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Abstract: The article presents the effects of the changes in the legal regulations, introduced in 2008 and 2009, 
on the efficiency of managing environmental protection of landscape parks in Poland. These changes concerned 
the transfer of some human resources and parks’ properties to Regional Directorates for Environmental protection 
(RDOŚ) as well as handing the responsibilities for these parks by the Voivodeship state administration over to the 
voivodeship self-governments. The analysis of the documents and the questionnaire research was carried out in 49 
park boards, RDOŚ as well as Marshall Offices and enabled the evaluation of the effects in the scope of: structure 
of park administration, number and scope of responsibilities of park workers, condition of accomplishment of park 
protection plans, functioning and members of park councils as well as property and finances of their boards. Evaluation 
– confirmed by the respondents’ answers – shows that there are much more negative effects than positive ones, which 
lead towards lower efficiency of parks’ protection. 
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Wprowadzenie

Parki krajobrazowe – tworzone na podstawie Ustawy o ochronie przyrody – stanowią jeden 
z ważniejszych elementów krajowego systemu wielkoprzestrzennej ochrony przyrody i krajobrazu w Polsce. 
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Od 1976 roku powstało 121 parków, które zajmują 8% powierzchni kraju. Ich funkcjonowanie wpisało się 
silnie w działania mieszkańców, administracji różnych szczebli, turystów wypoczywających w ich obrębie, 
naukowców prowadzących tu badania oraz organizacji pozarządowych dbających o utrzymanie ich 
dobrego stanu. Większość tych grup ma pozytywny stosunek do istnienia parków. Inne grupy, szczególnie 
inwestorzy planujący działalność gospodarczą kolidującą z przepisami o ochronie parków, mają negatywny 
stosunek do ich istnienia. Należą do nich przedsiębiorcy realizujący obiekty turystyczne i mieszkaniowe, 
fermy hodowlane, farmy wiatrowe lub eksploatujący kopaliny. W wielu przypadkach z takich przedsięwzięć 
trzeba było w parkach krajobrazowych zrezygnować lub ograniczyć ich zakres. W związku z tym, w okresie 
intensyfikacji rozwoju gospodarczego, spowodowanego dopływem funduszy z Unii Europejskiej i od 
inwestorów zagranicznych, pojawiły się próby ograniczenia rangi ochronnej parków krajobrazowych.

Pierwsza dekada XXI wieku to okres stopniowego ograniczania roli parków krajobrazowych w polskim 
systemie ochrony przyrody i krajobrazu. Oprócz wspomnianego lobbingu inwestorów, wynikało to z wielu 
innych czynników dodatkowych, takich jak:

• słabość Ministerstwa Środowiska, skutkująca brakiem działań w zakresie ochrony krajobrazu, 
pomimo ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji Krajobrazowej,

• presja społeczeństwa na nowe i tradycyjne obszary turystyczne (szczególnie nadmorskie i górskie), 
związana ze zwiększeniem zainwestowania i ruchu turystycznego, 

• implementacja Prawa Wspólnotowego dotyczącego ochrony przyrody (dyrektyw siedliskowej 
i ptasiej), które koncentruje się na ochronie różnorodności biologicznej, pomijając ochronę krajobrazu, 
traktowanego w ujęciu estetyczno-fizjonomicznym.

Finansowanie budżetowe koncentruje się na ochronie obszarów Natura 2000, ponieważ niewywiązanie 
się w terminie z wykonania planów ochrony tych obszarów może skutkować nałożeniem na Polskę kar 
finansowych przez Komisję Europejską, natomiast brak planów ochrony parków krajobrazowych w praktyce 
nie niesie za sobą żadnych konsekwencji.

Problemy dotyczące funkcjonowania parków krajobrazowych rozpoczęły się w latach 90. XX wieku i zostały 
szerzej opisane w kilku monografiach (Kurowski, Witosławski 2002, Zimniewicz 2002, Mizgajski, 2003, 
Kistowski 2004). Były one skutkiem sukcesywnego pogarszania się przepisów prawnych, zmniejszających 
kompetencje służb parków krajobrazowych. Ostatni, jak dotychczas, park krajobrazowy został utworzony 
w 2001 roku. Największe zmiany przepisów nastąpiły jednak w latach 2008-2009, prowadząc do bardzo 
negatywnego w skutkach ograniczenia kadrowego i kompetencyjnego zarządów parków krajobrazowych. 
Rozpoczęło je przyjęcie nowej Ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U.2008 Nr 199 poz. 1227), przejmującej część przepisów Ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz 
wprowadzającej wiele nowych przepisów, m.in. tworzącej nową strukturę administracji w formie Generalnej 
(GDOŚ) i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ). Kontynuację tych działań stanowiło wejście 
w życie Ustawy z 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji 
i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U.2009 Nr 92 poz. 753), która przenosiła 
kompetencje dotyczące parków krajobrazowych z wojewódzkiej administracji rządowej (wojewody) na 
administrację samorządową szczebla wojewódzkiego (marszałka i zarząd województwa). W konsekwencji 
nowelizacji uległa również Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004 Nr 92 poz. 880, tekst 
ujednolicony z dnia 5 lipca 2011 r.) (http://isap.sejm.gov.pl/).

