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     WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 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 Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie (UMWM), kontrolę 
w zakresie realizacji ustawowych zadań w parkach krajobrazowych w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 21 grudnia 
2011 r., tj. do dnia zakończenia kontroli.  

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Wicemarszałka 
Województwa Małopolskiego p. Wojciecha Kozaka w dniu 5 stycznia 2012 r.  NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura 
w Krakowie, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przesyła niniejsze wystąpienie pokontrolne.  

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia zarządzanie przez UMWM realizacją ustawowych zadań 
w parkach krajobrazowych.   

1. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania UMWM, w okresie objętym kontrolą, w zakresie 
organizacji funkcjonowania parków krajobrazowych na terenie województwa małopolskiego.  
W okresie objętym kontrolą NIK Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (zwany dalej 
„ZPKWM”), utworzony 30 stycznia 2009 r. na podstawie Zarządzenia Wojewody Małopolskiego w wyniku 
połączenia Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie, Popradzkiego Parku Krajobrazowego 
w Starym Sączu i Zespołu Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie, obejmował 11 parków 
krajobrazowych o łącznej powierzchni 181.040,6 ha.  
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Po 1 sierpnia 2009 r. ZPKWM został nadany statut - w drodze uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego 
oraz powołana została rada ZPKWM – w drodze uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego, tj. zgodnie 
z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 ze 
zm.), zwanej dalej ustawą o ochronie przyrody. Ponadto uchwałą Zarządu Województwa został zatwierdzony 
Regulamin Organizacyjny ZPKWM. W ww. okresie Zarząd Województwa Małopolskiego nie powołał 
dyrektora ZPKWM, a jego obowiązki od 1 lutego 2009 r. do dnia zakończenia kontroli NIK pełnił p. Jerzy 
Zawartka, na podstawie powierzenia przez Wojewodę Małopolskiego oraz zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy 
z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań 
administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 ze zm.), który stanowi, Ŝe dotychczasowi 
dyrektorzy parków krajobrazowych pełnią swoje funkcje do czasu powołania nowych dyrektorów w trybie 
art. 105 ust. 2  i 3 ustawy o ochronie przyrody.  
NIK pozytywnie ocenia zwiększenie w latach 2010 i 2011, w porównaniu do 2009 r., liczby pracowników 
ZPKWM, w szczególności pracowników realizujących zadania nałoŜone na SłuŜbę Parków Krajobrazowych 
(z sześciu do 15 etatów), zatrudnionych na stanowiskach ds. ochrony: przyrody, środowiska, krajobrazu, 
wartości historycznych i kulturowych, edukacji, turystyki i leśnictwa. Pozytywna ocena NIK dotyczy równieŜ 
wskazania w przekazywanych przez ZPKWM do UMWM wnioskach budŜetowych na rok 2010 i 2011, 
opracowanych według wzorów obowiązujących w UMWM, osób odpowiedzialnych za wykonanie 
przedsięwzięcia i realizację poszczególnych zadań.  

NIK pozytywnie ocenia fakt przekazania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, 
przygotowanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego projektów uchwał sejmiku województwa 
w sprawie trzech parków krajobrazowych do uzgodnienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska 
(zwanemu dalej RDOŚ)  i właściwym gminom, a ponadto poddanie ww. projektów konsultacjom społecznym.  
W okresie objętym kontrolą, na wniosek samorządów gminnych oraz przedsiębiorców i osób prowadzących 
działalność gospodarczą, Samorząd Województwa Małopolskiego podjął działania w celu modyfikacji 
zakazów obowiązujących w trzech parkach krajobrazowych województwa małopolskiego, zakończone 
w jednym przypadku przyjęciem przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwały w sprawie Parku 
Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, w której dokonano odstępstwa od zakazu pozyskiwania do celów 
gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a takŜe 
minerałów dla lokalizacji złoŜa wapieni karbońskich „Czatkowice” w gminie Krzeszowice. W pozostałych 
dwóch przypadkach, ze względu na brak pozytywnego uzgodnienia przez RDOŚ, przygotowane projekty 
uchwał nie zostały przedstawione przez Zarząd Województwa Małopolskiego Sejmikowi.  

