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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: Urząd Marszałkowski lub Urząd). 

Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego (dalej: 
Marszałek Województwa). 

1. Realizacja zadań mających na celu zachowanie trwałości projektu dotyczącego 
Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. 

2. Działania podejmowane na rzecz efektywnego funkcjonowania Wschodniego 
Szlaku Rowerowego Green Velo, w tym rozwoju infrastruktury towarzyszącej. 

3. Prawidłowość działań obejmujących finansowanie i rozliczanie zadań 
związanych z wykorzystaniem Szlaku Green Velo.  

Lata 2016-2020 (I kwartał). Badaniami kontrolnymi objęto również dowody 
sporządzone przed i po tym okresie, które miały wpływ na okres objęty oceną. 
 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie. 

 

Cezary Gogolewski, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
Nr LOL/38/2020 z 12 maja 2020 r. 

 (akta kontroli str.1-2) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zbadanym zakresie. 

Urząd był odpowiednio przygotowany pod względem organizacyjnym do realizacji 
zadań związanych z utrzymaniem trwałości i promocją projektu „Trasy rowerowe 
w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie”. W wyniku jego 
realizacji w województwie powstał Szlak Rowerowy Green Velo o długości około 
400 km. W latach 2016-2020 utrzymane zostały wskaźniki produktu i rezultatu 
dotyczące tego projektu, a Samorząd Województwa dysponował rzetelnymi danymi 
odnośnie jakości i stanu wybudowanej infrastruktury. Podejmował także skuteczne 
działania, aby trwałość projektu została utrzymana w niepogorszonym stanie. 

Funkcjonowanie Szlaku przyniosło oczekiwane efekty, gdyż zwiększył się ruch 
turystyczny w gminach położonych w korytarzu Szlaku Green Velo z 24,3 tys. osób 
w 2018 r. do 41,6 tys. osób w 2019 r. (o 71%)3. Nastąpiła też aktywizacja działań 
samorządów na rzecz polepszania i rozbudowy infrastruktury służącej turystyce 
rowerowej, a także w zakresie podejmowanych przedsięwzięć o charakterze 
promocyjnym i popularyzującym turystykę rowerową. 

Samorząd Województwa przeznaczał też istotne środki na promocję produktu 
turystycznego jakim stał się Szlak Rowerowy Green Velo. W latach 2016-2020 
wydatkowano na ten cel ok. 400 tys. zł, podejmując szereg przedsięwzięć 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Na podstawie danych z Miejsc Przyjaznych Rowerzystom (dalej: MPR). 
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promujących Szlak oraz walory turystyczno-krajoznawcze terenów, przez który on 
przebiega. Jednym z czynników służących temu celowi było nadawanie przez 
Marszałka Województwa statusu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom. Według stanu 
na 18 maja 2020 r. miejsc takich było w województwie 205 (dominowały obiekty 
noclegowe i atrakcje turystyczne), a proces przyznawania rekomendacji przebiegał 
prawidłowo i zgodnie z ustalonymi wymogami.  

Urząd prawidłowo, tj. zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie4, zlecał organizacjom 
pozarządowym realizację zadań z zakresu turystyki, w tym turystyki rowerowej. 
Aktywnie wspomagał też jednostki samorządu terytorialnego, leżące na Szlaku 
Green Velo, poprzez udzielanie im dotacji na rozwój infrastruktury służącej turystyce 
rowerowej, a także rzetelnie rozliczał wykonanie dotowanych zadań.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja zadań mających na celu zachowanie 
trwałości projektu dotyczącego Szlaku 

Zadania dotyczące utrzymania i eksploatacji Wschodniego Szlaku Rowerowego 
Green Velo (dalej: Szlak) realizowały w Urzędzie Departament Infrastruktury 
i Geodezji oraz Departament Turystyki. 

Do zadań Departamentu Infrastruktury i Geodezji należało m.in.: 

- wykonywanie czynności organu zarządzającego ruchem na drogach 
wojewódzkich, w tym m.in.: rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz 
wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu; opracowanie lub zlecanie do 
opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające 
z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu; zatwierdzanie 
organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów organizacji ruchu; 
przekazywanie zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji; prowadzenie 
kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, 
urządzeń sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu, 

- bieżący kontakt z Departamentem Turystyki i niezwłoczne przekazywanie mu 
informacji istotnych z punktu widzenia zarządzania, rozwoju, współpracy 
i promocji produktu turystycznego - Szlaku Rowerowego Green Velo. 

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, uchwałą Zarządu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z 10 września 2012 r., ustanowiony został pełnomocnikiem 
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. projektu „Trasy rowerowe 
w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie”. Na podstawie 
udzielonego pełnomocnictwa upoważniono go do wykonywania wszelkich czynności 
związanych z obowiązkami beneficjenta w trakcie trwania ww. projektu.  

Departamentowi Turystyki przypisano m.in. następujące zadania: 

- realizowanie polityki rozwoju turystyki określonej przez Samorząd Województwa 
w dziedzinie turystyki, 

- opracowanie, aktualizacja i realizacja Strategii Rozwoju Turystyki Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, 

                                                      
4 Dz. U. z 2019 r. poz. 688, ze zm., dalej: ustawa o działalności pożytku publicznego. 
5 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

3 

- monitoring realizacji ww. strategii, 

- opracowanie, wdrażanie i monitoring projektów z zakresu rozwoju turystyki, 

- inicjowanie i realizacja zadań związanych z kreowaniem rozwoju turystyki, 
kształtowaniem i promocją produktów turystycznych, 

- promocja nowych produktów turystycznych regionu (w tym Wschodniego Szlaku 
Rowerowego Green Velo), 

- prowadzenie spraw i konkursów związanych z wdrażaniem i realizacją projektów 
z zakresu promocji turystycznej regionu, 

- realizacja zadań z zakresu prowadzenia monitoringu ruchu turystycznego 
w województwie na podstawie danych statystycznych oraz prac analityczno-
badawczych w tym zakresie wraz z upowszechnianiem ich wyników. 

Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki, od 11 października 2016 r., posiadała 
pełnomocnictwo Marszałka Województwa do dokonywania czynności w sprawach 
związanych z zarządzaniem produktem Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. 
Na mocy tego pełnomocnictwa mogła ona reprezentować województwo warmińsko-
mazurskie w ramach kontaktów zewnętrznych, poprzez stałą współpracę 
z przedstawicielami innych województw, Regionalnej Organizacji Turystycznej 
(dalej: ROT) Województwa Świętokrzyskiego oraz podmiotami zewnętrznymi w celu 
rozwoju współpracy i promocji ww. produktu. 

(akta kontroli str. 3-23) 

W związku z faktem, iż Szlak Rowerowy Green Velo przebiegał m.in. w ciągu dróg 
wojewódzkich zadania z zakresu jego utrzymania realizowała jednostka 
organizacyjna województwa, tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich (dalej: ZDW). Zadania te 
Zarząd Województwa powierzył ww. jednostce uchwałą z dnia 29 stycznia 2013 r. 
w sprawie współpracy ZDW przy realizacji zadań oraz eksploatacji odcinków trasy 
rowerowej wzdłuż dróg wojewódzkich w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce 
Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie”6. Były to m.in. następujące 
zadania: 

- zapewnienie trwałości projektu, w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., przez 5 lat od jego zakończenia, 
poprzez utrzymanie charakteru i użyteczności rezultatów projektu, 

- utrzymanie w stanie niepogorszonym trasy rowerowej, 

- bieżące naprawy trasy rowerowej (w szczególności nawierzchni) oraz 
infrastruktury towarzyszącej (wiat, parkingów, stojaków, itp.) zlokalizowanych 
wzdłuż tras rowerowych, 

- dokonywanie przeglądów trasy rowerowej 2 razy w roku (do 30 kwietnia  
i 30 września każdego roku), poprzez monitoring stanu infrastruktury trasy 
rowerowej polegający na: stwierdzeniu przejezdności trasy (czy użytkownik trasy 
jest w stanie bez utrudnień przejechać weryfikowany odcinek), sprawdzeniu 
kompletności oznakowań pionowych i poziomych trasy oraz poprawności ich 
posadowienia w pasie drogi, sprawdzeniu kompletności i stanu technicznego 
infrastruktury towarzyszącej i obiektów inżynierskich (stwierdzenie czy obiekty 
mogą być wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem), stwierdzeniu 
ewentualnie zaistniałych ubytków lub uszkodzeń nawierzchni trasy rowerowej, 

- po stwierdzeniu występowania ewentualnych ubytków lub uszkodzeń 
niezwłoczne doprowadzenie infrastruktury do stanu z dnia jej odbioru. 

                                                      
6 Wykonanie tych zadań powierzono na czas oznaczony, tj. realizacji projektu oraz okresu jego trwałości (pięć lat 
od dnia zakończenia realizacji zadania). 
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Na mocy ww. uchwały ZDW został także zobowiązany do udostępniania 
dokumentów, udzielania wyjaśnień oraz poddania się kontroli dyrektora projektu (był 
nim Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji) i innych uprawnionych 
podmiotów w zakresie realizowanego zadania. 

Zarząd Województwa zobowiązał się do zabezpieczania odpowiednich środków 
finansowych w corocznych budżetach Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
i przekazywania ich ZDW na pokrycie kosztów realizacji zadania. 

Dyrektor ZDW składał nadzorującemu Marszałkowi co tydzień sprawozdania 
z bieżącej działalności, a Zarządowi Województwa raz w kwartale. W ramach 
bieżącego utrzymania dróg dla każdego z Rejonów Dróg Wojewódzkich 
drogomistrzowie prowadzili regularne objazdy dróg wraz z drogami dla rowerów. 
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji pozostawał w stałym kontakcie 
z Naczelnikiem Wydziału Dróg ZDW, który odpowiedzialny był za monitorowanie 
stanu i utrzymania wybudowanej infrastruktury rowerowej w ciągu dróg 
wojewódzkich. Do osoby tej rowerzyści mogli zgłaszać uwagi nt. stanu infrastruktury 
Green Velo, a pracownicy ww. departamentu informowali tę osobę o stwierdzonych 
problemach stanu technicznego drogi i wspólnie ustalali procedury naprawcze. 

Problematyka funkcjonowania Szlaku ujęta została w przyjętej w 2016 r. „Strategii 
Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025”. 
Wskazano w niej, iż Green Velo jest szansą jako produkt turystyczny regionu oraz 
szansą w odniesieniu do wizerunku i promocji regionu. Szlak ujęty został  
w obszarze „flagowe szlaki kulturowe i przyrodnicze regionu”, a odnosząc się do 
zagadnienia turystyki aktywnej-rowerowej wskazano, iż projektowane są do 
realizacji dwa szlaki rowerowe, tj. Pętla Rowerowa Wielkich Jezior Mazurskich  
i Green Velo. Funkcjonowanie Szlaku ujęte zostało także w „Strategii rozwoju 
społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2030 roku”,  
w planie zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego 
oraz w dokumencie z 2016 r. „Koncepcja systemu tras rowerowych w województwie 
warmińsko-mazurskim”.  