Administracja samorządowa w Polsce, jako główny cel swojego działania stawia wspieranie i stymulowanie 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i w związku z tym istnieje zagrożenie, że nie będzie w stanie 
efektywnie realizować przypisanych jej zadań z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu. Tezę tę trudno w pełni 
wiarygodnie zweryfikować po trzech latach działania nowych przepisów. Możliwa jest jednak charakterystyka 
bezpośrednich skutków zmian przepisów prawnych, które nastąpiły w zarządach parków. Stanowią one 
główny przedmiot badań, których rezultaty przedstawiono w niniejszym artykule. Materiał badawczy został 
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zgromadzony w trakcie studiów dokumentów i publikacji dotyczących parków krajobrazowych oraz badań 
kwestionariuszowych wykonanych w połowie 2010 r. w zarządach parków krajobrazowych, regionalnych 
dyrekcjach ochrony środowiska i urzędach marszałkowskich, a więc instytucjach zaangażowanych w proces 
zarządzania parkami przed i po zmianie przepisów. Kwestionariusz obejmował problematykę stanu kadr 
parków krajobrazowych i przepływu pracowników do innych instytucji, wykonywania niektórych zadań 
(n.in. planu ochrony parku krajobrazowego), funkcjonowania organów opiniodawczo-doradczych (rada 
parku) oraz opinii na temat wpływu zmian prawa na skuteczność zarządzania parkami i ich ochrony. Z 75 
wysłanych kwestionariuszy, uzyskano odpowiedzi z 49 instytucji (2/3), z czego wynika, że przeprowadzone 
badanie można uznać za reprezentatywne (Kistowski, Kowalczyk 2011).

Przepisy prawne generujące zmiany instytucjonalne w parkach krajobrazowych

W związku z uchybieniami procesu wprowadzania w Polsce sieci Natura 2000 i instrumentów zarządzania 
nią, Komisja Europejska w latach 2005-2008 kilkukrotnie upominała rząd polski. W celu likwidacji tych 
uchybień i usprawnienia tego procesu, co łączyło się również z poprawą procedur uwzględniania kryteriów 
środowiskowych w trakcie planowania i realizacji przedsięwzięć, w 2008 roku powstała koncepcja 
stworzenia nowej jednostki administracji rządowej, powiązanej z Ministerstwem Środowiska, ale 
wyodrębnionej z jego struktury. W ten sposób, w oparciu o Ustawę z 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, utworzono GDOŚ w Warszawie oraz 16 RDOŚ w miastach wojewódzkich. 
Nowe instytucje zostały częściowo zasilone osobami wcześniej zatrudnionymi w Ministerstwie Środowiska 
i Urzędach Wojewódzkich (wydziałach zajmujących się ochroną środowiska), ale ponieważ przypisano im 
bardzo szerokie zadania i kompetencje, kadry te oraz wydzielony majątek okazały się niewystarczające. 
Przedstawiono koncepcję, aby uzupełnić je pracownikami i częściowo majątkiem zarządów parków 
krajobrazowych, co uzasadniano faktem, że około 2/3 powierzchni parków krajobrazowych pokrywa się 
z obszarami Natura 2000, a część zadań dotyczących ochrony parków jest zbieżna z zadaniami ochronnymi 
obszarów Natura 2000. W związku z tym w/w ustawa nakazała, aby część pracowników parków, zajmujących 
się ochroną środowiska, przyrody, krajobrazu, wartości historyczno-kulturowych, zastępcy dyrektorów, oraz 
– po wyrażeniu zgody – dyrektorzy parków, stali się w ciągu kilku tygodni pracownikami RDOŚ. Ponadto 
odebrano dyrektorom parków część kompetencji oraz nakazano, aby mienie ruchome i nieruchome parków, 
w których wyznaczono obszary Natura 2000 lub są one planowane, służące wykonywaniu zadań przez 
pracowników przekazanych do RDOŚ, przeszło nieodpłatnie w zarząd RDOŚ. Z dnia na dzień pozbawiono 
więc zarządy parków znaczniej części kadry, kształtowanej od kilkudziesięciu lat.

Kilka miesięcy później nastąpiła prawna kontynuacja zmian w parkach, która nie była już bezpośrednio 
związana z utworzeniem dyrekcji ochrony środowiska, ale częściowo stanowiła jej konsekwencję, gdyż 
okazało się, że poprzednie zmiany mogą spowodować szybką dezintegrację struktury zarządzania 
parkami. Pomimo, iż środowiska naukowe i społeczne (Stanowisko… 2008) zwracały uwagę, że 
najlepszym rozwiązaniem byłoby przekazanie nadzoru nad parkami nowym RDOŚ, zdecydowano 
że kompetencje kreujące i władczo-nadzorcze w stosunku do nich, przejmą od administracji rządowej 
(wojewodów) samorządy województw. I tak, w świetle Ustawy z 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych 
ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, 
sejmiki wojewódzkie aktualnie:

• tworzą, zmieniają granice lub likwidują parki krajobrazowe,
• ustanawiają plan ochrony parku krajobrazowego,
• nadają parkom krajobrazowym lub ich zespołom statut, określający ich strukturę organizacyjną,
a zarządy województw:
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• powołują dyrektora parku, po zasięgnięciu opinii regionalnej rady ochrony przyrody;
• powołują radę parku lub zespołu parków na pięcioletnią kadencję.
Przeprowadzenie dwóch pierwszych spośród w/w działań wymaga uzgodnienia z radami gmin, 

w których położony jest park oraz regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
W ten sposób samorządy województw i ich pracownicy zatrudnieni w urzędach marszałkowskich 

otrzymali nowe zadania dotyczące zarządzania parkami krajobrazowymi. Do ich realizacji miały posłużyć 
zredukowane kadrowo i sprzętowo oraz lokalowo zarządy parków oraz nieokreślone kwotowo, ale nie 
wyższe niż dotychczas, środki finansowe z dotacji budżetu państwa. Nie ulegało jednak wątpliwości, że 
samorządy województw będą musiały na realizację nowych zadań przeznaczyć część środków z własnego 
budżetu. Do tej pory nie realizowały one żadnych zadań z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu, gdyż 
należały one do kompetencji wojewodów i gmin.