2. NIK zwraca uwagę na ryzyko niedotrzymania ustawowego terminu sporządzenia planów ochrony parków, 
określonego w art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1237), zgodnie z którym dla parków krajobrazowych 
utworzonych przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy (tj. przed 15 listopada 2008 r.), dla których nie 
ustanowiono planu ochrony, sporządza się plan ochrony w terminie pięciu lat od dnia wejścia w Ŝycie 
niniejszej ustawy, tj. do 15 listopada 2013 r. Dla wszystkich 11 parków krajobrazowych województwa 
małopolskiego na dzień zakończenia kontroli NIK nie było obowiązujących planów ochrony. W ocenie NIK 
ryzyko niedotrzymania terminu sporządzenia planów ochrony parków wynika m.in. ze zróŜnicowania stopnia 
zaawansowania prac nad planami poszczególnych parków, a w szczególności nierozpoczęcia 
opracowywania projektów planów dla Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego 
Beskidu Małego, a przede wszystkim z braku środków finansowych na opracowanie planów. NIK pozytywnie 
ocenia działania w celu pozyskania zewnętrznego źródła finansowania ww. prac, tj. wystąpienie przez 
ZPKWM z wnioskiem do NFOŚiGW o dotację na opracowanie planów dla wszystkich 11 parków, jednakŜe 
podjęte działania nie przyniosły rezultatu, gdyŜ NFOŚiGW nie przyznał dotacji na opracowanie planów 
ochrony dla Ŝadnego parku krajobrazowego w Polsce. Ponadto NIK pozytywnie ocenia fakt, Ŝe w sytuacji 
braku planów ochrony zadania ochronne na terenie parków, zaplanowane do realizacji przez ZPKWM na rok 
2010 i 2011, ujęte zostały we wnioskach budŜetowych, gdzie dla kaŜdego z zadań budŜetowych 
wyszczególniono m.in. planowane przedsięwzięcia i działania, orientacyjny termin ich rozpoczęcia 
i zakończenia oraz osoby odpowiedzialne za zadanie i za wykonanie przedsięwzięcia. Ponadto UMWM 
przekazywał do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wykaz zadań przewidzianych do 
realizacji ze środków z budŜetu Wojewody.  
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3. NIK pozytywnie ocenia fakt, Ŝe UMWM posiadał informacje o realizacji przez ZPKWM zadań nałoŜonych na 
SłuŜbę Parków Krajobrazowych. Informacje o zadaniach zrealizowanych przez ZPKWM przekazywane były 
do UMWM w formie kwartalnych sprawozdań z wykonania zadań merytorycznych z wykorzystaniem środków 
finansowanych z budŜetu Wojewody Małopolskiego, które następnie UMWM przekazywał do Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, oraz w formie półrocznych sprawozdań ze stanu realizacji zadań ujętych 
w budŜecie Samorządu Województwa Małopolskiego.  

4. NIK pozytywnie ocenia fakt przeprowadzenia przez Departament Audytu i Kontroli UMWM na przełomie I i II 
kwartału 2010 r. kontroli kompleksowej w ZPKWM, której zakres obejmował realizację zadań ustawowych 
oraz statutowych, przestrzeganie zasad gospodarki finansowej, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz 
wdroŜenie się w struktury i zasady funkcjonowania samorządu województwa. W jej wyniku nie stwierdzono 
zasadniczych nieprawidłowości, a jedynie uchybienia w zakresie zatwierdzania do wypłaty delegacji 
słuŜbowych oraz brak rozdziału kontroli funkcjonalnej z uwagi na ówczesny stan zatrudnienia w dziale 
księgowości. Pozytywnie ocenić naleŜy równieŜ fakt, Ŝe w i półroczu 2011 r. audytem wewnętrznym 
obejmującym rok 2010, pod nazwą „Nadzór nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami 
organizacyjnymi”, objęto m.in. Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji UMWM. W zakresie nadzoru 
ww. Departamentu nad ZPKWM nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.  

