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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 Delegatura w Białymstoku skontrolowała w Suwalskim Parku 

Krajobrazowym (dalej „SPK” lub „Park”) realizację ustawowych zadań w latach 2009-2011 (11 miesięcy). 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole podpisanym 12 grudnia 2011 r., 

Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzenia nieprawidłowości, realizację ustawowych 

zadań w okresie objętym kontrolą. Ocena pozytywna wynika z prowadzenia działalności ochronnej, informacyjnej 

i edukacyjnej, o których mowa w art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody2 (dalej 

„uoop”) i w planie ochrony SPK oraz legalnego i gospodarnego wykorzystania środków finansowych, 

przeznaczonych na działalność Parku. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

– zmniejszeniu ilości wizytacji i lustracji terenowych na obszarze SPK (z 200 w 2008 roku do 100 rocznie 

w okresie objętym kontrolą), 

– niepodjęciu działań w celu zatrudnienia specjalisty ds. ochrony przyrody, 

– oznakowaniu granic Parku niewłaściwymi tablicami informacyjnymi i braku oznakowania trzech z czterech 

rezerwatów przyrody, 

– niepublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej („BIP”) danych o prowadzonych rejestrach i ewidencjach, 

– sporządzeniu nierzetelnych opinii do projektów pięciu decyzji o warunkach zabudowy, 

– nieodokumentowaniu przeprowadzenia kontroli wstępnej czterech umów o dzieło i zlecenia (opiewających 

na łącznie 36,6 tys. zł). 

1. Po podporządkowaniu (z dniem 1 sierpnia 2009 r.) samorządowi województwa podlaskiego Park został 

od strony formalno-prawnej przygotowany do realizacji zadań. W dniu 31 sierpnia 2009 r. Sejmik 

                                                           
1  Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm., zwanej dalej „ustawą o NIK” 
2  Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm. 
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Województwa Podlaskiego nadał Parkowi statut3, a 19 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Podlaskiego 

zatwierdził regulamin organizacyjny4. Zgodnie z postanowieniami tego regulaminu, wszystkim pracownikom 

Parku zostały ustalone pisemne zakresy czynności i obowiązków służbowych. Poprawiono stan 

wyposażenia technicznego Parku kupując nowy samochód terenowy. Modernizacji wymagają 

pomieszczenia zaplecza edukacyjnego. 

Cele działania Parku i zakazy w nim obowiązujące były określone przez Wojewodę Podlaskiego, 

w rozporządzeniu z 31 sierpniu 2006 r.5 oraz planem ochrony ustanowionym na okres od 1 grudnia 2003 r. 

do 30 listopada 2023 r.6 Cały obszar Parku (6.284 ha) i ok. 30 % jego otuliny (ok. 2.585 ha z 8.617 ha) 

znajdowały się na obszarach Natura 20007, dla których Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

w Białymstoku („RDOŚ”) ogłosiła dopiero - 22 listopada 2011 r. - konsultacje społeczne dotyczące projektów 

planów i zadań ochronnych dwóch z nich. W opinii Pani Dyrektor nie ma to istotnego znaczenia, gdyż 

wymagania Natury 2000 są zbieżne z zadaniami wynikającymi z planu ochrony Parku.  

2. Park wykonywał zadania wynikające z planu ochrony oraz z rocznych planów pracy. W latach 2009-2011 

(11 miesięcy) corocznie realizowano od 17 do 18 zadań, a ilość przedsięwzięć ochronnych, edukacyjnych 

i informacyjnych wzrosła z dziewięciu do 24. W tym:  

