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Giżycko dn. 16.11.2016r. 

 

        Prokuratura Okręgowa w Krakowie 

ul. Mosiężnicza 2 

30-695 Kraków 

 

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa 

wraz z innymi wnioskami 

  

Powołując się na art. 231 par. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wnoszę o 

wszczęcie postępowania przeciwko panu Rafałowi Rosteckiemu, pełniącemu obowiązki 

Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Krakowie. Pan Rafał Rostecki 

realizując zadania funkcjonariusza publicznego, poprzez wydanie zarządzenia z dnia 10 

listopada 2016r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do 

bobra europejskiego (Castor fiber) w województwie małopolskim, mógł dopuścić się 

czynów karalnych wyszczególnionych w art. 231. par. 1 Kodeksu karnego poprzez 

niedopełnienie i nadużycie obowiązków oraz działania na szkodę interesu publicznego. 

Powołując się na art. 184. § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168) wnoszę o wystosowanie przez 

Prokuraturę Okręgową w Krakowie sprzeciwu wobec treści zarządzenia z dnia 10 

listopada 2016r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do 

bobra europejskiego (Castor fiber) w województwie małopolskim oraz stwierdzenie jego 

nieważności, gdyż jest ono prawdopodobnie wydane z rażącym naruszeniem prawa. 

Powołując się na art. 182 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168) wnoszę o zwrócenie się przez 

Prokuraturę Okręgową w Krakowie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Krakowie o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem. 

 

Z dniem 7 października 2016r. pan Rafał Rostecki, pełniąc obowiązki funkcjonariusza 

publicznego- Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie,  wydał 

zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania zarządzenia w sprawie 

zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor 

fiber), którego celem jest ograniczenie lokalnych populacji bobra w obszarach o największej 

intensywności szkód wyrządzanych przez bobry. Pan Rafał Rostecki zawiadomił wszystkie 

zainteresowane strony o możliwości zapoznania się z projektem zarządzenia, które zostało 

udostępnione do wglądu w siedzibie urzędu oraz składania uwag i wniosków w formie 

pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 7 października do 12 października 2016r., w  
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siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.  Z dniem 10 listopada 2016 

pan Rafał Rostecki, pełniąc obowiązki funkcjonariusza publicznego wydał zarządzenie w 

sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego 

(Castor fiber). Treść zarządzenia świadczy o tym, że pan Rafał Rostecki mógł dopuścić się 

niedopełnienia obowiązków lub nadużycia obowiązków funkcjonariusza publicznego oraz 

działanie na szkodę interesu publicznego. 

 

I. Pan Rafał Rostecki reprezentując Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w 

Krakowie, pełniąc obowiązku funkcjonariusza publicznego mógł dopuścić się 

niedopełnienia obowiązków w zakresie oszacowania faktycznej populacji bobra 

europejskiego i w dalszej kolejności błędnej oceny miejsc występowania 

osobników bobra europejskiego oraz wielkości powodowanych przez nie szkód. 

Pan Rafał Rostecki wszczynając postępowanie dotyczące wydania zarządzenia w 

sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku go bobra 

europejskiego uczynił to na podstawie ustalenia zbiorczej liczby bobrów 

przeznaczonych do odstrzelenia w poszczególnych powiatach, pozostawiając 

powiązanie konkretnych lokalizacji odstrzału z występowaniem szkód bobrowych 

dopiero myśliwym- adresatom zarządzenia. Zarządzenie wydane w takiej formie 

nie spełnia przesłanki „konieczności zapobiegania poważnym szkodom”. 

 

Skutek materialny czynu karalnego mający odniesienie do obowiązujących 

przepisów: 

 

 

1.Brak zgodności zarządzenia z dnia 10 listopada 2016r., dotyczącego zezwolenia 

na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego z art. 56a 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Wykonanie redukcji 

lokalnych populacji bobra europejskiego nie ma oparcia prawnego wymaganego 

przez art. 56a ustawy. Skutkiem niedopełnienia obowiązków przez Pana Rafała 

Rosteckiego jest wejście w obieg prawny zarządzenia, które stoi w sprzeczności z 

polskimi przepisami ochrony przyrody. Naraża to Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska w Krakowie na ugruntowanie działań sprzecznych z praworządnością 

wymaganą wobec organów administracji publicznej. Naruszony zostaje interes 

publiczny jakim jest praworządność polskich organów administracji publicznej, 

również na arenie międzynarodowej. 