 (akta kontroli str. 24-104, 421-422, 1044-1045) 

W latach 2016-2020 (I kw.) w Urzędzie zaplanowano i wydatkowano następujące 
kwoty środków na zadania związane z funkcjonowaniem i eksploatacją Szlaku: 
w 2016, 2017 i 2018 r. zaplanowano w każdym z tych lat po 20 tys. zł 
i wykorzystano 20 tys. zł; w 2019 r. plan wydatków wyniósł 40 tys. zł i wykorzystano 
40 tys. zł; w  2020 r. zaplanowano 40 tys. zł, a do końca I kw. tego roku 
wykorzystano 20 tys. zł. 

Wydatki z lat 2016-2018 dotyczyły utrzymania portalu green.velo.pl. Natomiast 
wydatki z lat 2019-2020 związane były z utrzymaniem infrastruktury Szlaku 
(20 tys. zł) i portalu green.velo.pl. (20 tys. zł). 

Na utrzymanie i eksploatację Szlaku w latach 2016-2020 przekazano ZDW 
następujące kwoty środków: w 2019 r. - 20 tys. zł, a wykorzystano 20,4 tys. zł; 
w 2020 r. zaplanowano do wydatkowania 20 tys. zł (do końca I kw. nie poniesiono 
wydatków na utrzymanie Szlaku). 

Na promocję Szlaku wydatkowano w latach 2016-2020 następujące kwoty: 
w 2016 r. - 4 tys. zł, w 2017 r. - 147, 5 tys. zł, w 2018 r. - 122,3 tys. zł, w 2019 r. - 
118,7 tys. zł i do 31 maja 2020 r. - 7,2 tys. zł7. 

Najwyższym kwotowo wydatkiem w okresie 2016-2020 było wydatkowanie w 2018 r. 
50 tys. zł na usługę dotyczącą badania ruchu turystycznego na Szlaku. Wykonawcę 
usługi wyłoniono na podstawie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego  
                                                      
7 W latach 2017-2020, w których obowiązywały umowy partnerstwa z pozostałymi województwami Polski 
Wschodniej, planowano minimalną kwotę wydatków na promocję w wysokości 110 tys. zł rocznie. 
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z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych8. Wydatek ten poniesiony został zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych9, tj. w sposób celowy, oszczędny,  
z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 
Zamówione opracowanie wykonane zostało i dostarczone w terminie wynikającym  
z zawartej umowy oraz protokolarnie odebrane i opłacone. 

(akta kontroli str. 105-137) 

Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-
mazurskie” realizowany był w latach 2012-2015. Rzeczowe i finansowe zakończenie 
realizacji projektu nastąpiło 31 grudnia 2015 r., natomiast rozliczenie finansowe 
przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 27 maja 2016 r.10. 

Wskaźniki produktu dla projektu, według wniosku o dofinansowanie, były 
następujące: 

- długość nowych, wytyczonych i oznakowanych tras rowerowych - 393,981 km, 

- długość utwardzonych ścieżek rowerowych - 177,613 km, 

- długość dróg przebudowanych na potrzeby trasy rowerowej - 15,172 km, 

- liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów inżynieryjnych - 85 szt., 

- liczba Miejsc Obsługi Rowerzystów (dalej: MOR) - 40 szt. 

Wskaźniki te w wyniku zakończenia realizacji projektu zostały osiągnięte, 
a podstawą ich pomiaru były protokoły odbioru wykonanych robót. W okresie  
od 26 maja 2016 r. do 1 lipca 2020 r. zostały one utrzymane. 

Wskaźniki rezultatu określone we wniosku o dofinansowanie były następujące: 

- liczba udostępnionych atrakcji turystycznych - 93, 

- liczba nowych miejsc noclegowych - 1 608, 

- liczba nowych miejsc pracy w sekcji PKD 2007 - 235. 

W okresie trwałości projektu wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte i utrzymane. 
Wskaźniki rezultatu w odniesieniu do nowopowstałych miejsc noclegowych i atrakcji 
turystycznych mierzono w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych GUS oraz na 
podstawie liczby obiektów noclegowych wpisywanych do katalogu MPR. 
W przypadku nowych miejsc pracy w sekcji PKD 2007 wzrost ich liczby został 
potwierdzony w Banku Danych Lokalnych GUS. 

W wyniku realizacji projektu wybudowano: 

- oznakowaną trasę rowerową o długości - 393,981 km, 

- nową infrastrukturę o długości - 192,785 km, w tym: 

� długość wybudowanych ścieżek rowerowych o nawierzchni asfaltowej - 
45,950 km, 

� długość wybudowanych ścieżek rowerowych o nawierzchni z kruszywa - 
58,811 km, 

� długość ciągów pieszych (adaptacja/przebudowa chodnika) - 8,127 km, 

� długość wybudowanych/przebudowanych dróg o nawierzchni asfaltowej -
14,197 km,  

� remont dróg gruntowych - trasy poprowadzone w ruchu ogólnym - 
65,700  km, 

  

                                                      
8 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. 
9 Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 
10 Utrzymanie trwałości projektu nastąpić miało w ciągu pięciu lat od tej daty, tj. do 27 maja 2021 roku. 
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- przepusty - 73 szt., obiekty inżynieryjne (kładki) - 12 szt., 

- MOR-y - 40 szt., stojaki na rowery - 305 szt. 