− w zajęciach edukacyjnych uczestniczyło - odpowiednio w latach - 3.101, 2.811 i 3.396 osób (w 2008 

roku 3.764). Do edukacji ekologicznej wykorzystywano infrastrukturę SPK, która między innymi 

obejmowała dziewięć szlaków pieszych o łącznej długości 69,6 km, cztery szlaki rowerowe (62,3 km), 

siedem ścieżek poznawczych (27,2 km) oraz cztery wieże i platformy widokowe. Infrastruktura została 

oznakowana i opisana, w tym także w wydanych przez Park przewodnikach i mapach8,  

− prowadzono inwentaryzacje i monitoring płazów, nietoperzy i bociana białego oraz inwentaryzowano 

siedliska przyrodnicze (w sumie 12 gatunków roślin). W porównaniu do 2008 roku, w latach 2009-2011 

(11 miesięcy) nie planowano i nie prowadzono monitoringu populacji bobra europejskiego,  

− strażnicy Parku rocznie przeprowadzali około 100 wizytacji i lustracji terenowych (w 2008 roku 200). 

Odnotowano siedem przypadków naruszenia obowiązujących zakazów (w tym pięć wskazanych 

Parkowi i dwa wykryte przez strażników), na które reakcja była właściwa i bezzwłoczna.  

W porównaniu do 2008 roku zakres realizacji wymienionych przedsięwzięć zmniejszył się, z powodu:  

− przejścia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku (dalej „RDOŚ”), z dniem 

1 stycznia 2009 r., dwóch osób, pracujących w Parku na stanowiskach specjalistów ds. ochrony 

przyrody oraz ds. krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych (liczba etatów zmniejszyła się 

                                                           
3  określony załącznikiem do uchwały nr XXXI/366/09 
4  uchwała Nr 208/3169/10 w sprawie uzgodnienia regulaminu organizacyjnego SPK (nadanego przez Dyrektora SPK) 
5  nr 4/06 z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie Suwalskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 221, poz. 2157 ze zm.) 
6  który określono załącznikami nr 1 i nr 2 do rozporządzeniem Nr 25/03 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie 

ustanowienia planu ochrony dla SPK opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 117, poz. 2162 (dalej 
„plan ochrony SPK”) 

7  na terenie Parku znajdują się trzy specjalne obszary ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) Natura 2000, obejmujące cały obszar 
SPK („Ostoja Suwalska”) i około 30% powierzchni otuliny (obszary „Jeleniewo” i „Dolina Szeszupy”) 

8  w sumie w okresie objętym kontrolą NIK wydano 10 publikacji w łącznym nakładzie 17 tys. egzemplarzy 
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z  11  do  dziewięciu). Na odtworzenie tych stanowisk przeznaczono etat specjalisty do spraw 

technicznych i etat strażnika Parku, 

− rezygnacji z dniem 1 stycznia 2010 r. z pracownika technicznego i przejęcia jego obowiązków (prac 

porządkowych i konserwacyjnych na terenie SPK) przez strażników Parku, 

− niepodejmowania (od 19 stycznia 2010 r.) działań w celu zatrudnienia osoby na stanowisko specjalisty 

ds. ochrony przyrody. W ocenie Pani Dyrektor posiadane na ten cel środki (540 zł miesięcznie brutto 

na 0,4 etatu) były niewystarczające. 

3. W działalności ochronnej i informacyjnej Parku stwierdzono nieprawidłowości polegające na tym, że: 

− we wszystkich (15) miejscach skrzyżowania granic Parku z drogami publicznych oraz trasami pieszymi 

i rowerowymi ustawiono (przed okresem objętym kontrolą) tablice informacyjne, które nie odpowiadały 

przepisom określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 

2004 r. w sprawie wzorów tablic9. Stosunek szerokości tablic do ich wysokości wynosił 1,5:1 zamiast 

3:1, a napisy z nazwą Parku był wykonane literami mniejszymi niż wymagane (3 zamiast 8 cm),  

− nie podjęto działań w celu uzupełnienia zniszczonego (w nieustalonym czasie) oznakowania 

(wymaganego przepisami art. 115 ust. 1 uoop) trzech z czterech rezerwatów przyrody, w tym rezerwatu 

