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Wystąpienie pokontrolne 
 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o NajwyŜszej Izbie Kontroli (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie 
przeprowadziła w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, zwanym w dalszym ciągu 
„Zespołem”, kontrolę realizacji ustawowych zadań w parkach krajobrazowych, w szczególności na obszarze 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”, w okresie od 1 sierpnia 2009 r. 
do października 2011 r.  
W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Dyrektora 
30 grudnia 2011 r. i omówione na naradzie pokontrolnej w dniu 26 stycznia 2012 r., NajwyŜsza Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Zespół zadań ustawowych, pomimo 
stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, które jednak nie miały istotnego wpływu na kontrolowaną działalność. 

 WyraŜoną powyŜej ocenę ogólną uzasadniają następujące oceny cząstkowe:  
1. NIK pozytywnie ocenia działania dotyczące organizacji funkcjonowania Zespołu, utworzonego w lutym 

2009 r. w wyniku połączenia Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie, Zespołu Parków 
Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie oraz Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Regulamin organizacyjny 
Zespołu, zatwierdzony przez Zarząd Województwa Małopolskiego 17 marca 2011 r., dostosowany został do 
aktualnego Statutu Zespołu. Statut ten uchwalony został przez Sejmik Województwa Małopolskiego 
30 sierpnia 2010 r., a obowiązuje od 18 października 2010 r. Utworzone zostały Oddziały Zespołu 
w Krakowie, Tarnowie i Starym Sączu. Rada Zespołu powołana została przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego dopiero 21 czerwca 2011 r. i w kontrolowanym okresie praktycznie nie miała Ŝadnego wpływu 
na ustalanie i realizację przez Zespół zadań ustawowych.  
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W kontrolowanym okresie tworzono obsadę personalną Zespołu, którą od sierpnia 2009 r. do października 
2011 r. zwiększono z 12 osób zatrudnionych na 9 ¼ etatu do 25 osób zatrudnionych na 22 ¾ etatu. 
Na stanowiskach zaliczanych do słuŜby parku krajobrazowego zatrudniono osoby spełniające wymogi 
określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2 marca 2005 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań 
kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w SłuŜbach 
Parków Krajobrazowych (Dz. U. Nr 41, poz. 395). W Regulaminie organizacyjnym określono w sposób 
ogólny podział kompetencji i odpowiedzialności, dla kaŜdego pracownika ustalono odpowiedni zakres 
czynności. SłuŜba Parków Krajobrazowych zaopatrzona została w bezpłatne umundurowanie.  
Zapewniono niezbędne zaplecze i środki techniczne do realizacji zadań, po przekazaniu przez jednostki 
z których utworzony został Zespół, mienia wraz z pracownikami do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska. Najtrudniejsze warunki lokalowe występowały w Oddziale w Starym Sączu.  
Zespół obejmuje 11 parków krajobrazowych, o łącznej powierzchni 181 040,6 ha oraz 10 obszarów 
chronionego krajobrazu. Nie były dokonywane zmiany obszaru i granic Ŝadnego parku krajobrazowego. 
Projekt zmiany zakazów obowiązujących na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, przygotowany 
w sierpniu 2011 r. przez Zarząd Województwa, nie uzyskał pozytywnego uzgodnienia Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska. Znajdujące się na terenach parków krajobrazowych Zespołu obszary Natura 
2000 w liczbie 20, posiadały łączną powierzchnię 59 783 ha, z czego 51 158 ha przypadało na Ostoję 
Popradzką, pokrywającą się w 94,4% z terenem Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Na terenie Parku 
Krajobrazowego Orlich Gniazd występowały cztery obszary Natura 2000 (Jaroszowiec, Michałowiec, Ostoja 
Środkowojurajska, Pustynia Błędowska), zajmujące łącznie 31% Parku. Z ogólnej liczby 35 rezerwatów 
przyrody o łącznej powierzchni 1 744,7 ha, 13 rezerwatów o pow. 438,7 ha występowało w granicach 
Popradzkiego Parku, a dwa o pow. 200 ha – w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.  
Na terenach parków krajobrazowych wyznaczone były tereny działalności turystycznej i rekreacyjnej. Między 
innymi na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego wytyczone były ścieŜki dydaktyczno-przyrodnicze 
(ogółem 15, z tego pięć o łącznej długości 49 km utworzonych przez Zarząd Parku), szlaki turystyczne PTTK 
piesze i rowerowe, dwa parkingi wybudowane staraniem Zarządu Parku oraz liczne parkingi utrzymywane 
przez miejscowe gminy i Nadleśnictwa, wieŜa widokowa na Radziejowej wybudowana przez Zarząd Parku, 
a takŜe liczne miejsca historyczne i kulturowe.  
W 2011 r. Zespół wydał między innymi publikację „Parki Krajobrazowe Województwa Małopolskiego”, 
prezentującą walory wszystkich 11 parków krajobrazowych, przewodnik po ścieŜce dydaktycznej 
w rezerwacie „Las Lipowy ObroŜyska”, oraz wznowienie monografii „Przyroda Popradzkiego Parku 
Krajobrazowego”.  
Zespół posiada Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Polichtach, na terenie CięŜkowicko-RoŜnowskiego Parku 
Krajobrazowego. Natomiast Oddziały w Krakowie i Starym Sączu nie dysponowały pomieszczeniami 
do prowadzenia działalności edukacyjnej – zadania w tym zakresie realizowane były tam głównie w szkołach 
lub w terenie.  

