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WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 

 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy 

skontrolowała w Krajeńskim Parku Krajobrazowym w Więcborku, zwanym dalej „Parkiem”, 

realizację zadań ustawowych w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 22 grudnia 2011 r. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 22 

grudnia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, 

przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

       Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Park zadań ustawowych, pomimo 

stwierdzonych nieprawidłowości. 

1. Park utworzony został w 1998 r. na mocy rozporządzenia Wojewody Bydgoskiego Nr 24/98 z dnia 17 sierpnia 

1998 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazwą Krajeński Park Krajobrazowy (Dz. Urz. Woj. 

Bydgoskiego Nr 61, poz. 344). Aktualną organizację i obszar Parku ustalono rozporządzeniem Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego Nr 21/2005 z dnia 12 września 2005 r. w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego 

(Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr 108, poz. 1875). Powierzchnia Parku, położonego w granicach administracyjnych 

sześciu gmin (Więcbork, Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Sośno, Mrocza i Kęsowo) wynosi 73.850 ha. 

Na  terenie Parku zlokalizowano pięć rezerwatów przyrody oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Torfowiska 

Mesy” o łącznej powierzchni 832,48 ha (1,1 % powierzchni Parku). Dla Parku nie ustalono jego otuliny i na jego 

terenie nie zlokalizowano obszarów Natura 2000. Ww. rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

ustalało zakazy obowiązujące na terenie Parku, a jego zadania i strukturę organizacyjną uregulowano w statucie, 

nadanym Parkowi uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011 r. 
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Na koniec października 2011 r. w Parku zatrudnionych było 4 pracowników, w tym oprócz Pana Dyrektora, 

główny księgowy, starszy specjalista ds. edukacji oraz od 1 października 2011 r specjalista ds. ochrony przyrody. 

Pracownicy ci spełniali wymagania kwalifikacyjne, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

2  marca 2005 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy 

zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych (Dz. U. Nr 41, poz. 395). 

Zatrudnieni w Służbie Parku pracownicy posiadali ustalone przez Pana Dyrektora zakresy czynności, w których  

określono zadania oraz obowiązki i których przyjęcie do realizacji zostało przez nich pisemnie potwierdzone. 

W  stosunku do struktury organizacyjnej ustalonej w obowiązującym do dnia 26 września 2011 r. statucie Parku,  

nie zatrudniano 3 pracowników na stanowiskach: specjalisty ds. krajobrazu i w Straży Parku starszego strażnika 

i  strażnika. Pomimo, że w nowej strukturze organizacyjnej wprowadzonej statutem Parku z dnia 26 września 

2011 r. ustalono także zatrudnienie pracowników w Straży Parku, to pracowników tych nie zatrudniono. Braki 

w zatrudnieniu były podstawową przyczyną ograniczenia realizacji przez Park zadań ustawowych. Podejmowane 

przez Pana Dyrektora działania w celu zwiększenia środków finansowych i zatrudnienia były nieskuteczne.           

      W ocenie NIK, Park dysponował wystarczającym potencjałem technicznym, w tym środkami transportu 

oraz sprzętem komputerowym i audiowizualnym, służącym realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), zwanej dalej „uoop”. Brak 

odpowiedniej bazy lokalowej, w tym sal dydaktycznych czy ekspozycyjnych, nie ograniczał prowadzenia przez 

Park działalności edukacyjnej. Działalność ta prowadzona była w pomieszczeniach użyczanych przez 

współpracujące z Parkiem szkoły, gminy i domy kultury.  Na terenie Parku zostało wyznaczonych i 

oznakowanych: 15 szlaków turystycznych, 5 szlaków i ścieżek rowerowych i 1 szlak turystyki wodnej. Szlaki te i 

ścieżki rowerowe zostały opisane i oznaczone w przygotowywanych przez Park wydawnictwach, w tym w 

broszurze informacyjnej „Krajeński Park Krajobrazowy” oraz mapie turystyczno-krajoznawczej Parku. 

Granice Parku nie zostały oznakowane tablicami informującymi o Parku oraz tablicami informującymi 

o  obowiązujących na jego terenie zakazach, zgodnymi z ich wzorami ustalonymi w załącznikach nr 1 i 4 do 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru tablic (Dz. U. Nr 268, poz. 2665) . 

Istniejące tablice informujące o Parku, które wykonano i założono przed 2004 r. (niezgodne z obowiązującym 

wzorem) nie spełniały wymogów m.in. dotyczących treści, tła, liter, rozmiarów, materiału i nie zostały zaopatrzone 

w wizerunek orła w koronie. Pomimo podejmowanych przez Pana Dyrektora działań, Park nie otrzymał środków 

finansowych na wykonanie nowych tablic, zgodnych z obowiązującymi wzorami. 

