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Stanowisko Rady Ministrów  
wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody  
oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (druk nr 539) 
 

  

I. Przedmiot projektowanej regulacji 

 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk 
nr 539) przewiduje zmianę art. 15 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), poprzez rozszerzenie tego 
przepisu o kolejny wyjątek, odnoszący się do zwolnienia z zakazu wprowadzania na obszary 
objęte ochroną ścisłą i czynną w parkach narodowych i rezerwatach przyrody psów 
przewodników osób niewidomych i psów asystujących osobom niepełnosprawnym.  

Ponadto projekt ten zakłada uzupełnienie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, o wskazanie, 
że osoba niewidoma korzystająca z pomocy psa przewodnika i osoba niepełnosprawna wraz 
z psem asystującym ma prawo wstępu do parków narodowych i rezerwatów przyrody 
i korzystania z nich na warunkach przysługujących wszystkim użytkownikom tych obiektów.  
 Zaproponowane zmiany przyczynią się do podniesienia komfortu życia osób 
niepełnosprawnych, jak również znacząco zmniejszą ich poczucie społecznego wykluczenia.  
 

II. Aktualny stan prawny 

 Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody obszar parku narodowego może 
być udostępniany  m.in. w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, 
sportowych, w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę parku narodowego. 
Dodatkowo, w celu niedopuszczenia do degradacji walorów przyrodniczych objętych 
ochroną, ustawodawca w art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, określił katalog zakazów 
obowiązujących w parkach narodowych. Jednym z nich jest ustanowiony w art. 15 ust. 1  
pkt 16 zakaz wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem 
miejsc wyznaczonych w planie ochrony oraz psów pasterskich wprowadzanych na obszary 
objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas. 
Zakaz ten dotyczy także obszaru rezerwatów przyrody.  
 Jednocześnie stosownie do art. 20a ustawy, osoba niepełnosprawna wraz z psem 
asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej. Przepis ten zawiera 
przykładowy katalog obiektów użyteczności publicznej bez wskazania na parki narodowe 
i rezerwaty przyrody. Należy także zauważyć, że stosownie do art. 20a ust. 2 ustawy, 
uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również w środkach transportu 
kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji 
publicznej. Dalsze ustępy powyższego artykułu stanowią, iż uprawnienie to nie zwalnia 
osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa 
asystującego, jak również że osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania 
psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy. 
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III. Uwagi szczegółowe 

Projektowana zmiana art. 15 ust. 1 pkt 16 ustawy o ochronie przyrody polega 
na wprowadzeniu kolejnego wyjątku od obowiązującego w parkach narodowych 
i rezerwatach przyrody zakazu wprowadzania psów. Jest ona w pełni uzasadniona 
i przyczyni się do szerszego dostępu i poznania przez osoby niepełnosprawne chronionej 
przyrody, będącej dziedzictwem narodowym Polski.  

Zasadne wydaje się jednak dokonanie zmiany zaproponowanego brzmienia przepisu 
art. 15 ust. 1 pkt 16 ustawy o ochronie przyrody poprzez wykreślenie wyrazów „z wyjątkiem”, 
tych, które są użyte po raz drugi w tym przepisie. Powyższa zmiana nie wpłynie na treść 
merytoryczną, a jedynie przyczyni się do jednolitego stosowania przepisu i uniknięcia 
ewentualnych rozbieżności interpretacyjnych. 

W przepisie powinno być użyte określenie „pies asystujący” w rozumieniu art. 2 
pkt 11 ustawy, zamiast sformułowania „psów przewodników osób niewidomych i psów 
asystujących osobom niepełnosprawnym”. Zapewniona zostanie w ten sposób spójność tego 
rozwiązania w obydwóch ustawach, co jest intencją projektodawców, jak wynika 
z uzasadnienia poselskiego projektu ustawy. 

Ponadto, w związku z dodaniem trzeciego elementu wyliczenia, które będzie zawarte 
w projektowanym art. 15 ust. 1 pkt 16 ustawy o ochronie przyrody, przepis ten wymaga 
również zmiany redakcyjnej związanej z użyciem dwa razy spójnika „oraz”. 