 

2.Bóbr europejski jest gatunkiem objętym postanowieniem Dyrektywy Rady 

92/43/EWG  dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywa siedliskowa). Umieszczenie bobra 

europejskiego w załączniku II generuje wobec państwa członkowskiego 

obowiązek podjęcia stosownych środków ochrony tego gatunku oraz jego siedlisk, 

celem nie pogarszania stanu populacji.  

Pan Rafał Rostecki  wydając rzeczone zarządzenie, umożliwia wykonanie redukcji 

lokalnych populacji w oparciu o deklarację, że nie wpłynie ona na właściwy stan 

ochrony gatunku bobra europejskiego. Jednak znaczący spadek liczebności  
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populacji jaki będzie następstwem wprowadzenia zarządzenia prowadzi do 

uznania stanu ochrony gatunku bobra europejskiego za niewłaściwy co stoi w 

sprzeczności z ratyfikowaną przez Polskę Dyrektywą Rady 92/43/EWG  dnia 21 

maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 

której zapisy na poziomie krajowym zostały przeniesione do ustawy o ochronie 

przyrody. 

Skutkiem niedopełnienia obowiązków przez Pana Rafał Rosteckiego jest 

uprawomocnienie zarządzenia, które stoi w sprzeczności z prawem europejskim, 

implementowanym przez Rzeczpospolitą Polskę w treści ustawy o ochronie 

przyrody. Naraża to Polskę na sankcje finansowe ze strony Komisji Europejskiej. 

Naruszony zostaje interes publiczny jakim jest praworządność polskich organów 

administracji publicznej, również na arenie międzynarodowej oraz zgodność 

polskiego prawa z implementowanym na polski grunt prawem europejskim. 

Natural Forest Foundation aktualnie przygotowuje skargę do Komisji Europejskiej 

co stanowi powiązanie przyczynowo- skutkowe w rzeczonej sprawie. 

 

 

II. Pan Rafał Rostecki reprezentując Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w 

Krakowie, pełniąc obowiązki funkcjonariusza publicznego mógł dopuścić się 

niedopełnienia obowiązków w zakresie przyjęcia podstaw merytorycznych do 

wszczęcia postępowania dotyczącego wydania zarządzenia w sprawie zezwolenia 

na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor 

fiber) oraz w zakresie przyjęcia podstaw merytorycznych do wydania rzeczonego 

zarządzenia. 

Przesłanką do wszczęcia postępowania oraz wydania zarządzenia była analiza 

stanu liczebności populacji i wielkości szkód wyrządzanych przez bobra 

europejskiego w okresie od 2009 r. do 2016 r. (Inwentaryzacja stanowisk bobra 

europejskiego Castor fiber na obszarze Polski. Etap II: wykonanie inwentaryzacji 

stanowisk bobra na terenie Polski, z wyłączeniem województwa dolnośląskiego. 

Raport końcowy). Analiza ta, szacująca populację bobra europejskiego na 31572 

osobniki, skorygowana o bezpodstawne złożenie 100% zasiedlenia wód przez 

bobry do liczby 100000 bobrów na terenie kraju, stoi w sprzeczności z oficjalnym 

raportem przedłożonym do Komisji Europejskiej w 2013r. na podstawie art. 17 

dyrektywy siedliskowej, gdzie oszacowano stan populacji bobra europejskiego w 

Polsce na ok. 36-41 tysięcy osobników.  

 

Skutek materialny czynu karalnego mający odniesienie do obowiązujących 

przepisów: 

 

Skutkiem niedopełnienia obowiązków przez pana Rafała Rosteckiego jest 

akceptacja z jego strony jako funkcjonariusza publicznego braku podstaw 

merytorycznych do wydania rzeczonego zarządzenia oraz akceptacja rozbieżności 

pomiędzy krajowymi analizami a sprawozdawczością wobec Komisji 

Europejskiej. Odrzucenie szacunków liczebności bobra europejskiego 

przedłożonych Komisji Europejskiej czyni kłam wobec treści sprawozdania jakie  
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Polska będąc Państwem Członkowskim sporządziła wypełniając  zobowiązania 

zawarte w art. 17 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Czyn taki naraża 

Polskę na sankcje finansowe ze strony Komisji Europejskiej a Regionalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie na akceptację i uprawomocnienie 

działań sprzecznych z praworządnością wymaganą wobec organów administracji 

publicznej. Naruszony zostaje interes publiczny jakim jest praworządność polskich 

organów administracji publicznej, również na arenie międzynarodowej oraz 

zgodność polskiego prawa z implementowanym na polski grunt prawem 

europejskim. Natural Forest Foundation aktualnie przygotowuje skargę do Komisji 

Europejskiej co stanowi powiązanie przyczynowo- skutkowe w rzeczonej sprawie. 