2. Park posiadał obowiązujący plan ochrony Parku na lata 2009-2028, zwany dalej „Planem ochrony”, 

ustanowiony rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 8 z dnia 27 maja 2009 r. Plan ten nie został 

zaopiniowany przez Radę Parku, pomimo obowiązku, o którym mowa w art. 99 ust. 4 pkt 2 uoop. Nie spełniono 

także wymogu zawartego w art. 19 ust. 2 uoop uzyskania pozytywnej opinii właściwych miejscowo rad gmin dla 

projektu planu ochrony Parku. Opinie te uzyskano jedynie do wstępnej wersji projektu. Plan ochrony zawierał 

wszystkie elementy określone w art. 20 ust. 4 uoop oraz został sporządzony zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla 
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parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony 

zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794). 

Plan ochrony nie był realizowany w zakresie dotyczącym oceny i bieżącego rozpoznawania, monitorowania 

i  eliminowania lub ograniczania ustalonych w nim zagrożeń, pomimo obowiązku zawartego w  art. 18 ust. 1 

uoop. W latach 2009-2011 działania w powyższym zakresie podjęto tylko 2-krotnie i to w związku ze złożonymi 

w Parku skargami.  

Służba Parku nie realizowała w sposób systematyczny i planowy zadań w zakresie respektowania 

obowiązujących na terenie Parku zakazów poprzez prowadzenie kontroli oraz wizytacji i lustracji terenowych. 

Wobec tego nie stwierdzono w kontrolowanym okresie ani jednego przypadku naruszenia tych zakazów. Zadania 

w tym zakresie ograniczono jedynie do analizy i opiniowania przez Park nadsyłanych przez gminy i inne podmioty 

projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji, planów budowy, przebudowy i modernizacji 

obiektów budowlanych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, raportów oddziaływania na 

środowisko, zamierzonych usunięć drzew i krzewów. Służba Parku, na wniosek Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Bydgoszczy (RDOŚ) dokonała w 2010 r. rozeznania w 7 przypadkach zamierzonych realizacji 

inwestycji budowlanych, przekazując do RDOŚ stosowne opinie. Ponadto w 2009 r. wspólnie z RDOŚ 

przeprowadzono wspólną wizję terenową w Zapartowie w celu oceny możliwości lokalizacji w tej miejscowości 

zamierzonej budowy budynku mieszkalnego. 

W kontrolowanym okresie Służba Parku nie prowadziła udokumentowanych działań terenowych 

w  sprawie inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną 

gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników przyrody nieożywionej. 

Ostatni wpis w prowadzonym przez Park rejestrze z dnia 24 września 2009 r., dotyczył uznania przez Radę 

Gminy w Kęsowie zespołu 21 klonów  w miejscowości Adamkowo za pomniki przyrody.  

Nie dokumentowano także informowania przez Służbę Parku osób przebywających na obszarze Parku 

i   w   miejscach  podlegających ochronie o obowiązujących przepisach o ochronie przyrody. Zadania w tym 

zakresie ograniczono do informowania osób zgłaszających się w siedzibie Parku oraz przekazywania informacji  

w trakcie organizowanych z udziałem Parku imprezach promocyjnych, oświatowych, ekologicznych, a także 

podczas narad i spotkań.  

Nieprawidłowości, o których mowa wyżej, za które jest Pan odpowiedzialny, spowodowały niepełną 

realizację zadań nałożonych na Służbę Parku przepisami art. 107 ust. 2 uoop, a ich przyczyną był m.in. brak 

zatrudnienia w Służbie Parku strażników. 

3. Zadania w zakresie edukacji ekologicznej w Parku prowadzono w oparciu o dotacje uzyskiwane 

z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W latach 2009-2011 

zorganizowano łącznie 100 zajęć terenowych dla dzieci i młodzieży z udziałem ok. 1794 osób, 60 zajęć 

związanych z ochroną przyrody i ekologią w szkołach i domach kultury z udziałem ok. 2.299 osób, 19 konkursów 

tematycznych z udziałem 1093 osób, 18 wystaw i imprez promocyjnych z udziałem ok. 1950 osób oraz  
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konferencję naukową „Stubarwna wstęga piśmiennictwa współczesnej Krajny” i metodyczną dla nauczycieli 

„Stajemy się świadomymi mieszkańcami”, z udziałem ok. 330 uczestników.  

Prawidłowo sporządzano i uzasadniano wnioski do WFOŚiGW o dotację na zadania związane z edukacją 

ekologiczną. Przekazywane środki dotacji wydatkowano zgodnie z zawartymi z WFOŚiGW umowami i ustalonymi 

harmonogramami rzeczowo-finansowymi, oprócz niezgodnego z wnioskiem o dotację z dnia 31 grudnia 2008 r. 

i umową z  dnia 3 czerwca 2009 r. wydatkowania środków na nagrody dla uczestników przeprowadzonego 

w  2009 r. konkursu fotograficznego „Piękna nasza Krajna cała”. Pomimo, że we wniosku o dotację i w umowie 

dotacji zobowiązano się do zakupu nagród „w postaci” sprzętu i artykułów fotograficznych za kwotę 2.000 zł, 

to  10 laureatów konkursu „nagrodzono talonami” o wartości od 100 do 500 zł (na kwotę łącznie 2.000 zł). 

