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 na podstawie doniesień medialnych (m.in. artykułu Wojciecha Karpieszuka pt. 

Zwiedzanie Parku Natolińskiego będzie łatwiejsze? Mieszkańcy chcą zmian, 

opublikowanego 30 marca 2016 r. w portalu wyborcza.pl) i wniosków kierowanych do 

Rzecznika Praw Obywatelskich (kopia pisma w załączeniu) powzięto informacje o 

skierowanej do Ministerstwa Skarbu Państwa petycji zawierającej postulat zapewnienia 

mieszkańcom szerokiego dostępu do  Parku Natolińskiego w Warszawie.  

 Należy się zgodzić, iż możliwość zwiedzania Parku Natolińskiego – z uwagi na jego 

znaczenie historyczne  i wyjątkowy charakter – mieści się w granicach prawa równego 

dostępu do dóbr kultury wyrażonego w art. 73 Konstytucji. Wskazana wolność 

konstytucyjna nie jest ograniczona podmiotowo, co oznacza, że przysługuje każdemu. Może 

ona też, jak każde z konstytucyjnych praw, podlegać ograniczeniom przy zachowaniu 

zasady proporcjonalności zawartej w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Rzecznikowi znane są 

argumenty przemawiające za ograniczeniem powszechnego dostępu do Parku Natolińskiego 

związane przede wszystkim z faktem, że znaczna cześć parku stanowi rezerwat przyrody 

objęty ścisłą ochroną. Niemniej jednak obecny sposób reglamentowania dostępu do Parku 

Warszawa, 5 grudnia 2016 r.  
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Piotr Bielarczyk 

Departament Mienia Skarbu 
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Natolińskiego wydaje się zbyt restrykcyjny i stanowi de facto całkowite ograniczenie 

dostępu do tego dobra kultury dla większości obywateli. Z informacji zamieszczonych na 

stronie internetowej Dzielnicy Ursynów wynika, że Park Natoliński można zwiedzać 

jedynie w ramach zorganizowanych wycieczek, które odbywają się w sezonie letnim – 

jedynie w niedziele. Liczebność grup zwiedzających jest ograniczona. W praktyce oznacza 

to, że zwiedzanie obiektu należy planować z dużym wyprzedzeniem, co może stanowić 

barierę m.in. dla osób spoza Warszawy.  

 Mając na uwadze powyższe, działając z upoważnienia Rzecznika Praw 

Obywatelskich w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku 

Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648) zwracam się z uprzejmą prośbą o zajęcie 

stanowiska w niniejszej sprawie i poinformowanie Rzecznika o odpowiedzi udzielonej na 

wskazaną wyżej petycję. Proszę również o wskazanie, czy planowane są zmiany w zasadach 

udostępniania Parku Natolińskiego zwiedzającym i szczegółowe przedstawienie 

argumentów przemawiających za obecnym sposobem ograniczenia dostępu do tego obiektu.  
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