Wartości powyższe odpowiadały wartościom przyjętym we wniosku 
o dofinansowanie i były zgodne w wykazanymi w raporcie do PARP za 2016 r. 
odnośnie trwałości projektu w zakresie wskaźników produktu. 

(akta kontroli str. 138-245, 1045-1046) 

Urząd posiadał informacje w zakresie utrzymania i eksploatacji poszczególnych 
odcinków Szlaku od właściwych partnerów projektu (7 powiatów i 25 gmin). 
Informacje te uzyskiwane były na podstawie dokonywanych przeglądów 
gwarancyjnych Szlaku (dwa razy do roku), które pracownicy Urzędu wykonywali 
wspólnie z przedstawicielami partnerów w okresie wiosna 2016 r. - wiosna 2018 r. 
(w przeglądach tych uczestniczyli przedstawiciele urzędów gmin, starostw 
powiatowych, powiatowych zarządów dróg, Lasów Państwowych oraz wykonawcy 
poszczególnych odcinków Szlaku). Od I półrocza 2018 r. partnerzy dokonywali 
samodzielnie przeglądów infrastruktury Szlaku w okresie jego gwarancji jakości, 
a o ich wynikach informowali Urząd poprzez dostarczanie stosownych dokumentów 
(protokołów) z przeglądów.   

Wiedzę w zakresie utrzymania i eksploatacji Szlaku Urząd pozyskiwał także na 
podstawie przeglądów Szlaku, które samodzielnie wykonywali pracownicy 
Departamentu Infrastruktury i Geodezji (bez udziału partnerów). Wykonane zostały 
dwa takie przeglądy, z których w czerwcu 2018 r. i listopadzie 2019 r. powstały 
raporty z funkcjonowania trasy rowerowej Green Velo w okresie trwałości projektu 
„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie”. 
Raporty obejmowały opis zrealizowanego projektu i charakterystykę trasy, opis 
podziału zadań i sfer odpowiedzialności, charakterystykę stanu bieżącego trasy na 
obszarze poszczególnych gmin, przykłady rozwijania wybudowanej infrastruktury, 
przykłady wpływu trasy Green Velo na rozwój oferty branży turystycznej, 
rekomendacje, omówienie dalszych możliwości rozwoju Szlaku i podsumowanie.  

W raportach tych wskazano m.in.: 

- w odniesieniu do przebiegu trasy przez gminę Frombork wskazano,  
iż problemem jest tu utrzymanie odcinków trasy z kruszywa (odcinek od granicy 
gminy Tolkmicko do Fromborka, będący w utrzymaniu powiatu braniewskiego), 

- w odniesieniu do przebiegu trasy przez gminę Braniewo wskazano, iż na odcinku 
od Nowej Pasłęki do miasta Braniewo dochodzi do uszkodzeń trasy 
spowodowanych oddziaływaniem rzeki Pasłęki, a na całym fragmencie trasy do 
miasta Braniewo widać znaczące ubytki w oznakowaniu pionowym, co zaburza 
czytelność przebiegu trasy, 

- stan nawierzchni gruntowych dróg gminnych, między miastem Braniewo a gminą 
Płoskinia, powoduje istotne utrudnienia w przejezdności trasy przez rowerzystów, 
co spowodowane było sporem wykonawcy robót z partnerami w zakresie 
utrzymania trasy oraz zniszczeniami trasy w wyniku działalności maszyn 
rolniczych i obfitych opadów deszczu, 

- zainwestowanie w Szlak Green Velo dało impuls do dalszego rozwoju 
infrastruktury rowerowej, tj. m.in. miasto Bartoszyce pozyskało środki na 
zagospodarowanie Parku Miejskiego, w tym na oświetlenie ścieżki rowerowej; 
w Lidzbarku Warmińskim w tzw. „Zakolu Łyny” dzięki funduszom zewnętrznym 
miasto obudowało główną ścieżkę rowerową Green Velo, zwiększając 
bezpieczeństwo i estetykę tego obszaru; gmina Węgorzewo przystąpiła do 
budowy Mazurskiej Pętli Rowerowej, w ramach której część Szlaku stanowić 
będzie północny przebieg nowej trasy rowerowej; Park Krajobrazowy Puszczy 
Rominckiej wybudował dwie wieże widokowe w Stańczykach i Pobłędziu, do 
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których prowadzi Green Velo, co znacząco poprawiło ofertę turystyczną gminy 
Dubeninki, 

- w podsumowaniu wskazano, iż już po pierwszym roku funkcjonowania Szlaku 
zauważono znaczny wzrost turystycznego i rekreacyjnego ruchu rowerowego na 
obszarach, po których poprowadzono tę trasę. 

Na naprawy Szlaku na odcinku Nadbrzeże-Braniewo ZDW wydatkował w 2019 r. 
20,4 tys. zł, a w ramach prac m.in.: uzupełniono brakując znaki, uzupełniono 
i wymieniono słupki do znaków, uporządkowano szlak z zalegających gałęzi, 
konarów i miejscowo poprzycinano odrosty od drzew. 

W latach 2016-2020 (I kw.) nie wystąpiły okoliczności mogące powodować 
niezachowanie trwałości projektu, w związku z czym Urząd nie informował Instytucji 
Pośredniczącej o takim fakcie. 