 

III. Pan Rafał Rostecki, mógł dopuścić się czynu karalnego polegającego na 

niedopełnieniu obowiązków funkcjonariusza publicznego w zakresie 

nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Organizacje społeczne, poprzez swoje działania statutowe, reprezentując interes 

publiczny skonkretyzowany jako katalog zadań publicznych   wyszczególniony w 

ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie a w szczególności  działalność z zakresu ekologii i ochrony zwierząt 

oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zostały pozbawione możliwości 

współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie w zakresie 

form wyszczególnionych w art. 5 ustawy: wzajemnego informowania się o 

planowanych kierunkach działalności; konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów 

normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. Współpraca ta powinna odbywać się na zasadach pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz 

jawności. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie  mógł złamać przepisy 

rzeczonej ustawy poprzez następujące czyny: 

-nie poinformowanie organizacji społecznych  o planowanych kierunkach 

działalności co ze względu na skomplikowany charakter  planowanej strategii 

redukcji populacji bobra europejskiego na poziomie krajowym oraz skrócony czas 

konsultacji społecznych do 6 dni, powinno odbyć się w formie korespondencji 

pomiędzy organem wszczynającym postępowanie a organizacjami społecznymi, 

tak by zapewnić organizacjom społecznym możliwość odpowiednio wcześniej 

zebrania wniosków i uwag i merytorycznego odniesienia się do sprawy.  

-nieprzestrzeganie wymogu zachowania pomocniczości i partnerstwa z 

organizacjami społecznymi poprzez zignorowanie działań statutowych do 

realizacji których zobligowane są organizacje społeczne zajmujące się 

działalnością z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego. Realizacja tych działań poprzez uczestnictwo w konsultacjach 

społecznych nad projektami rzeczonych zarządzeń nie może odbywać się  
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efektywnie przy założeniu, że będą one trwały 6 dni co czyni dowód na to, iż Pan 

Rafał Rostecki mógł złamać art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiący o zasadzie efektywności we 

wzajemnej współpracy. 

 

Skutek materialny czynu karalnego mający odniesienie do obowiązujących 

przepisów: 

 

Skutkiem niedopełnienia obowiązków przez Pana Rafał Rosteckiego jest złamanie 

przepisów z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie w zakresie form wyszczególnionych w art. 5 ustawy: wzajemnego 

informowania się o planowanych kierunkach działalności; konsultowania z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji. Naraża to Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 

w Krakowie na ugruntowanie działań sprzecznych z praworządnością wymaganą 

wobec organów administracji publicznej oraz brak zachowania zgodności 

polskiego prawa z implementowanym na polski grunt prawem międzynarodowym. 

W interesie publicznym jest zgodność działań Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Krakowie z prawem międzynarodowym.  

Ponadto organizacje społeczne chcące wziąć udział w konsultacjach społecznych 

nad projektem rzeczonego zarządzenia będą zmuszone wykazać w corocznym 

sprawozdaniu merytorycznym własną lecz wymuszoną przez pana Rafała 

Rosteckiego bezczynność wobec wynikającej z celów statutowych tych 

organizacji możliwości udziału w tworzeniu rzeczonego zarządzenia. Stanowi to 

powiązanie przyczynowo- skutkowe działań pana Rafała Rosteckiego. Ankieta 

przeprowadzona przez Natural Forest Foundation wśród organizacji społecznych 

jest źródłem argumentów przemawiających za chęcią udziału organizacji 

społecznych w konsultacjach społecznych nad projektem rzeczonego zarządzenia 

oraz trudności jakie te organizacje miały w związku z  złamaniem przez pana 

Rafał Rosteckiego przepisów z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (załączniki do zawiadomienia). 