Skutki zmian instytucjonalnych w parkach krajobrazowych

Skutki zmiany przepisów zostały przeanalizowane w odniesieniu do pięciu aspektów, od których zależy 
skuteczność zarządzania parkami. Znalazły się wśród nich:

• struktura administrowania parkami,
• liczebność kadry zarządów parków, 
• możliwości realizacji zadań ochronnych, wynikające z wykonania planów ochrony parków oraz 

zakresu obowiązków pracowników parków,
• funkcjonowanie i skład rad parków, jako organów opiniodawczo-doradczych dyrektora,
• majątek i finanse zarządów parków.
Punkt odniesienia, który umożliwiał ocenę zmian w tych aspektach, stanowiły badania autora z lat 

2002-2003 (Kistowski 2002, Kistowski, Majchrowska 2002, Kistowski 2004), a w odniesieniu do kwestii 
finansowych badania ośrodka poznańskiego (Mizgajski 2003).

W trakcie 35 lat zarządzania parkami krajobrazowymi w Polsce, ukształtowanych zostało kilka 
typów jego struktur. Nie istniała ogólnopolska polityka dotycząca ich kształtowania, ale zależała ona od 
uwarunkowań regionalnych, obejmujących: tradycje ochrony przyrody, wielkość województw, możliwości 
finansowe i lokalowe wojewodów, zasobność kadrową, ale czasem również lokalne układy personalne. 
Poprzedniej „rewolucji” w tej strukturze dokonała zmiana granic administracyjnych województw z 1999 
roku. Ostatecznie ukształtowaną strukturę reprezentują trzy główne typy administrowania, obejmujące: 

• zarządy wojewódzkich zespołów parków (posiadające często oddziały terenowe),
• zarządy zespołów parków, obejmujące kilka parków, ale nie wszystkie w regionie,
• zarządy indywidualnych parków krajobrazowych. 
Do 2008 roku istniało również kilka zarządów grup parków, które nie miały formalnego statusu zespołów, 

ale funkcjonowały w zbliżony do nich sposób. Na podstawie wieloletnich obserwacji i analiz uznano, że 
z punktu widzenia skuteczności ochrony środowiska i krajobrazu, najsprawniejszą strukturę stanowią 
zarządy indywidualnych parków krajobrazowych, ponieważ ich biura znajdują się najczęściej na terytorium 
parków lub w pobliżu, a kadry tych zarządów są z reguły liczniejsze w przeliczeniu na jeden park i jego 
powierzchnię, niż w przypadku zarządów wojewódzkich lub zespołowych oraz posiadają lepszy dostęp do 
ich obszarów. Skutkiem nowych regulacji były następujące zmiany w liczebności poszczególnych typów 
zarządów parków (Ryc.1):

• wzrost ilości zarządów wojewódzkich z 5 do 10 i ilości ich oddziałów z 23 do 41;
• spadek liczby zarządów zespołów (11) i grup (5) parków z 16 do 6;
• spadek liczby zarządów parków indywidualnych z 28 do 16.
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Ryc.1. Modele zarządzania parkami krajobrazowymi w 2003 (A) i 2010 (B) roku
Fig. 1. The models of landscape parks’ management in 2003 (A) and 2010 (B)
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Pomimo braku istotnej różnicy między liczbą zarządów i filii w 2003 i 2010 roku, rzeczywista liczba 
biur uległa pewnemu zmniejszeniu, ze względu na funkcjonowanie w jednej siedzibie kilku zarządów 
wojewódzkich i ich filii, jak również całkowitą likwidację struktury administrowania parkami w jednym 
z województw oraz likwidację kilku oddziałów.

Za ujemne skutki zmian w strukturze administrowania parkami należy uznać:
• dwukrotny wzrost liczby województw i jeszcze większy parków (z 39 do 84), zarządzanych przez 

zarządy wojewódzkie, co oddala „centralne” biura parków od zarządzanego przez nie terenu 
– skutki te mogą tylko częściowo zostać złagodzone w wyniku przekształcenia dawnych siedzib 
indywidualnych zarządów parków w oddziały zarządów wojewódzkich;

• prawie dwukrotny spadek liczby zarządów indywidualnych parków i ich pozostawienie tylko w 4 spośród 
9 województw, w których istniały w 2003 r.; sytuacja ta może ulec jeszcze dalszemu pogorszeniu 
w wyniku przekształcenia pozostałych zarządów indywidualnych w zarządy wojewódzkie;

• całkowitą likwidację zarządów parków w województwie zachodniopomorskim oraz likwidację kilku 
oddziałów biur parków (Kazimierskiego, Łagowskiego, Spalskiego i Ujście Warty), co oddaliło 
administrację od terenu chronionego.