„Rutka” dla którego bezpośredni nadzór sprawuje Dyrektor SPK10 i rezerwatu „Jezioro Hańcza”, którego 

obszar do celów turystycznych i rekreacyjnych udostępnia Dyrektor Parku11,  

− zaniedbano obowiązek wynikający z przepisów art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f w związku z art. 8 ust. 3 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej12, dotyczący podawania w BIP danych 

o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz możliwościach ich wykorzystania. W Parku 

prowadzono dwanaście rejestrów i ewidencji związanych z realizacją zadań statutowych, w tym osiem 

wymaganych planem ochrony SPK, o których informacje w BIP opublikowano dopiero w trakcie 

niniejszej kontroli (10 listopada 2011 r.). 

2. W latach 2009-2011 (11 miesięcy) Park nie uczestniczył w postępowaniach zmierzających do opracowania 

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ponieważ samorządy gmin 

nie  przystąpiły do sporządzania tych dokumentów dla obszaru Parku. Brak od 2004 roku planów 

zagospodarowania przestrzennego utrudniał ochronę przyrody i krajobrazu Parku przed skutkami 

działalności inwestycyjnej.  

W okresie objętym kontrolą Park wypowiedział się w sprawach dotyczących 55 projektów decyzji 

o warunkach zabudowy i czterech projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego planowanych 

do realizacji na obszarze SPK. Analiza 14 opinii wykazała, iż opracowano je na podstawie ustaleń planu 

ochrony, w tym: 

                                                           
9  Dz. U. Nr 268, poz. 2665, zwanego dalej „rozporządzeniem Ministra Środowiska” 
10  przepisy § 5 rozporządzenia nr 7/01 Wojewody Podlaskiego z 30 marca 2011 r. w sprawie uznania obiektu „Rutka” za rezerwat 

przyrody (Dz. Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2001 r. Nr 8 poz. 147) 
11  przepisy § 11 załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 16/03 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu 

ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Hańcza” (Dz. Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2003 r. Nr 76, poz. 1511). 
12  Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm., zwanej dalej „ustawą z 6 września 2001 r.”  
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− w dziewięciu przypadkach opinie Parku nie zostały uwzględnione przez organy wykonawcze gmin 

lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska13 (nie zgodzono się na stosowanie ograniczeń 

wynikających wyłącznie z postanowień planu ochrony SPK), 

− pięć opinii sporządzono z naruszeniem zasady rzetelności, ponieważ kierowano się również 

postanowieniami nieobowiązujących od 2004 roku planów zagospodarowania przestrzennego, 

niekompletną dokumentacją dołączoną do wniosków o opinie oraz błędnie sporządzoną przez Park 

pomocniczą mapą ochrony. Błędy te zostały skorygowane przez RDOŚ lub organy administracji 

ustalające warunki zabudowy.  

3. Park prawidłowo współpracował z RDOŚ w procesie uzgadniania lokalizacji i warunków realizacji inwestycji 

planowanych w obszarze Parku oraz przy opracowywaniu projektów planów zadań ochronnych dla dwóch 

z trzech specjalnych obszarów ochrony Natura 200014. Współpraca nie była prowadzona przy uzgadnianiu 

przez RDOŚ lokalizacji inwestycji mogących oddziaływać na przyrodę i krajobraz Parku, położonych w jego 

otulinie, co utrudniało wypowiadanie się - w konsultacjach społecznych - w sprawach zmian studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez gminy dla tego terenu. Przykładem inwestycji 

zrealizowanych poza obszarem SPK są elektrownie wiatrowe w Gminach Jeleniewo i Przerośl, które 

w ocenie Pani Dyrektor stwarzają zagrożenie dla przyrody Parku i zniekształcają ekspozycję jego 

naturalnego krajobrazu. Na terenach tych Gmin planuje się dalszą budowę urządzeń. Na przykład 

25 listopada 2011 r. Urząd Gminy w Jeleniewie otrzymał wniosek o uwzględnienie w zmienianym studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zamiaru wybudowania 27 elektrowni 

wiatrowych w otulinie Parku. 

