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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli1, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli – Departament 
Środowiska, przeprowadziła kontrolę w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa 
Śląskiego, zwanym dalej „ZPKWŚ” lub „Zespołem”, w zakresie realizacji ustawowych zadań 
w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd w województwie śląskim, zwanym dalej „Parkiem”, 
obejmującą  okres od 1 sierpnia 2009 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, 
Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi 
niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych uchybień, działania 
w zakresie realizacji ustawowych zadań w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd 
w województwie śląskim. 

Utworzony w 1980 r. Park Krajobrazowy Orlich Gniazd na terenie województwa 
śląskiego zajmuje obszar o powierzchni 47.965 ha.  W kontrolowanym okresie powierzchnia 
Parku, jego granice, szczegółowe cele ochrony oraz zakazy obowiązujące na jego terenie nie 
uległy zmianie. Teren Parku pokrywa się w części z terenem projektowanych 5 obszarów 
Natura 2000 o powierzchni 10.080,2 ha. Ponadto na terenie Parku wyznaczono 
10 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 675,4 ha. 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej 
w województwie2 z dniem 1 sierpnia 2009 r. Zespół, w ramach którego funkcjonował Park 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 z późn. zm. 
2 Dz. U. Nr 92, poz. 753 z późn. zm. 
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Krajobrazowy Orlich Gniazd w województwie śląskim, został przekształcony w jednostkę 
organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego. 

Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą z dnia 26 sierpnia 2009 r. nadał statut 
ZPKWŚ, a Dyrektor Zespołu zarządzeniami określił jego strukturę organizacyjną wskazując 
m.in., iż zadania w poszczególnych parkach, wchodzących w skład ZPKWŚ, realizują 
właściwe Oddziały Biura Parków, w przypadku Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd – 
Oddział Biura w Smoleniu. Jak wykazała kontrola Dyrektor ZPKWŚ dokonał także podziału 
kompetencji i odpowiedzialności podległych mu pracowników. 

Wykonany w 2000 r. projekt planu ochrony Parku, dostosowany w 2004 r. do zmian 
wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody3 oraz do wymogów 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu 
planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, 
dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody4, nie 
został zatwierdzony. W latach 2005-2007 ZPKWŚ uzgodnił ww. projekt planu ochrony ze 
wszystkimi gminami leżącymi na jego terenie. Zmiana ustawy o ochronie przyrody, jaka 
nastąpiła w 2008 r. spowodowała konieczność kolejnej weryfikacji przygotowanego projektu. 
Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody5, plany ochrony m.in. dla parku 
krajobrazowego w części pokrywającej się z obszarem Natura 2000 powinny uwzględniać 
zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, o którym mowa w art. 28, albo 
zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000, o którym mowa w art. 29 tej ustawy. W marcu 
2011 r. Dyrektor Zespołu uzgodnił z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
w Katowicach, zwanym dalej „RDOŚ”, iż projekty planów ochrony parków krajobrazowych 
nie będą uwzględniały zakresu określonego w art. 28 ustawy o ochronie przyrody, a plan dla 
obszaru Natura 2000 opracowany zostanie samodzielnie przez RDOŚ. Ww. uzgodnienia 
dokonano w oparciu o interpretację art. 20 ust. 5 ww. ustawy, wydaną przez Generalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska. 

Wobec braku planu ochrony podstawę planowania zadań ochronnych w Parku 
stanowiły Strategia Ochrony Przyrody ZPKWŚ i roczne plany pracy ustalane przez Dyrektora 
Zespołu oraz zatwierdzane przez Radę ZPKWŚ. W rocznych planach pracy określano zadania 
w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu i dóbr kultury oraz edukacji ekologicznej. Jak 
wykazała kontrola planowane zadania były realizowane. 

Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag do działań ZPKWŚ, podejmowanych 
w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd, takich jak: 

• identyfikacja i ocena istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych 
i zewnętrznych, realizowana poprzez m.in.: opiniowanie na wniosek lokalnych 
samorządów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 
oraz inwestycji planowanych do realizacji na terenie Parku; udzielanie zgody na 

                                                 
3 Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm. 
4 Dz. U. Nr 94, poz. 794. 
5 Art. 20 ust. 5 dodany przez art. 1 pkt  9 lit. c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie 

przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1237) zmieniającej ustawę o ochronie przyrody 
z dniem 15 listopada 2008 r. 
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przeprowadzanie imprez masowych i turystycznych, w oparciu o art. 27 pkt 3 ustawy 
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych6; monitorowanie terenu 
Parku; 

• prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej, a także gromadzenie dokumentacji dotyczącej 
przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych. W tym czasie 
zinwentaryzowano w terenie Parku 36 obiektów, zebrano dokumentację fotograficzną 
oraz prowadzono bieżący monitoring stanu zachowania tych obiektów; 

• prowadzenie edukacji przyrodniczej oraz promowanie wartości przyrodniczych, 
historycznych, kulturowych i turystycznych Parku. W okresie objętym kontrolą Ośrodek 
Edukacyjno-Naukowy w Smoleniu zrealizował z zakresu edukacji 50 zadań, takich jak: 
pogadanki, konkursy, zajęcia dla dzieci i młodzieży, imprezy tematyczno-
okolicznościowe, spotkania dla nauczycieli, w których udział wzięło łącznie 3637 osób. 
Na terenie Parku wyznaczonych zostało 9 ścieżek dydaktycznych o łącznej długości 
ok. 45 km, a także udostępniano w Smoleniu ekspozycję przyrodniczo-historyczną, którą 
w 2011 r. (do 30 września) odwiedziło 320 osób; 

• współpraca z samorządami terytorialnymi, jednostkami naukowymi oraz organizacjami 
pozarządowymi, prowadzona m.in. poprzez: zaopiniowanie łącznie 114 projektów aktów 
prawnych i decyzji administracyjnych,  wydanie 367 opinii w zakresie usuwania drzew 
i krzewów dla poszczególnych gmin z terenu Parku; typowanie cennych przyrodniczo 
obszarów Parku do realizacji zadań ochronnych (wypasu zwierząt); udostępnianie 
wyników inwentaryzacji przyrodniczej oraz współorganizowanie konferencji; 

• monitorowanie przestrzegania ustalonych w Parku zakazów. W tym czasie 
przeprowadzono 28  kontroli terenu, w wyniku których stwierdzono 11 przypadków 
naruszenia obowiązujących w Parku zakazów, z czego najwięcej (pięć) dotyczyło 
nielegalnego składowania odpadów. O stwierdzonych naruszeniach Służba Parku 
Krajobrazowego każdorazowo informowała właściwe organy administracji publicznej. 

W okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 30 września 2011 r. ZPKWŚ wydatkował środki 
w łącznej wysokości 7.165,3 tys. zł, z czego wydatki osobowe wraz z pochodnymi stanowiły 
42,4%. Spośród zrealizowanych wydatków środki z dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego 
stanowiły kwotę 4.136,2 tys. zł, tj. 57,7 % ogółu środków, a środki z budżetu Samorządu 
Województwa Śląskiego wyniosły 722,2 tys. zł, tj. 10,1% ogółu środków wydatkowanych 
w ww. okresie. Pozostałe wydatki zrealizowano m.in. ze środków funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, środków unijnych, dotacji z EkoFunduszu oraz dotacji 
innych jednostek samorządu terytorialnego. Kontrola wykazała, że w przekazanym 
Marszałkowi Województwa Śląskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za III kwartał 
2011 r., Dyrektor Zespołu zawyżył wydatki, zrealizowane ze środków otrzymanych z budżetu 
państwa, o 83,9 tys. zł wskutek ich błędnego zakwalifikowania. W ocenie NIK, było to 
działanie nierzetelne.  

Kontrola wykazała, iż granice Parku zostały oznakowane tablicami informującymi 
o nazwie Parku. Natomiast nie było żadnych tablic informujących o zakazach 

                                                 
6 Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm. 
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obowiązujących na jego obszarze. NIK zauważa, że umieszczenie tego typu tablic jest 
wymagane przepisem art. 115 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, przy czym obowiązek ten 
należy do organu sprawującego nadzór nad parkiem krajobrazowym. 

Przedstawiając powyższe uwagi i oceny, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

1) sfinalizowanie prac nad Projektem Planu Ochrony Przyrody w sposób umożliwiający 
jego uchwalenie, 

2) rzetelne sporządzanie sprawozdań budżetowych. 

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Środowiska, na podstawie art. 62 ust. 1 
ustawy o NIK, zwraca się do Pana Dyrektora o przedstawienie, w terminie 14 dni od daty 
otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub 
przyczynach niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na 
piśmie do dyrektora Departamentu Środowiska Najwyższej Izby Kontroli umotywowanych 
zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 
nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 
uchwały właściwej komisji NIK. 

 