Wśród skutków pozytywnych należy wymieć:
• uporządkowanie struktur administracyjnych, polegające na likwidacji grup parków;
• przeniesienie oraz utworzenie kilku nowych siedzib zarządów i oddziałów, dzięki czemu Służba 

Parku Krajobrazowego funkcjonuje tam bliżej terytorium parków;
• scentralizowanie części działań zarządów parków o charakterze administracyjnym (dyrektorzy, 

księgowość, obsługa), co czasem może przyczynić się do lepszego nadzoru nad kadrą, zwiększenia 
dyscypliny i efektywniejszej realizacji zadań.

 W efekcie prawnego wymogu przeniesienia części pracowników parków do RDOŚ, w końcu 2008 
i w 2009 r. do tej ostatniej instytucji przeszło około 190 – 200 dawnych pracowników parków, co stanowiło 
około 30% stanu kadrowego przed 2008 r. Pojedyncze osoby przeszły również do pracy w innych 
instytucjach. Proces ten był najsilniejszy w województwie zachodniopomorskim (31 etatów przekazanych 
do RDOŚ) oraz lubelskim, mazowieckim i pomorskim (po około 20 etatów), a najmniejszy w dolnośląskim (1) 
oraz opolskim, śląskim i świętokrzyskim (po 4-5) (Ryc.2). Biorąc pod uwagę wyjściową liczbę pracowników 
parków, najbardziej dotknął on województwo zachodniopomorskie, gdzie do RDOŚ przekazano wszystkie 
etaty oraz mazowieckie (¾ etatów). Jednak do końca 2010 r. w mazowieckim udało się odbudować kadry 
parków do stanu wynoszącego 85% etatów sprzed reformy, a ponadto stworzono dwa nowe oddziały. 
Blisko połowę pracowników parków przekazano do RDOŚ w województwach: lubelskim, małopolskim 
i lubuskim. Zmniejszenie liczebności pracowników parków było najmniejsze w: dolnośląskim, śląskim, 
kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim, przy czym w dwóch ostatnich regionach liczba etatów została 
zmniejszona przez samorządy województwa, które przejęły nadzór nad parkami. Średnia liczba etatów na 
jeden park w Polsce spadła z 5,2 przed 2008 r. do 3,2 w 2010 r.
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pracownicy     pozostali pracownicy RDOŚ
zachodniop 31 44 75
wielkopolsk 5 72 77
warmińsko 13 51 64
świetokrzys 4 45 49
śląskie 5 48 53
pomorskie 18 64 82
podlaskie 11,5 38,5 50
podkarpack 6 51 57
opolskie 4 38 42
mazowieck 19 81 100
małopolski 15 57 72
łódzkie 12 54 66
lubuskie 9 31 40
lubelskie 22,5 47,5 70
kujawsko-p 9 45 54
dolnośląski 1 56 57
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Ryc. 2. Liczba pracowników RDOŚ według województw, w tym przeniesionych z zarządów parków (2010)
Fig. 2. The number of RDOŚ staffs in voivodeships and share of employees relocated from parks’ boards (2010)

Porównując stan kadrowy parków w 2003 i 2010 roku można stwierdzić, że podobnie jak przed 8 laty, 
najliczniejszy jest on w województwach: pomorskim (41 etatów) i kujawsko-pomorskim (40), pomimo 
ich zmniejszenia o 33-45%. Znaczną liczebnością cechują się one również w: łódzkim (36,5 etatu) oraz 
śląskim i warmińsko-mazurskim (po 34 etaty) (Ryc.3). Najgorzej sytuacja przedstawia się w opolskim 
i podkarpackim, gdzie w zarządach parków pozostało jedynie po 10-11 etatów. Najbardziej krytyczna sytuacja 
istnieje w województwie zachodniopomorskim, gdzie służby parkowe zostały całkowicie zlikwidowane. 
Duży spadek liczby etatów (o 2/3) nastąpił w lubelskim oraz małopolskim (40%) i podkarpackim (35%). 

Ryc. 3. Bezwzględna liczba pracowników parków krajobrazowych w 2003 i 2010 r. oraz wskaźnik zatrudnienia 
w stosunku do powierzchni parków w regionie (2010)
Fig. 3. The absolute number of employees in landscape parks’ boards in 2003 and 2010 and index of employment 
in relation to voivodeship parks’ area (2010)
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Najmniejszy ubytek kadr (8-16%) nastąpił w regionach: wielkopolskim (2 etaty), mazowieckim (4) oraz 
podlaskim (5). W konsekwencji, nastąpił również wzrost wskaźnika powierzchni parku przypadającej na 
jednego pracownika (Ryc.3). Średnio w kraju wynosi on niespełna 68 km2/etat i jest wyższy niż w 2003 
r. o 26 km2/etat. Sytuacja najkorzystniej przedstawia się w województwie łódzkim, gdzie wynosi on 27 
km2 obszaru parku na 1 etat oraz w podlaskim (34 km2/etat). Zadowalająco jest w pomorskim (41) oraz 
w lubuskim (48). W lubelskim wskaźnik ten wynosi 105 km2/etat, a wyjątkowo niekorzystną wielkość 
osiągnął w podkarpackim (254 km2/etat). W sytuacji, gdy w tym regionie odległość niektórych parków od 
zarządów wynosi ok. 100 km, trudno mieć nadzieję na skuteczne zarządzanie ich ochroną.