(akta kontroli str. 108-110, 315-415, 421-422, 1045) 

W latach 2016-2020 (I kw.) do Urzędu wpłynął jeden wniosek dotyczący Szlaku 
Rowerowego Green Velo11. Dotyczył on jakości oraz stanu ścieżek rowerowych na 
terenie powiatu braniewskiego. Wątpliwości osoby zainteresowanej budziła jakość 
materiałów użytych do wykonania trasy rowerowej oraz umiejscowienie mostów 
i kładek nad ciekami wodnymi. Wniosek rozpatrzony został przez Departament 
Infrastruktury i Geodezji i uznany za bezzasadny. Osobie zainteresowanej udzielono 
odpowiedzi, wskazując m.in., iż jeden z mostów, wskazany we wniosku, wykonany 
został zgodnie z wytycznymi Urzędu Morskiego w Gdyni. 

Z informacji uzyskanej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (dalej: KWP) 
wynika, iż w latach 2016-2020 (I kw.) na trasie przebiegu Szlaku Rowerowego 
Green Velo miało miejsce 15 wypadków z udziałem rowerzystów (jeden w powiecie 
kętrzyńskim, dwa w bartoszyckim, jeden w giżyckim, pięć w węgorzewskim i sześć 
na terenie miasta Elbląga). W wyniku tych zdarzeń 16 osób zostało rannych (nie 
było osób zabitych). Najczęstszą przyczyną wypadków było nieustąpienie 
pierwszeństwa przejazdu (osiem przypadków) i niedostosowanie prędkości do 
warunków ruchu (dwa przypadki). 

W ocenie KWP w Olsztynie na trasie przebiegu Green Velo w województwie istnieje 
jedno potencjalnie niebezpieczne miejsce, którym jest częściowy przebieg szlaku 
w powiecie kętrzyńskim po jezdni, a nie po wyznaczonych ścieżkach rowerowych. 
Na terenie tego powiatu, na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie, 
w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu wprowadzone zostało 
dodatkowe oznakowanie zezwalające na ruch pieszych po ścieżkach rowerowych 
w miejscach, gdzie nie występowały chodniki. Urzędowi znana była sytuacja na ww. 
odcinku Szlaku w powiecie kętrzyńskim. Jakość infrastruktury była monitorowana na 
podstawie przeprowadzanych dwa razy do roku przeglądów gwarancyjnych 
z udziałem partnerów i w sytuacji stwierdzenia jej zniszczenia nakazywano 
przeprowadzenie napraw. 

(akta kontroli str. 349-420) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 

 

 
                                                      
11 Wpłynął on w sierpniu 2016 r. W okresie 2016-2020 (I kw.) nie wpłynęły natomiast w kwestii Green Velo żadne 
skargi. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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2. Działania podejmowane na rzecz efektywnego 
funkcjonowania Szlaku, w tym rozwoju infrastruktury 
towarzyszącej 

Projekt dotyczący utworzenia Szlaku Rowerowego Green Velo w województwie 
warmińsko-mazurskim zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Wschodnia i zakończony w 2015 roku. W wyniku jego realizacji powstał szlak 
rowerowy o długości około 400 km, przebiegający przez obszar siedmiu powiatów  
i 25 gmin. Szlak rozpoczyna swój bieg w mieście Elblągu i przebiega przez obszar 
następujących powiatów: powiat elbląski (gminy: Milejewo i Tolkmicko), powiat 
braniewski (miasto Braniewo, gminy: Braniewo Frombork, Płoskinia, Pieniężno, 
Lelkowo), powiat lidzbarski (miasto Lidzbark Warmiński, gmina Lidzbark Warmiński, 
miasto Górowo Iławeckie, gmina Górowo Iławeckie, gmina Kiwity) powiat 
bartoszycki (miasto Bartoszyce, gminy: Bartoszyce, Sępopol), powiat kętrzyński 
(gminy: Korsze, Barciany, Srokowo), powiat węgorzewski (gminy: Węgorzewo, 
Budry), powiat gołdapski (gminy: Gołdap, Banie Mazurskie, Dubeninki). Szlak 
kończy swój bieg na granicy z województwem podlaskim w tzw. „styku trzech granic 
państwowych”, tj. Polski, Litwy i Federacji Rosyjskiej. W latach 2016-2020 
zachowano cel główny i cele szczegółowe projektu. 

(akta kontroli str. 240-314) 

Pozyskiwanie informacji na temat rzeczywistego wykorzystania Szlaku następowało 
poprzez badania ankietowe wśród partnerów, badania przeprowadzane w MPR-ach, 
a także badania zlecone do wykonania firmie, która przeprowadzała je w oparciu 
o profilowanie danych ze smartfonów.   

W I kw. 2017 r. Urząd przeprowadził badanie ankietowe wśród partnerów projektu, 
tj. gmin/powiatów, a także nadleśnictw, przez teren których przebiega Szlak. Na 
pytanie czy po zrealizowaniu inwestycji odnotowano zwiększenie ruchu rowerzystów 
(mieszkańców i turystów) w gminie/powiecie, 26 na 37 ankietowanych 
odpowiedziało że tak, a tylko jeden, że nie. Na pytanie czy wybudowana trasa 
rowerowa jest wykorzystywana przez jednostki odpowiedzialne za rozwój turystyki 
i promocji do zwiększenia oferty turystycznej w gminie/powiecie, 25 ankietowanych 
odpowiedziało, że tak, a czterech, że nie. W odpowiedzi na pytanie czy planują 
państwo rozbudowę infrastruktury trasy Green Velo - 12 respondentów 
odpowiedziało, że tak, a 16, że nie planuje takich inwestycji. Na pytanie czy 
odnotowali państwo wykorzystywanie trasy Green Velo jako element oferty 
turystycznej wśród podmiotów prywatnych - 21 ankietowanych odpowiedziało, że 
tak, a pięciu, że nie. 