 

IV. Pan Rafał Rostecki mógł dopuścić się czynu karalnego polegającego na 

niedopełnieniu obowiązków funkcjonariusza publicznego w zakresie 

nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 

-poprzez ograniczenie okresu trwania konsultacji społecznych trwających  

pomiędzy 7 a 12 października (6 dni roboczych), pan Rafał Rostecki uniemożliwił 

organizacjom społecznym zebranie argumentów i złożenie wniosków i uwag w 

czasie jaki jest do tego przewidziany w ratyfikowanej przez Polskę Konwencji z  
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Aarhus. Artykuł 8 Konwencji precyzuje kwestię ram czasowych  umożliwiających 

uczestnictwo organizacji społecznych w konsultacjach społecznych: 

„Każda ze stron będzie starać się promować rzeczywisty udział społeczeństwa, na 

odpowiednim etapie i gdy wszystkie warianty są jeszcze możliwe, w przygotowaniu 

przez władze publiczne przepisów wykonawczych i innych powszechnie 

obowiązujących aktów normatywnych, które mogą mieć znaczące oddziaływanie 

na środowisko. W tym celu podjęte być powinny następujące kroki: (a) ramy 

czasowe umożliwiające rzeczywiste uczestnictwo powinny być ustalone, 

(b)projekty aktów powinny być opublikowane lub w inny sposób dostępne 

publicznie, oraz  (c) społeczeństwo powinno mieć możliwość zgłaszania uwag, 

bezpośrednio lub poprzez reprezentatywne ciała opiniodawcze. (..) 

 

Z przepisu tego wynika, że należy zapewnić, aby procedura udziału społeczeństwa 

w stanowieniu prawa była rzeczywiście skuteczna, tj. zorganizowana w taki 

sposób, aby zainteresowane podmioty miały realną, a nie tylko iluzoryczną, 

możliwość wypowiedzenia się w sprawie. Należy przyjąć, że pojęcie „ram 

czasowych umożliwiających rzeczywiste uczestnictwo”, o których mowa w art. 8 

Konwencji odpowiada pojęciu „rozsądnych ram czasowych”, o których mowa w 

art. 6 ust. 3 Konwencji z Aarhus. To ostatnie pojęcie było natomiast przedmiotem 

interpretacji przez Komitet ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus, który wskazał, 

że nawet określenie 20-dniowego terminu na składanie uwag w okresie, kiedy 

przypadają dni świąteczne nie może byś uznane za „rozsądne ramy czasowe” (pkt. 

92 orzeczenia Komitetu w sprawie przeciwko Hiszpanii, ACCC/C/2008/24). 

 

Skutek materialny czynu karalnego mający odniesienie do obowiązujących 

przepisów: 

Pan Rafał Rostecki mógł dopuścić się złamania przepisów wynikających z 

brzmienia ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko. 

Naraża to Rzeczpospolitą Polskę na sankcje ze strony Komitetu Zgodności 

Konwecji z Aarhus poprzez uruchomienie procedury kontroli przez Komitet 

(Decyzja I/7), tj.: wystosowanie porady i wsparcia dla danej Strony w wysiłkach 

na rzecz implementacji; wystosowanie zalecenia korygującego dla danej Strony; 

żądanie od danej Strony przedstawienia strategii osiągnięcia zgodności z 

Konwencją, wraz z harmonogramem czasowym oraz raportowania do Komitetu  o 

realizacji tej strategii; w przypadku powiadomienia ze strony społeczeństwa, 

wystosowanie polecenia podjęcia konkretnych działań w odniesieniu do spraw 

podniesionych w powiadomieniu; wydanie oświadczenia o stwierdzeniu 

naruszenia Konwencji; wydanie ostrzeżenia; zawieszenie, zgodnie z 

odpowiednimi przepisami międzynarodowymi, stosownie w odniesieniu do danej 

Strony praw i przywilejów służących stronom Konwencji; podjęcie innych 

koniecznych działań o charakterze niespornym, niesądowym i doradczym. W 

interesie publicznym jest niedopuszczenie do uruchomienia sankcji ze strony 

Komitetu Zgodności z Aarhus do czego poprzez swoje działania pan Rafał  
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Rostecki może doprowadzić. Natural Forest Foundation jest w trakcie 

przygotowywania skargi do Komitetu Zgodności Konwencji z Aarhus co stanowi 

powiązanie przyczynowo- skutkowe w rzeczonej sprawie. 

 

Mając na uwadze powyższe, proszę o rozpatrzenie zawiadomienia o możliwości 

popełnienia przestępstwa oraz uwzględnienie pozostałych wniosków 

Z poważaniem 
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