2. NIK negatywnie ocenia fakt braku planów ochrony wszystkich parków krajobrazowych na obszarze działania 
Zespołu. Kontrola wykazała jednak, Ŝe zrealizowanie tego zadania było niemoŜliwe. Pozytywnie ocenia się  
działania podjęte w tym zakresie przez  p. Dyrektora Zespołu. Prace przygotowawcze do sporządzenia 
planów ochrony. Parków krajobrazowych podjęte zostały w 2010 r. a wnioski o dofinansowanie planów 
ochrony wszystkich 11 parków krajobrazowych, złoŜone w czerwcu 2011 r. do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zostały one jednak odrzucone z powodu negatywnej oceny 
formalnej. W badanym okresie w Zespole ustalane były budŜetowe plany działania, zawierające zadania 
wspólne dla wszystkich parków krajobrazowych, których charakter przyczyniał się do realizacji celów 
ochrony, określonych w zarządzeniach  Wojewody Małopolskiego w sprawie poszczególnych parków 
krajobrazowych. 

3. NIK pozytywnie ocenia realizowane działania w zakresie ochrony walorów parków krajobrazowych. 
Zwrócenia uwagi wymaga jednak fakt, Ŝe na terenie Parków objętych szczegółową kontrolą, nie 
przeprowadzano w badanym okresie inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt 
i grzybów objętych ochroną gatunkową. NIK przyjmuje wyjaśnienie przyczyn braku bieŜącego monitoringu 
przyrodniczego stopniowym tworzeniem obsady personalnej pracowników (w Oddziale w Starym Sączu do 
kwietnia 2010 r. zatrudniony był tylko jeden pracownik merytoryczny w wymiarze czasu pracy ½ etatu), 
a takŜe planowaniem ich wykonania w ramach prac nad planami ochrony.  
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Pracownicy Oddziałów Zespołu w Starym Sączu i Krakowie nie zidentyfikowali na terenie Popradzkiego 
Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd zagroŜeń wymagających wnioskowania 
o podjęcie działań mających na celu ich eliminowanie lub ograniczanie. Pozytywnie ocenia się podejmowane 
przez nich działania, w oparciu o przepis art. 107 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), na rzecz ochrony innych form ochrony przyrody na terenie tych parków. 
Inicjowali bowiem i podejmowali starania o zapewnienie środków finansowych koniecznych do wykonania 
prac dla ochrony licznych rezerwatów przyrody i pomników przyrody w granicach tych parków. Do czasu 
niniejszej kontroli Zespół nie uczestniczył na prawach strony w postępowaniach administracyjnych w sprawie 
inwestycji na terenie parków krajobrazowych. Jako element dobrej praktyki uznać naleŜy wystąpienie Pana 
Dyrektora w maju 2011 r. do wszystkich burmistrzów i wójtów gmin województwa małopolskiego, w których 
znajdują się parki krajobrazowe, z prośbą o informowanie Zespołu o prowadzonych postępowaniach 
zmierzających do wydania pozwolenia na rozpoczęcie inwestycji budowlanej na obszarze parku 
krajobrazowego.  
Na uznanie zasługuje teŜ działalność edukacyjna, polegająca m.in. na prowadzeniu zajęć terenowych, 
konkursów, warsztatów i prelekcji tematycznych w szkołach, przedszkolach i obiektach kolonijnych. Liczba 
uczestników takich zajęć tylko na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego wzrosła z 85 w II połowie 
2009 r. do 1079 w okresie od stycznia do października 2011 r. BieŜąco współpracowano z jednostkami 
samorządu terytorialnego, Lasów Państwowych i organizacjami ekologicznymi w zakresie wspólnych działań 
na rzecz ochrony przyrody. Współpracowano takŜe ze szkołami wyŜszymi w zakresie między innymi 
umoŜliwiania studentom odbywania praktyk, czy realizacji prac dyplomowych, efektem czego między innymi 
w 2011 r. została napisana praca magisterska pt. Rewitalizacja rezerwatu „Okopy Konfederatów Barskich” 
w Muszynce, znajdującego się na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a z Państwową WyŜszą 
Szkołą Zawodową w Nowym Sączu podpisano porozumienie dotyczące podjęcia współpracy m.in. 
w zakresie wspierania merytorycznego prowadzonych działań poprzez udostępnianie zaplecza badawczego 
i kadrowego (prowadzenie odpowiednich badań).  
NIK zwraca uwagę na niezgodne z przepisami oznakowanie parków krajobrazowych. Na obrzeŜach 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego umieszczone były tablice informujące o nazwie tego parku, których 
proporcje wielkości oraz wielkość liter i orła były niezgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 1 
do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic (Dz. U. nr 268, 
poz. 2665), a obrzeŜa Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd w ogóle nie były oznakowane odrębnymi 
tablicami z nazwą parku. W obydwóch tych parkach brak było tablic informujących o zakazach 
obowiązujących na ich obszarach, wymaganych art. 115 ust. 1 cytowanej ustawy o ochronie przyrody. 
Zaznaczyć przy tym naleŜy, Ŝe Zespół planował w 2010 r. jednolicie oznakować granice parków 
krajobrazowych, jednak prace podjęte w tym zakresie zostały wstrzymane ze względu na nieuzyskanie 
środków finansowych na ten cel.  