W  złożonych do rozliczenia dotacji wyjaśnieniach dotyczących dokonanego podziału nagród, Pan Dyrektor 

stwierdził, że na posiedzeniu komisji konkursowej postanowiono podzielić jedną nagrodę na 6 części 

o jednakowej wartości po 100 zł. Natomiast w załączonej do rozliczenia dotacji fakturze VAT z dnia 17 czerwca 

2009 r. - wystawionej Parkowi, udokumentowano niezgodnie z ww. przydziałem nagród, zakup 5 sztuk sprzętu 

fotograficznego w cenie 400 zł za sztukę. Ponadto, po wydaniu przedstawicielom 3 szkół i  Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Więcborku nagród o  łącznej wartości 2.000 zł, za udział w  zorganizowanym w 2010 r. 

konkursie plastycznym na logo na torbę na zakupy pod hasłem „Żyj w  zgodzie z  naturą”, nie uzyskano 

potwierdzeń odbioru nagród przez laureatów konkursu wymaganych umową dotacji z dnia 23 kwietnia 2010 r.  

Za wyżej wymienione nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Pan Dyrektor. 

4. Pracownicy Służby Parku otrzymywali bezpłatne części umundurowania, nie ujęte w § 3 rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania 

pracowników Służb Parków Krajobrazowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk (Dz. U. Nr 67, 

poz. 584), a także niezgodnie z okresami użytkowania części umundurowania, określonymi w załączniku nr 7 do 

tego rozporządzenia. Do dnia zakończenia kontroli NIK pracownicy Służby Parku nie otrzymali części należnych 

im składników umundurowania, a specjalista ds. ochrony przyrody nie otrzymał żadnego z należnych mu 

składników umundurowania od 1 października 2011 r. Powyższe nieprawidłowości wynikały m.in. 

z  niedostatecznej wielkości środków przeznaczonych w planie finansowym Parku na umundurowanie i braku 

właściwego nadzoru ze strony Pana Dyrektora. Ponadto w Parku brakowało wewnętrznych regulacji, 

określających m.in. zasady ustalania okresów użytkowania składników umundurowania przez pracowników 

zatrudnionych w ułamkowych częściach etatu, uprawnień związanych z nieotrzymaniem przez pracownika 

należnych składników umundurowania, rozliczania umundurowania w przypadku rozwiązania stosunku pracy czy 

składników odzieży roboczej i ochronnej, należnych poza umundurowaniem, w związku z wykonywaniem 

czynności obsługi prowadzonych pojazdów samochodowych.  

5. NIK nie wnosi zastrzeżeń w zakresie gospodarowania i wykorzystania środków finansowych przeznaczonych 

na realizację zadań ustawowych Parku, oprócz rozliczenia dotacji, o których mowa w pkt. 3 niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego. W latach 2009-2011 (do 30 września) wydatkowano łącznie 729.774,69 zł, z czego 
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512.815,14 zł (70,3%) stanowiły wynagrodzenia i pozapłacowe koszty pracy, 45.706,41 zł (6,3%) bezpośrednie 

koszty utrzymania biura Parku i zakupu jego wyposażenia, 171.253,14 zł (23,4%)  pozostałe wydatki, obejmujące 

m.in. koszty realizacji zadań ustawowych Parku. Z powyższej kwoty 589.756,23 zł (80,8%) pochodziło z dotacji 

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, 26.903,51 zł (3,7%) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

110.114,95 zł (15,1%) z dotacji WFOŚiGW oraz 3.000 zł (0,4%) ze środków Unii Europejskiej.  

W Parku w latach 2009-2011 nie przeprowadzono żadnego postępowania o zamówienie publiczne na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), gdyż 

realizowane bezpośrednio przez Park wydatki na konkretny cel nie przekraczały w żadnym przypadku 

równowartości 14.000 euro, w  związku z czym nie podlegały rygorom tej ustawy.    

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

1. Kontynuację działań w celu zatrudnienia pracowników Służby Parku zgodnie z ustaloną w statucie Parku 

strukturą organizacyjną. 

2. Zapewnienie wykorzystania planu ochrony Parku do realizowania obowiązków statutowych 

i ustawowych Służby Parku. 

3. Rozszerzenie, w miarę możliwości kadrowych i finansowych Parku, realizacji zadań Służby Parku 

o kontrole, wizytacje i lustracje terenowe.    

4. Podjęcie działań w celu oznakowania granic Parku tablicami informacyjnymi, sporządzonymi zgodnie 

z obowiązującymi wzorami. 

5. Zapewnienie wydawania należnego Służbie Parku bezpłatnego umundurowania zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

6. Podjęcie działań zapewniających rzetelne rozliczanie dotacji oraz właściwe dokumentowanie wydania 

nagród laureatom prowadzonych przez Park konkursów.   

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana 

Dyrektora w terminie 21 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 art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego 

przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy 

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. 

 

 

 

 