4. W okresie od stycznia 2009 r. do końca października 2011 r. Park na prowadzenie działalności statutowej 

otrzymał 1.411,4 tys. zł, w tym 957,9 tys. zł z budżetu Wojewody Podlaskiego, 282 tys. zł z budżetu 

województwa podlaskiego, 132,5 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Białymstoku i 34,8 tys. zł z innych źródeł (o uzyskanie pozabudżetowego dofinansowania złożono 

sześć wniosków na ogółem 1.171,7 tys. zł). Najwięcej środków przeznaczano na finansowanie wynagrodzeń 

(880,3 tys. zł), które stanowiły 77,2 % wydatków bieżących (1.139,9 tys. zł). Na wydatki rzeczowe 

przeznaczono 249,9 tys. zł, które wykorzystano na zakup materiałów, wyposażenia, usług i energii. Analiza 

wydatków rzeczowych zrealizowanych w kwocie 61,3 tys. zł wykazała, że: 

− wydatki poniesiono na cele statutowe Parku, przestrzegając zasady legalności i gospodarności, 

                                                           
13  który w trybie przepisów art. 55 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) dokonywał uzgodnień projektów decyzji administracyjnych 
14  tereny „Ostoja Suwalska” i „Jeleniewo” Komisja Europejska uznała za obszary Natura 2000 w styczniu 2011 roku., a obszar „Dolina 

Szeszupy” został w tym samym miesiącu zatwierdzony na poziomie krajowym 
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− zawarte przez Panią Dyrektor cztery umowy o dzieło i zlecenia (na łącznie 36,6 tys. zł) były poddane 

kontroli wstępnej przez głównego księgowego Parku. Fakt ten nie został udokumentowany, co narusza 

przepisy art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych15. 

5. W pełni zrealizowano wszystkie pięć wniosków sformułowanych przez NIK po kontroli przeprowadzonej 

w Parku w 2002 roku, w zakresie jego funkcjonowania w latach 1999-2001. Wnioski dotyczyły między innymi 

przeciwdziałania nielegalnemu pozyskiwaniu kruszywa naturalnego i występowaniu samowoli budowlanych. 

W okresie objętym niniejszą kontrolą Park monitorował miejsca pozyskiwania kruszywa naturalnego 

i nadzorował procesy inwestycyjne realizowane w jego obszarze. Nielegalne zjawiska w tym zakresie 

nie wystąpiły na terenach objętych oględzinami NIK. 

 

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

1) podjęcie działań zmierzających do zatrudnienia specjalisty ds. ochrony przyrody oraz zwiększenia wizytacji 

i lustracji terenowych Parku,  

2) rozważenie nawiązania współpracy z RDOŚ umożliwiającej uzyskiwanie informacji o przedsięwzięciach 

mogących oddziaływać na przyrodę i krajobraz Parku realizowanych w jego otulinie, 

3) oznakowanie granic Parku tablicami informacyjnymi zgodnymi z przepisami rozporządzenia Ministra 

Środowiska oraz oznakowanie trzech rezerwatów przyrody, 

4) rzetelne sporządzanie opinii w sprawach przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych do realizacji 

w obszarze SPK,  

5) dokumentowanie faktu przeprowadzania przez głównego księgowego Parku wstępnych kontroli zawieranych 

umów. 

*     *     * 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje 

przedstawienia przez Panią Dyrektor, w terminie 30 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 siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego 

wystąpienia przysługuje Pani Dyrektor prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku 

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 wyżej mowa, liczy się 

od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 

      

p.o. DYREKTORA DELEGATURY 
Najwyższej Izby Kontroli 

w Białymstoku 
         Barbara Chilińska 

                                                           
15 Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 