Skuteczność działalności zarządów parków zależy w znacznym stopniu od zakresu zadań przypisanych 
pracownikom. Poza dyrektorami funkcjonującymi w każdym zarządzie, w największej ich liczbie pracują 
specjaliści na stanowiskach do spraw: edukacji, dydaktyki i nauki (86% zarządów), ochrony przyrody 
(66%), ochrony krajobrazu (59%), ochrony walorów historyczno-kulturowych (45%) oraz działający 
w terenie strażnicy (72%).

Bardzo niewiele zarządów (3) zatrudniało specjalistów od zagadnień informatycznych, a tylko 
w pojedynczych biurach istniały stanowiska ds. zagospodarowania przestrzennego (Będzin) lub 
koordynacji projektów finansowanych ze środków UE (Zespół Opolskich P.K.). Liczba zarządów, w których 
pracowali specjaliści lub referenci bez przypisanych w nazwie stanowiska kompetencji, spadła pomiędzy 
2003 a 2010 rokiem z 60 do 20%, co można uznać za proces korzystny. Porównanie liczby stanowisk 
w tych obu okresach wskazuje, że istotnie zmniejszyła się liczba zarządów, w których istniały stanowiska 
ds. zagospodarowania przestrzennego (z 15 do 3%) oraz ochrony środowiska (z 31 do 21%). Szczególnie 
niepokojący jest spadek liczby tych pierwszych stanowisk, ponieważ dbałość o zagospodarowanie to jeden 
z głównych warunków utrzymania wysokiej jakości krajobrazu.

Istotnym zmianom nie uległa liczba zarządów ze stanowiskami posiadającymi w zakresie ochronę 
przyrody (71–66%) oraz informatykę (9–10%). W odniesieniu do ochrony przyrody może to dziwić, 
ponieważ w świetle przepisów pracownicy zatrudnieni na tych stanowiskach, mieli zostać przeniesieniu do 
RDOŚ. Podobnie miało się stać w przypadku stanowisk ds. ochrony krajobrazu, które funkcjonują aktualnie 
w dwa razy większej ilości zarządów niż w 2003 r. (wzrost z 31 do 59%) oraz ds. ochrony dziedzictwa 
historyczno-kulturowego, gdzie wzrost był aż 6-krotny (z 7 do 45%). Liczby te stanowią potwierdzenie 
ograniczonej skuteczności działań przeprowadzonych przez ustawodawcę, ale równocześnie są powodem 
do satysfakcji, zwiększając szanse na lepszą ochronę krajobrazu, szczególnie kulturowego.

W świetle opinii wyrażanych po przeprowadzeniu zmian prawnych, stwierdzających że zarządy parków 
mają głównie realizować zadania z zakresu edukacji przyrodniczej i promowania walorów turystycznych, 
zrozumiałe jest istnienie stanowisk ds. edukacji i dydaktyki w 86% zarządów, w porównaniu do 60% w 2003 r. 
Parki przygotowane są do tej działalności bardzo dobrze, uwzględniając dodatkowo kadrę zatrudnioną 
w ośrodkach edukacyjnych i muzealnych. Natomiast stanowiska ds. turystki i rekreacji funkcjonują tylko 
w 31% zarządów (w 2003 r. w 18%) i zarządy nie są w stanie podołać takim działaniom. 

Bardzo ważną rolę w realizacji zadań parków odgrywają strażnicy. Często są jedynymi osobami, 
znającymi cały obszar parków i bezpośrednio reagującymi w terenie na naruszenia przepisów z zakresu 
ochrony środowiska. Pozytywnie należy ocenić, że udział parków, w których pracują strażnicy, wzrósł z 60 
do 72%. Niekorzystny skutek redukcji etatowych stanowi zatrudnienie w wielu zarządach tylko jednego 
strażnika. Nadal jednak funkcjonują zarządy (np. wojewódzkie w lubuskim i śląskim, Zespół Karpackich 
Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz 10 zarządów indywidualnych), które nie zatrudniają żadnego 
strażnika. 

Kolejny aspekt skuteczności administrowania parkami to istnienie ustanowionego planu ochrony parku 
krajobrazowego, który jest podstawowym dokumentem umożliwiającym realizację zadań ochronnych 
na jego terytorium. Problematykę planów uwzględniono wyłącznie w ujęciu ilościowym, bez analizy ich 
zawartości, której znajomość jest konieczna dla przeprowadzenia kompleksowej oceny jakości tego 
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instrumentu ochrony parków. Przepis Ustawy o ochronie przyrody, stanowiący, że w parkach gdzie nie było 
planów, albo zostały zatwierdzone przed 1 lutym 2001 r. (zostały one unieważnione), należy sporządzić 
nowe plany w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, okazał się niewykonalny i w latach 
2005-2010 ustanowionych zostało zaledwie ok. 15 planów, obejmujących 12% parków. Nikt jednak nie 
poniósł konsekwencji nieprzestrzegania prawa, a odpowiedzialne instytucje tłumaczyły się brakiem 
środków na opracowanie planu lub zmianą przepisów, do których należało projekt planu dostosować.

W 2010 r. zatwierdzone plany posiadały łącznie zaledwie 23 parki, stanowiące 19% ich ogółu (Ryc. 4). 
Ważność utraciło co najmniej kilkanaście planów ustanowionych przed 2001 r. Kolejne 17 planów (14% 
parków) znajduje się w różnych fazach przygotowania. Można szacować, że do końca 2012 r. będą łącznie 
zatwierdzone plany dla około 40 parków. Jednak nadal będzie tylko 1/3 wszystkich obiektów, a pozostałe 
będą pozbawione podstawowego dokumentu, stanowiącego podstawę ochrony parków. Samorządy 
lokalne i inwestorzy będą mogli nadal używać argumentu, że brak jest podstaw do powstrzymania lub 
ograniczania niektórych działań inwestycyjnych, które chcą realizować na terenie parków krajobrazowych.