(akta kontroli str. 423-454) 

W 2018 r. Urząd zlecił firmie Selectiw Sp. z o.o. przeprowadzenie badania ruchu 
turystycznego na obszarze gmin stanowiących korytarz Wschodniego Szlaku 
Rowerowego Green Velo (badanie przeprowadzono w okresie maj-wrzesień 
i dotyczyło wszystkich pięciu województw, przez które biegnie Szlak). Zlecenie to 
zostało zrealizowane i w listopadzie 2018 r. ww. firma przedstawiła, w formie 
raportu, wyniki z przeprowadzonego badania12. W odniesieniu do województwa 
warmińsko-mazurskiego przedstawiono w nim m.in. następujące konkluzje: 

- użytkownicy z województwa warmińsko-mazurskiego w liczbie 46 948 osób 
uplasowali się na piątym miejscu co do liczby osób korzystających ze Szlaku 
(11,35% ogółu), 

                                                      
12 Koszt przeprowadzonego badania wyniósł 50 tys. zł. 
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- liczba turystów krajowych wraz z mieszkańcami, którzy odwiedzili Szlak na 
odcinku województwa warmińsko-mazurskiego w okresie maj-wrzesień 2018 r. 
wyniosła 77 663 osoby (18,7% ogółu). Plasowało to województwo warmińsko-
mazurskie na czwartym miejsc z pięciu województw, przez które biegnie Szlak, 
a także na czwartym miejscu co do średniej liczby osób korzystających z niego 
na km (185 osób/km), 

- turyści krajowi najliczniej korzystali ze szlaku w sierpniu, a najrzadziej w maju, 

- w woj. warmińsko-mazurskim wśród turystów krajowych najpopularniejszy był 
powiat giżycki, który odwiedziło 19 388 osób (63,7% użytkowników korytarza 
Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo w województwie). Na drugim 
miejscu był powiat bartoszycki, odwiedzony przez 4 419 użytkowników (14,5%), 

- wśród turystów zagranicznych najpopularniejszym odwiedzanym powiatem był 
powiat giżycki (84,6%) i powiat lidzbarski (15,4%),  

- w odniesieniu do mieszkańców, którzy korzystają jako użytkownicy z korytarza 
Szlaku Green Velo, największe zainteresowanie szlakiem wystąpiło w powiecie 
bartoszyckim, 

- najpopularniejszą gminą odwiedzaną w korytarzu Szlaku było miasto Giżycko 
oraz gmina Giżycko, 

- analiza długości pobytu w obszarze korytarza Wschodniego Szlaku Rowerowego 
Green Velo w woj. warmińsko-mazurskim wykazała, iż najliczniejszą grupę 
stanowiły pobyty stałe, czyli pobyty mieszkańców gmin korytarza szlaku 
korzystających z niego w celach turystycznych. Wśród pobytów krótkotrwałych 
najpopularniejsze były pobyty dwudniowe, trzydniowe i jednodniowe. 

(akta kontroli str. 454-540) 

W latach 2018-2019, w celu zbadania wielkości ruchu turystycznego w korytarzu 
Szlaku, przeprowadzono ankietę wśród MPR odnośnie liczby turystów 
odwiedzających te obiekty w okresie maj-wrzesień.  

Na podstawie danych uzyskanych w ramach ww. ankiety ustalono, iż w 2018 r. 
liczba turystów krajowych korzystających z MPR na szlaku Green Velo 
w województwie warmińsko-mazurskim wyniosła 24 299 osób, przy czym z liczby tej 
najwięcej turystów pochodziło z województwa warmińsko-mazurskiego (56,5%). 
Najwięcej turystów korzystało z MPR na Szlaku w lipcu i sierpniu (26% i 28% ogółu). 
W 2019 r. liczba turystów korzystających z MPR ogółem wzrosła do 41 575, 
najwięcej z nich pochodziło z województwa warmińsko-mazurskiego (43,5%). 
Podobnie jak w 2018 r., najwięcej turystów korzystało z MPR przy Szlaku w lipcu 
i sierpniu (28% i 28% ogółu. Liczba turystów zagranicznych korzystających  
z MPR-ów w obrębie Szlaku wyniosła natomiast 3 649 osób w 2018 r. (z tego 67% 
stanowili turyści z Niemiec) i 10 544 w 2019 r. (64% turyści z Niemiec).  

(akta kontroli str. 424-453) 

W latach 2017-2020 województwo warmińsko-mazurskie zawarło z samorządami 
województw Polski Wschodniej13, przez które biegnie Szlak Green Velo, cztery 
umowy o współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju i promocji Szlaku. Przedmiotem 
tych umów było ustalenie celów, zakresu oraz zasad prowadzonej przez strony 
umowy współpracy. Załącznikami do umów były plany działań na dany rok, 
w których wyszczególniano zadania do zrealizowania dla każdego z województw 
(w podziale na zadania o charakterze ponadregionalnym i regionalnym). W każdym 
roku, zgodnie z umową, na realizację zadań każde województwo przeznaczyć miało 
po 110 tys. zł. 