5. W okresie objętym kontrolą współpraca UMWM z RDOŚ w Krakowie NIK miała charakter bieŜący i dotyczyła 
m.in. uzgadniania z RDOŚ przyjętych przez Zarząd Województwa Małopolskiego projektów uchwał Sejmiku 
Województwa, na podstawie art. 16 ust. 4 ww. ustawy o ochronie przyrody w związku z przystąpieniem przez 
samorząd województwa do zmiany zarządzeń Wojewody Małopolskiego w sprawie wybranych parków 
krajobrazowych; przekazywania przez RDOŚ do UMWM posiadanych dokumentów i opracowań, w tym 
m.in.: dokumentów w sprawie utworzenia nowych parków krajobrazowych: Małych Pienin, Beskidu Niskiego, 
Łososińsko-śegocińskiego oraz Niepołomickiego.  

Współpraca pomiędzy samorządami województw małopolskiego i śląskiego zainicjowana została przez 
Samorząd Województwa Śląskiego i dotyczyła przede wszystkim przekazywania uwag i wniosków do 
opracowywanej Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030. W przekazanych 
uwagach wskazano m.in., Ŝe istnieje konieczność współdziałania słuŜb ochrony przyrody z obydwu 
województw przy opracowaniu powyŜszych planów tak, aby był one kompatybilne dla całości chronionego 
obszaru.  

6. NIK pozytywnie ocenia finansowanie zadań dotyczących parków krajobrazowych dodatkowo z innych źródeł, 
niŜ tylko środki dotacji z budŜetu Wojewody Małopolskiego. I tak w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 
2009 r. na realizację zadań ZPKWM wydatkowano 277,7 tys. zł, z czego środki dotacji z budŜetu Wojewody 
Małopolskiego  wyniosły 239,8 tys. zł (86,4%), a środki własne Samorządu Województwa Małopolskiego  
37,9 tys. zł (13,6%). W 2010 r. wydatkowano 1.743,4 tys. zł, w tym ze środków dotacji z budŜetu Wojewody 
Małopolskiego 630 tys. zł (36,2%), środków własnych Samorządu Województwa Małopolskiego 880,7 tys. zł 
(50,5%), środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10,8 tys. zł (0,6%) 
i środków Fundacji EkoFundusz 221,9 tys. zł (12,7%). W 2011 r. (do 31 października) wydatkowano 
1.463,1 tys. zł, w tym ze środków dotacji z budŜetu Wojewody 530 tys. zł (36,2%), środków własnych 
Samorządu Województwa 683,8 tys. zł (46,7%), środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w kwocie 30,2 tys. zł (2,1%), Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
w kwocie 219,1 tys. zł (15%) na realizację projektu „Przyroda nie zna granic”. Przekazane przez UMWM do 
Wojewody Małopolskiego wnioski o środki na realizację zadań ZPKWM wskazywały na potrzeby 
w wysokości: 2.212 tys. zł na rok 2011 (przyznano dotację w wysokości 630 tys. zł) i 2.020 tys. zł na rok 
2012 (poinformowano UMWM o limicie wydatków w wysokości 648 tys. zł). Przekazując Wojewodzie 
Małopolskiemu projekt wydatków z uwzględnieniem przyznanych limitów na lata 2010 i 2011 UMWM 
wskazywał, Ŝe przyznane środki dotacji są niewystarczające do realizacji zaplanowanych zadań i wymuszają 
ograniczenie działalności merytorycznej ZPKWM do niezbędnego minimum. 
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Uwzględniając pozytywną ocenę zarządzania przez UMWM realizacją ustawowych zadań w parkach 
krajobrazowych, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie nie formułuje wniosków pokontrolnych i nie 
oczekuje od Pana Marszałka odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.  

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie 
umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 
 

 
 