Ryc.4. Stan obowiązywania planów ochrony i ustanawiania rad parków krajobrazowych (2010)
Fig. 4. The state of parks’ protection plans elaboration and park councils creation in 2010
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W największym stopniu planami pokryte są województwa północnej Polski (podlaskie – w całości oraz 
częściowo: pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie) oraz centralnej 
(łódzkie i mazowieckie). Cztery plany ustanowiono również w podkarpackim. Najgorsza sytuacja istnieje 
w południowej i zachodniej Polsce, gdzie w regionach lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim, 
nie ma żadnego planu ochrony. Tak samo jest w lubelskim – województwie o największej liczbie parków (17).

W procesach ochrony środowiska ważną rolę odgrywa partycypacja społeczna. W przypadku parków 
krajobrazowych funkcję takiego organu opiniodawczo-doradczego pełni rada parku, której zadaniem, 
w świetle art. 99 pkt.4 Ustawy o ochronie przyrody, jest:

1. ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych oraz ustaleń programów 
ochrony przyrody, 

2. opiniowanie projektu planu ochrony; 
3. ocena realizacji ustaleń planu ochrony i innych zadań z zakresu ochrony przyrody;
4. opiniowanie i ocena realizacji projektów i programów działalności parku krajobrazowego w zakresie 

ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji.
Zmiana sytuacji prawnej parków spowodowała zmniejszenie liczby zarządów parków i ich zespołów z 49 

do 32. Tym samym zmniejszeniu uległa również liczba rad parków, tym bardziej że w województwach gdzie 
utworzono zespoły parków, rady powołuje się dla całego zespołu. Z punktu widzenia oszczędności dla 
samorządu województwa jest to działanie racjonalne, chociaż koszty funkcjonowania rad były minimalne. 
Jak się wydaje, znacznie większe będą jednak straty wynikające ze zmniejszenia liczebności rad, takie jak:

• zmniejszenie łącznej liczebności ich członków, uniemożliwiające włączenie do ich składu wielu 
specjalistów w zakresie problematyki związanej z zadaniami parku,

• „oddalenie” członków rad od terenu samych parków, ze względu na organizację posiedzeń 
najczęściej w siedzibie wojewódzkiego zarządu parków, a nie jego oddziałów,

• trudności w znalezieniu osób posiadających wiedzę dotyczącą wszystkich parków w regionie, 
szczególnie gdy ich liczba jest duża, 

• udział w pracach rady przedstawicieli niewielkiej części samorządów gmin i powiatów położonych 
w parkach, co może spowodować zastrzeżenia dotyczące trybu wyłaniania reprezentantów tej 
grupy podmiotów, a u nie reprezentowanych samorządów spowodować negatywne reakcje wobec 
istnienia parku krajobrazowego.

Analiza składu 11 rad parków, dla których uzyskano informacje w badaniu kwestionariuszowym i ze 
stron WWW, wykazała, że liczebność rad oscylowała między 15 a 20 osób. W składzie rad dominują 
przedstawiciele dwóch grup instytucji: wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych (21%) oraz 
samorządów gminnych wraz z urzędami gmin (18%). Dodając do nich reprezentantów samorządu 
powiatowego i wojewódzkiego (wraz z obsługującymi je urzędami) – po 7%, stanowią one ponad połowę 
składu wszystkich rad. Pracownicy administracji lasów państwowych stanowili 11%, a przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, zajmujących się ochroną środowiska i użytkowaniem jego zasobów, stanowią 
po 5%. Porównując obecny skład rad z sytuacją z 2003 r., stwierdzono niewielkie zmiany pod względem 
reprezentowanych w nich instytucji. Najbardziej niepokojący wydaje się niewielki udział pozarządowych 
organizacji ekologicznych – przeciętnie w radzie było tylko po jednej osobie. W stosunku do kompetencji, 
niewielki jest również udział reprezentantów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich (średnio 
1,3 na radę) oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska (niespełna jedna osoba na radę). 

Ostatni z analizowanych skutków zmian prawnych dotyczy aspektów majątkowych i finansowych. 
Trudna do oszacowanie jest wielkość majątku parków przekazanego do RDOŚ, ale na podstawie 
wywiadów z pracownikami wybranych parków można ją oszacować na ¼ majątku sprzed reformy. W wielu 
przypadkach zarządy parków były zmuszone do przekazania całych nieruchomości lub ich części. Pojawiły 
się również problemy z finansowaniem działalności parków z budżetu państwa. Dotacja budżetowa, 
przekazywana wcześniej Wojewodom, w 2009 r. nie dotarła w całości do samorządów województw 
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(Stanowisko…. 2010). Przykładowe porównania budżetów parków w 2003 i 2010 r. wskazują, że nie uległy 
one istotnym zmianom, a czasem uległy nawet obniżeniu. Mizgajski (2003) podaje, że w 2003 r. budżety 
parków krajobrazowych w poszczególnych województwach wynosiły od około 400 (opolskie) do 2300 tys. 
zł (pomorskie), w większości regionów nie przekraczając 1 mln zł. Natomiast w 2010 r. Zespół Karpackich 
Parków Krajobrazowych w Krośnie administrujący 4 dużymi parkami otrzymał 434 tys. zł, przy 6-osobowym 
zatrudnieniu, podczas gdy zarząd Suwalskiego P.K., zarządzający jednym małym parkiem, zatrudniający 
9 osób, otrzymał 438 tys. zł środków budżetowych. Wynika z tego, że wielkość finansowania parków ma 
niewiele wspólnego z liczbą etatów oraz wielkością administrowanej powierzchni.