                                                      
13 Tj. z samorządem województwa: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. 
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W 2017 r. i 2018 r. stronami zawartych umów o współpracy partnerskiej, oprócz 
samorządów województw, było także pięć ROT z poszczególnych województw, 
natomiast w umowie z 2019 r. i 2020 r. stroną umowy była tylko ROT Województwa 
Świętokrzyskiego. 

Po zakończeniu każdego roku, zgodnie z postanowieniami umów o współpracy, 
dokonywane były spotkania koordynatorów Wschodniego Szlaku Rowerowego 
Green Velo w celu dokonania oceny zrealizowanych zadań i ustalenia planu 
przedsięwzięć na rok następny. Głównymi efektami tych spotkań było: podjęcie 
wspólnych uzgodnień w kwestii przyznawania rekomendacji dla MPR, 
organizowania naborów do MPR (ujednolicone zasady naboru, wzory formularzy), 
uzgodnienia w sprawie przeprowadzenia badania ruchu turystycznego na szlaku, 
a także kształtu umowy na utrzymanie portalu green.velo.pl.  

Urząd współpracował z ROT Województwa Warmińsko-Mazurskiego (dalej:  
W-M ROT) w zakresie działań związanych z promocją i rozwojem Szlaku. 
Współpraca ta przejawiała się w następujących inicjatywach: 

- przekazywaniu ww. organizacji materiałów promocyjnych - wydawnictw, które 
następnie za pośrednictwem prowadzonego przez W-M ROT Wojewódzkiego 
Centrum Informacji Turystycznej dystrybuowane były do turystów 
zainteresowanych zagadnieniem turystyki rowerowej na Szlaku, 

- W-M ROT merytorycznie wspierał działania Departamentu Turystyki poprzez 
oddelegowanie swoich pracowników do obsługi stoisk promocyjnych Szlaku 
Green Velo podczas targów i imprez promocyjnych. W-M ROT prowadził także 
samodzielne zadania związane z promocją Szlaku, polegające na przygotowaniu 
i publikacji artykułów o jego przebiegu oraz organizacji wizyt studyjnych po trasie 
Szlaku Green Velo. 

(akta kontroli str. 541-575, 611-625) 

W dniu 21 lipca 2014 r. pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim 
a województwem świętokrzyskim zawarta została umowa partnerska na rzecz 
realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja”. Przedmiotem 
tej umowy było określenie podziału kompetencji pomiędzy stronami na etapie 
realizacji i utrzymania trwałości projektu. Dotyczyło to bieżącej realizacji projektu, 
wdrożenia i utrzymania portalu turystycznego poświęconego funkcjonowaniu szlaku 
oraz organizacji partnerstwa po zakończeniu realizacji projektu. Czynności 
i obowiązki wynikające z ww. umowy i przewidziane w niej dla województwa 
świętokrzyskiego realizować miał tzw. „partner wykonawczy”, tj. ROT Województwa 
Świętokrzyskiego. Zgodnie z § 8 ust. 2 umowy, województwo warmińsko-mazurskie 
zobowiązało się do przekazywania województwu świętokrzyskiemu corocznej dotacji 
na utrzymanie i rozwój portalu dotyczącego Green Velo w wysokości 20 tys. zł 
w okresie trwałości projektu. 

Zgodnie z umowami o współpracy do 31 stycznia roku następnego po roku, którego 
dotyczyła umowa, samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przedkładał 
pozostałym samorządom wojewódzkim sprawozdania dotyczące zrealizowanych 
działań na rzecz Szlaku. Wykonując umowy o współpracy, województwo warmińsko-
mazurskie w latach 2017-2019 zrealizowało następujące zadania promujące Szlak: 

• w 2017 r. - zorganizowano dwa ponadregionalne eventy promujące Szlak, 
tj. w ramach Pikniku Olimpijskiego w Warszawie i w trakcie Tour de Pologne 
w Krakowie; opłacono emisję artykułów sponsorowanych/reklam w rowerowej 
prasie branżowej i lifestylowej; zakupiono materiały promujące z logo Green 
Velo; we wrześniu w Lidzbarku Warmińskim zorganizowano event regionalny 
umożliwiający poznanie całościowej oferty Green Velo; przeprowadzono nabór 
i przyznanie certyfikatów MPR oraz wykonano materiały promujące znak Green 
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Velo oraz drukowano wydawnictwa; w lutym i kwietniu zorganizowano cztery 
spotkania informacyjno-promocyjne, na których zapoznano uczestników  
(107 osób) z zasadami obowiązującymi w funkcjonującym wzdłuż szlaku Green 
Velo systemie MPR. Łączny koszty zrealizowanych zadań wyniósł 147,5 tys. zł.  

• w 2018 r. -  dokonano badania ruchu na Szlaku (także na terenie pozostałych 
województw); zorganizowano dwa eventy promocyjne (Piknik Olimpijski 
w Warszawie i Tour de Pologne w Krakowie); zakupiono materiały promocyjne, 
przeprowadzono nabór do MPR-ów, zorganizowano event regionalny (oferta 
Szlaku prezentowana była podczas Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia 
Turystyki w Ostródzie); wydrukowano katalog MPR w województwie warmińsko-
mazurskim, a także dokonano audytu tych miejsc. Łączny koszt zrealizowanych 
zadań wyniósł 122,3 tys. zł.  