4. NIK pozytywnie ocenia nadzór nad respektowaniem wprowadzonych w parkach zakazów. W badanym 
okresie na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd dokonano 28 wizytacji terenowych dotyczących 
między innymi wyznaczenia miejsc ustawienia tablic informacyjnych na obrzeŜach Parku, weryfikacji 
przebiegu granic Parku, stanu ścieŜek dydaktycznych, nie stwierdzając łamania zakazów. Zaobserwowano 
natomiast ślady pojazdów na obszarze Pustyni Błędowskiej w wyniku czego wspólnie z przedstawicielami 
Nadleśnictwa Olkusz oraz Policji zorganizowano 4-dniową akcję, podczas której StraŜ Leśna nałoŜyła pięć 
mandatów karnych na kwotę 550 zł i 14 upomnień za wjazd pojazdami silnikowymi oraz za jazdę konną po 
terenach leśnych. Na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego przeprowadzono 82 kontrole i inspekcje 
terenowe, z których 32 wiązały się z monitorowaniem przestrzegania zakazów w ramach kontroli stacji 
narciarskich, stanu szlaków i innych obiektów infrastruktury turystycznej, przygotowaniem opinii dla Urzędu 
Marszałkowskiego w sprawach dotyczących projektu „Siedem Dolin” lub realizacji inwestycji w Jaworkach. 
ZastrzeŜenia NIK odnosiły się jednak do braku udokumentowania wyników 77 (94%) tych inspekcji i kontroli 
przez pracowników Oddziału w Starym Sączu, gdyŜ według wyjaśnień kierownika Oddziału notatki 
spisywane były tylko w przypadku ujawnienia naruszenia zakazów (czego jednak w kontrolowanym okresie 
nie stwierdzono) lub w przypadku wizytacji dokonywanych wspólnie z przedstawicielami innych instytucji.  

5. NIK ocenia jako poprawną współpracę Zespołu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie. 
Dwóch przedstawicieli Zespołu zostało zaproszonych do uczestnictwa w Regionalnej Radzie Ochrony 
Przyrody, uczestniczono w trzech wspólnych wizytacjach terenowych (w dwóch rezerwatach przyrody 
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i dotyczącej wycinki drzew na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego) oraz opiniowano wycinkę 
drzew w pasach drogowych Popradzkiego Parku Krajobrazowego i Południowo-Małopolskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. Ponadto zawarto porozumienie o współpracy w sprawie opracowania projektu 
planów ochrony dla parków krajobrazowych oraz projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 
2000 (w lipcu 2011 r.). Zespół w kontrolowanym okresie nie otrzymał jednak od Dyrektora Regionalnego 
Ochrony Środowiska w Krakowie Ŝadnych zaleceń i wytycznych dotyczących obszarów Natura 2000 
lub rezerwatów przyrody, połoŜonych na terenach parków krajobrazowych i nie był włączany do postępowań 
w sprawach związanych z uzgadnianiem przez RDOŚ projektów dokumentów planistycznych oraz decyzji 
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego lub o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dotyczących 
obszarów parków krajobrazowych i ich otulin 