Odnosząc się do zaproponowanej zmiany art. 20a ust. 1 ustawy, wydaje się, 
że również w tej sytuacji zasadna jest zmiana legislacyjna, polegająca na ujęciu dodanego 
zdania drugiego do przepisu ust. 1 w odrębną jednostkę redakcyjną, np. ust. 1a. Należy 
bowiem zwrócić uwagę, że art. 20a ust. 1 ustawy odnosi się do budynków i ich otoczenia 
przeznaczonych na potrzeby określone w tym przepisie. Co prawda katalog ten jest 
katalogiem otwartym, jednak w sytuacji parków narodowych i rezerwatów przyrody, 
obejmujących znaczne obszary (Biebrzański Park Narodowy 59 223 ha), stwierdzenie, 
że obszar parku jest to otoczenie np. budynku dyrekcji, może być niezasadne w przypadku 
interpretowania przepisów. Proponowane brzmienie przepisu art. 20a ust. 1 ustawy zdaje się 
wskazywać na możliwość odrębnego traktowania omawianych obszarów. Przeniesienie 
dodanego zdania drugiego do ust. 1 w art. 20a ustawy do osobnej jednostki redakcyjnej 
pozwoli na zachowanie spójności przepisów i uniknięcie ewentualnych rozbieżności 
interpretacyjnych. Ujęcie zmiany w osobną jednostkę redakcyjną nie wpłynie na jej treść 
merytoryczną, która jest całkowicie zasadna. Zaproponowana powyżej zmiana spowoduje 
konieczność przeredagowania dalszych przepisów art. 20a ustawy – ust. 3-5, poprzez 
dodanie w nich odniesienia do wprowadzanego ust. 1a, tak by zapewnić spójność przepisów.  

Ponadto wydaje się zasadne, w wyżej proponowanym ust. 1a, nie używać pojęcia 
„osoba niewidoma korzystająca z pomocy psa przewodnika”, wskazując jedynie na „osobę 
niepełnosprawną wraz z psem asystującym”, bowiem definicja psa asystującego, zawarta 
w art. 2 pkt 11 ustawy obejmuje m.in. psa przewodnika. 

 
W projektowanej zmianie powinien być uwzględniony art. 5 pkt 26 ustawy o ochronie 

przyrody, w którym znajduje się definicja określenia „wstęp do parku narodowego albo 
rezerwatu przyrody”, które oznacza „wejście lub wjazd na obszar objęty ochroną ścisłą lub 
czynną w celu naukowym, edukacyjnym, turystycznym lub rekreacyjnym”. Z definicji tej 
wynika, że osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym, korzystając ze wstępu 
do parku narodowego albo rezerwatu przyrody, ma zagwarantowane takie same warunki 
korzystania z tych obszarów, jak inne osoby. W związku z tym zbędne jest sformułowanie 
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„i korzystania z nich na warunkach przysługujących wszystkim użytkownikom tych obiektów” 
in fine zdania drugiego w projektowanym art. 20a ust. 1 ustawy. Jest to również 
sformułowanie niejasne w kontekście przepisów ustawy o ochronie przyrody, w której nie 
używa się określenia użytkownicy parków narodowych albo rezerwatów przyrody odnośnie 
do osób korzystających z wstępu do nich, a w stosunku do parków i rezerwatów nie używa 
się określenia obiekt tylko obszar. 

Należy także zwrócić uwagę, że art. 20a ust. 6 ustawy stanowi, iż osoba 
niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz 
prowadzenia go na smyczy. Wydaje się zasadne wyłączenie obowiązywania tego przepisu 
w sytuacji przebywania osób niepełnosprawnych wraz z psem asystującym w parku 
narodowym albo rezerwacie przyrody. Powyższe może mieć duże znaczenie w terenie 
górskim, jak również w sytuacji spotkania z dzikimi zwierzętami. Pomimo tego, że pies 
asystujący jest specjalnie w tym celu przeszkolony, nie można wykluczyć, że w przypadku 
spotkania z dzikim zwierzęciem (np. niedźwiedziem) może dojść do nieprzewidzianych 
zachowań psa, co może skutkować niemożnością opanowania jego zachowania przez 
przewodnika (osobę niepełnosprawną) i narazić na niebezpieczeństwo zarówno psa, jak 
i osobę niepełnosprawną. Zasadne wydaje się więc, by w parkach narodowych i rezerwatach 
przyrody psy były prowadzone na smyczy oraz w kagańcu.  

 

IV. Podsumowanie 

Rząd pozytywnie ocenia zmiany zaproponowane w poselskim projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 539). Zmiany te pozwolą na uregulowanie 
kwestii związanych ze wstępem osób niepełnosprawnych z psem asystującym, w tym m.in. 
osób niewidomych wraz z psem przewodnikiem, na teren parków narodowych i rezerwatów 
przyrody.   
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