Z punktu widzenia pracowników parków, najbardziej korzystnym skutkiem przejęcia zarządzania nimi 
przez samorząd województwa, był przeciętnie około 2-krotny wzrost wynagrodzeń. W 2003 r., wynagrodzenia 
netto dyrektorów parków wynosiły 1300-2000 zł, ich zastępców 1000-1400 zł, a szeregowych pracowników 
900-1200 zł. W 2011 r. pensja dyrektorska wynosiła 3500-4000 zł netto, kierownicy oddziałów zarabiali 
ok. 3000 zł, a pracownicy merytoryczni ok. 2000-2500 zł. Podwyżki te wynikały z różnicy wynagrodzeń 
administracji samorządowej w porównaniu z dawnymi uposażeniami pracowników parków, które wymagały 
wyrównania. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w związku ze spadkiem liczby pracowników parków 
o około 1/3, wzrósł zakres zadań koniecznych do realizacji przez nadal pracujące osoby. W wielu 
województwach pojawiły się nowe zadania, związane z koordynacją pracy parków w całym regionie. Są 
to często zadania prekursorskie dla pracowników parków, wymagające większego wysiłku i zdobywania 
kolejnych umiejętności.

Ocena skutków zmian instytucjonalnych na skuteczność zarządzania parkami

Ogólnie ocena skutków wpływu zmian przepisów na skuteczność zarządzania i możliwości ochrony 
parków, dokonana przez reprezentantów 49 badanych instytucji, była negatywna (Ryc.5). Skutki jako 
ujemne oceniło ¾ respondentów, w tym jako bardzo negatywne – 20%, negatywne – 26% oraz raczej 
negatywne – 28%. Za brakiem skutków opowiedziało się tylko 3 respondentów (6%), podobnie jak za raczej 
pozytywnymi skutkami. Tylko jeden respondent stwierdził, że efekty reformy są dobre, natomiast nikt nie 
wybrał oceny bardzo dobrej. Najbardziej negatywna ocena pochodziła z zarządów parków krajobrazowych, 
nieco mniej krytyczna z urzędów marszałkowskich, a najmniej (chociaż również) negatywna z RDOŚ. 

bardzo poz pozytywna dość pozytyobojętna dość negatynegatywna bardzo neg brak odpowiedzi
zarządy parków krajobrazowych 1 1 8 6 9
regionalne dyrekcje oc  1 1 3 3 5
urzędy marszałkowskie 1 2 3 4 1
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Ryc. 5. Opinie instytucji dotyczące wpływu zmian przepisów na skuteczność zarządzania parkami krajobrazowymi
Fig. 5. Opinions of institutions on influence of law changes on governance efficiency in parks
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Symptomatyczne jest, że aż 5 na 13 ankietowanych RDOŚ uchyliło się od oceny, uzasadniając to brakiem 
kompetencji w tym zakresie (chociaż pracującym tam osobom jeszcze dwa lata wcześniej podlegały parki 
krajobrazowe), albo odsyłając po odpowiedź do innych instytucji. Równocześnie, pracownicy RDOŚ, które 
przedstawiły ocenę (w 5 na 6 przypadków negatywną), sformułowali szerokie i kompetentne komentarze, 
co wskazuje, że instytucje które uchyliły się od odpowiedzi, uczyniły to z powodów „politycznych”.

Przedstawiciele zarządów parków, którzy dokonali negatywnej oceny aż w 92%, podkreślają dwie 
podstawowe grupy skutków zmiany przepisów:

• strukturalne – dotyczące wszystkich zarządów i parków, jak pozbawienie dyrektorów części uprawnień, 
rozdrobnienie służb ochrony przyrody, niedookreślenie kompetencji organów nadzorujących parki, 
czyli marszałków województw, którzy nie są organami ochrony przyrody, niespójność współpracy 
między RDOŚ a zarządami parków;

• indywidualne – dotyczące konkretnych parków, obejmujących zubożenie kadry oraz ograniczenie 
zasobów mienia przejętego przez RDOŚ.

Z odpowiedzi pracowników RDOŚ wyłania się dominująca opinia, że nadzór nad parkami krajobrazowymi 
powinien pozostać w gestii administracji rządowej, czyli GDOŚ, której towarzyszy szeroka argumentacja 
o charakterze prawnym.

Ograniczony zakres komentarzy i odpowiedzi na ankiety uzyskane z Urzędów Marszałkowskich 
świadczy o tym, że samorządy województw – pomimo dwóch lat od zmiany przepisów – nadal nie byli 
w pełni świadomi roli parków krajobrazowych w krajowym systemie ochrony przyrody i nie dopracowały się 
instrumentów zarządzania nimi.