6. NIK nie wnosi uwag do gospodarowania i wykorzystania środków finansowych przez Zespół. W okresie 
od sierpnia 2009 r. do września 2011 r. wydatkowano łącznie 3 206,0 tys. zł, w tym 1 954,7 tys. zł (61%) 
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 1 181,3 tys. zł (36,8%) na pozostałe wydatki bieŜące i 70,0 tys. zł 
(2,2%) na wydatki majątkowe. Z ww. ogólnej kwoty środków 1 349,8 tys. zł (42,1%) pochodziło z budŜetu 
Wojewody Małopolskiego, 1 500,0 tys. zł (46,8%) z budŜetu Marszałka Województwa Małopolskiego, 
221,9 tys. zł (6,9%) z EkoFunduszu, 37 tys. zł (1,2%) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz 97,3 tys. zł (3,0%) z funduszy europejskich.  
NIK pozytywnie ocenia podejmowane w kontrolowanym okresie przez Zespół starania o pozyskanie 
dodatkowych środków na realizację ustawowych zadań w parkach krajobrazowych, w kwocie łącznej 
10 353,6 tys. zł. Z kwoty tej między innymi 2 280 tys. zł dotyczyło projektu Rewitalizacja rezerwatu przyrody 
„Okopy Konfederatów Barskich w Muszynce”, który został umieszczony na liście rezerwowej projektów 
wybranych do dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, 
a 6 363,8 tys. zł dotyczyło środków na sporządzenie planów ochrony 11 parków krajobrazowych, o jakie 
wnioskowano w 2011 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, lecz wszystkie 
wnioski zostały odrzucone. Pozyskano natomiast 1 076,6 tys. zł, w tym między innymi:  
− z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 680 tys. zł na realizację w latach 2011-2012 

projektu Przyroda nie zna granic (we współpracy z partnerami Województwa Małopolskiego w zakresie 
ochrony przyrody ze Słowacji, Czech i Włoch oraz z gminami Rytro, Gromnik i Klucze), którego celem 
była poprawa jakości zarządzania obszarami chronionymi poprzez wypracowanie modelowych rozwiązań 
w ramach międzynarodowej współpracy sieciowej, 

− z EkoFunduszu 221,9 tys. zł na sfinansowanie rewitalizacji szlaku przyrodniczego im. Adama hrabiego 
Stadnickiego w 2010 r. w Popradzkim Parku Krajobrazowym oraz z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 402 tys. zł na prowadzenie monitoringu turystycznego w Popradzkim 
Parku Krajobrazowym (zadanie do realizacji w 2012 r.), 

− z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 140,7 tys. zł na realizację 
róŜnych konkursów przyrodniczych, wznowienie „Monografii przyrodniczej Popradzkiego Parku 
Krajobrazowego” i ochronę herpetofauny w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd.  

Wydatki realizowane były zgodnie z przeznaczeniem i planami rzeczowo-finansowymi. Analizowane trzy 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone były z zastosowaniem przepisów ustawy 
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz 
z wewnętrznymi procedurami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych, których wartość nie 
przekraczała wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Zamówienia wykonane zostały zgodnie 
z zawartymi umowami, w których interesy Zespołu były odpowiednio zabezpieczane.  

7. NIK stwierdziła niezrealizowanie wniosków pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez NIK 
w 2007 r. w Popradzkim Parku Krajobrazowym w zakresie wdraŜania ochrony na obszarach Natura 2000. 
Spowodowane to było jednak czynnikami zewnętrznymi – nieuzyskaniem dotychczas środków finansowych 
na przygotowanie projektu planu ochrony tego Parku oraz nieprzekazaniem przez Ministra Środowiska 
programu ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Popradzka. 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie wnosi o: 
1) Kontynuowanie działań mających na celu opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych 

województwa małopolskiego. 
2) Podjęcie działań zmierzających do zgodnego z przepisami oznakowania parków krajobrazowych.  
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3) Ustalenie procedury określającej sposób udokumentowania wizji terenowych dokonywanych na obszarze 
parków krajobrazowych przez pracowników poszczególnych Oddziałów Zespołu. 

NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez 
p. Dyrektora w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonaniu wniosków pokontrolnych oraz 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 daty otrzymania niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na piśmie, do dyrektora Delegatury NIK 
w Krakowie, umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

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

 

 


