzymane wyjaśnienia pozwolą 

na rozwiązanie niekorzystnych umów dzierżawy i porozumień. Z aktualnego 

rozpoznania przez służby BbPN wynika, że oprócz umów dzierżawy z 2008 roku 

zawartych zgodnie z prawem na obszar 4.500 ha, wskazana do zabiegów i wsparcia z 

programów rolnośrodowiskowych jest jeszcze powierzchnia 3.900 ha.

Zapewniam Pana Ministra, że wszelkie decyzje o rozporządzaniu nieruchomościami 

będę podejmował zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 

roku w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez 

parku narodowe.
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