Wnioski

Przedstawione w artykule zmiany przepisów prawnych przeprowadzone w 2008 i 2009 r., spowodowały 
daleko idące skutki dla Służby Parków Krajobrazowych i możliwości skutecznego zarządzania ochroną 
przyrody i krajobrazu na administrowanych przez nią obszarach. Badania wskazują na znaczne 
pogorszenie się stanu kadrowego i majątkowego zarządów parków oraz wynikające z tego zmniejszenie 
możliwości realizacji zadań dotyczących ochrony ich przyrody i krajobrazu. Dokonane zmiany naruszyły 
tradycje i zasady funkcjonowania parków krajobrazowych w Polsce, ukształtowane przez 35 lat ich 
istnienia, a w szczególności zasób kadrowy, który w 1/3 zasilił utworzone w końcu 2008 roku Regionalne 
Dyrekcje Ochrony Środowiska oraz część majątku ruchomego i nieruchomego. Nastąpiło kompetencyjne 
rozdzielenie ochrony różnych elementów środowiska parków krajobrazowych (przyrody, krajobrazu i walorów 
historyczno-kulturowych), utrudniające zarządzanie tą ochroną. Obowiązki Służby Parków Krajobrazowych 
uległy ograniczeniu, a środki na finansowania jej działań pochodzące z budżetu państwa zostały relatywnie 
zmniejszone. Prowadzona przez Ministerstwo Środowiska polityka koncentrowania działań w zakresie 
ochrony przyrody na sieci Natura 2000, nie stwarza nadziei na zmianę tej sytuacji. Zatrzymanie rozwoju 
parków krajobrazowych i zmniejszenie skuteczności działań ochronnych, postępujące od początku XXI 
wieku, coraz częściej prowadzi do degradacji środowiskowych i krajobrazowych walorów parków.

Nastąpiły również pewne pozytywne skutki przeprowadzonych zmian, jednak obecnie nie są one w stanie 
zrównoważyć efektów negatywnych. Przede wszystkim należy do nich przeciętnie dwukrotny wzrost 
wysokości wynagrodzeń pracowników parków, jak również częściowe uporządkowanie i ujednolicenie 
struktury zarządzania nimi. Aby jednak przynajmniej zahamować negatywne procesy spowodowane 
zmianami prawa, niezbędne jest podjęcie przez parlament, administrację rządową i samorządową, działań 
prowadzących do:

• zapewnienia właściwego poziomu budżetowego finansowania działań statutowych prowadzonych 
przez administrację parków krajobrazowych,
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• zmian w przepisach prawnych, dążących przede wszystkim do wprowadzenia obowiązku ochrony 
wysokich walorów krajobrazowych (nawiązującego do Europejskiej Konwencji Krajobrazowej), 
precyzyjnego określenia funkcji otulin parków krajobrazowych, ograniczenia prawa weta samorządów 
gminnych wobec tworzenia i powiększania parków oraz wzmocnienia kompetencji Służb Parków 
Krajobrazowych,

• ujednolicenia organizacyjno-strukturalnego Służby Parków Krajobrazowych w skali kraju, służącego 
zwiększeniu możliwości kontaktu pracowników z obszarami parków oraz poprawie naruszonej 
zmianami przepisów stabilności kadrowej i majątkowej parków.

Literatura

Kistowski M. 2002. Znaczenie przepływów informacji i zastosowania technik komputerowych w ochronie 
i popularyzacji parków krajobrazowych w Polsce. [W:] J.K.Kurowski, P.Witosławski (red.). 
Funkcjonowanie parków krajobrazowych w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź: 
38-45.

Kistowski, M. (2004). Wybrane aspekty zarządzania ochroną przyrody w parkach krajobrazowych. Bogucki 
Wydawnictwo Naukowe. Gdańsk-Poznań, s.140.

Kistowski M., Kowalczyk J. 2011. Wpływ transformacji modelu zarządzania parkami krajobrazowymi na 
skuteczność realizacji ich funkcji w przestrzeni Polski. Biuletyn KPZK PAN 247, s.164.

Kistowski M., Majchrowska A. 2002. Optymalizacja obiegu informacji w parkach krajobrazowych. [W:] 
K.Zimniewicz (red.) Zarządzania parkiem krajobrazowym w warunkach zrównoważonego rozwoju. 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Poznań: 149-171.

Kurowski J.K., Witosławski P. 2002. Funkcjonowanie parków krajobrazowych w Polsce. Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, s.201.

Mizgajski, A. 2003. Finansowanie ochrony przyrody. Doświadczenia i perspektywy. Bogucki Wydawnictwo 
Naukowe. Poznań, s.144.

Mizgajski, A. 2003. Problemy finansowania ochrony przyrody w Polsce. [W:] A.Mizgajski (red.). Finansowanie 
ochrony przyrody. Doświadczenia i perspektywy. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań: 13-22.

Stanowisko nt. przyszłości parków krajobrazowych w Polsce. 2008. Instytut na Rzecz Ekorozwoju. 
Warszawa, s.3.

Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z 15 września 2010 r. w sprawie finansowania 
z budżetu państwa zadań przyjętych od administracji rządowej dotyczących parków krajobrazowych 
i obszarów chronionego krajobrazu. 2010. Konwent Marszałków RP. Warszawa, s.2.

Ustawa o ochronie przyrody. 2001. Dz.U. Nr 92, poz. 880.
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 2008. Dz.U. Nr 199, poz. 1227.
Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji 

publicznej w województwie. 2009. Dz.U. Nr 92, poz. 753.
Zimniewicz, K. (red.).2002. Zarządzania parkiem krajobrazowym w warunkach zrównoważonego rozwoju. 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Poznań, s.206.

227