• w 2019 r. - województwo wzięło udział w trzech wydarzeniach promocyjnych 
o charakterze ponadregionalnym, tj. Pikniku Naukowym w Warszawie, promocji 
Szlaku w ramach 76 edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne, promocji 
szlaku podczas akcji Aktywne Lato, zorganizowanej w lipcu 2019 r. 
w Węgorzewie; wydano materiały promocyjne, w tym mapę turystyczną 
Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo; realizowano nabór do MPR-ów, 
a także promowano Szlak w trakcie dwóch eventów regionalnych, tj. podczas 
Rowerowego Kwietnia z Radiem Zet oraz II Festiwalu Biegu Kopernikowskiego  
w Lidzbarku Warmińskim. Koszt zrealizowanych zadań wyniósł 118,7 tys. zł. 

(akta kontroli str. 576-610) 

W ramach promocji szlaku dokonywano publikacji wydawnictw, tj. wydrukowano 
mapę Szlaku Green Velo w województwie warmińsko-mazurskim, mapę Szlaku na 
trasie jego przebiegu przez obszar pięciu województw Polski Wschodniej oraz atlas 
rowerowy Szlaku Green Velo w województwie warmińsko-mazurskim. Prowadzono 
także działania w ramach e-marketingu turystycznego w 2018 i 2019 r. - 
przeprowadzono kampanie internetowe polegające na umieszczeniu artykułów 
sponsorowanych  w serwisie internetowym Interia. Przeprowadzono kilka kampanii 
CPC14 (baner promocyjny z przekierowaniem na portal mazury.travel) na portalu 
internetowym WP w zakresie promocji Szlaku Rowerowego Green Velo. W sposób 
ciągły aktualizowano też informacje o Szlaku oraz obiektach zlokalizowanych w jego 
korytarzu na portalu internetowym green.velo.pl. W 2019 r. na stronie 
www.warmia.mazury.pl zamieszczono też prezentację pt. „Długodystansowe trasy 
rowerowe w województwie warmińsko-mazurskim”, w której ujęty był Szlak.  

(akta kontroli str. 592-600, 626-650) 

W latach 2016-2020 o przyznanie statusu MPR na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego ubiegało się ogółem 426 obiektów, z tego: 127 w 2016 r., 76 w 2017 r., 
196 w 2018 r., 16 w 2019 r. i 11 w 2020 roku. Liczba obiektów, którym przyznano 
rekomendacje wyniosła 392, tj.: 110 w 2016 r., 73 w 2017 r., 186 w 2018 r.,  
13 w 2019 r. i 10 w 2020 r. Najwięcej rekomendacji przyznano obiektom 
noclegowym (203), następnie atrakcjom turystycznym (65) i obiektom 
gastronomicznym (62). 

Odmówiono udzielenia rekomendacji 33 obiektom, tj. 17 w 2016 r., 3 w 2017 r., 
9 w 2018 r., 3 w 2019 r. i 1 w 2020 roku. Przyczynami odmowy przyznania 
rekomendacji były: braki formalne w złożonej dokumentacji oraz położenie obiektów 
poza tzw. „korytarzem szlaku”, tj. obszarem objętym System Rekomendacji MPR 
Green Velo (w każdym przypadku Urząd informował wnioskodawcę o przyczynach 
odrzucenia wniosku). Nie wystąpiły przypadki utracenia przez dane obiekty 
rekomendacji MPR. 
                                                      
14 Cost per click - opłata za kliknięcie np. w baner reklamowy. 
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Z rekomendacji MPR w ww. okresie zrezygnowały cztery obiekty (wszystkie 
w 2020 r.). Rezygnacje dotyczyły dwóch miejsc noclegowych i dwóch obiektów 
gastronomicznych. Przyczynami rezygnacji były: zaprzestanie prowadzenia 
działalności gospodarczej (jeden przypadek) oraz brak zainteresowania właściciela 
obiektu w kontynuowaniu współpracy z powodu małej liczby turystów i konieczności 
monitorowania ruchu turystów w swoich obiektach (trzy przypadki). 

Liczba obiektów, które w latach 2016-2020 posiadały rekomendacje MPR wynosiła: 
w 2016 r. - 110 (65 obiektów noclegowych, 14 atrakcji turystycznych, 14 obiektów 
gastronomicznych, 4 informacje turystyczne, 13 pozostałych obiektów usługowych), 
w 2017 r. - 183 (103 obiekty noclegowe, 25 atrakcji turystycznych, 27 obiektów 
gastronomicznych, 9 informacji turystycznych, 19 pozostałych obiektów 
usługowych), w 2018 r. - 186 (88 obiekty noclegowe, 35 atrakcji turystycznych, 33 
obiekty gastronomiczne, 9 informacji turystycznych, 21 pozostałych obiektów 
usługowych), w 2019 r.  - 199 (96 obiektów noclegowych, 38 atrakcji turystycznych, 
33 obiekty gastronomiczne, 9 informacji turystycznych, 23 pozostałe obiekty 
usługowe), na dzień 18.05.2020 r. - 205 (98 obiektów noclegowych, 40 atrakcji 
turystycznych, 33 obiekty gastronomiczne, 9 informacji turystycznych, 25 pozostałe 
obiekty usługowe).  

Od 2017 r. status MPR dla obiektów na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego przyznaje Urząd Marszałkowski (organizator systemu rekomendacji), 
a w 2016 r. zadanie to dla wszystkich obiektów na całej długości Szlaku realizowała 
ROT Województwa Świętokrzyskiego.  

Podstawą zgłoszenia udziału w systemie rekomendacji jest wypełnienie i przesłanie 
formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się wnioskodawcy 
z regulaminem współpracy i deklaracją prawdziwości składanego oświadczenia. 
W przypadku ubiegania się o uzyskanie rekomendacji w kategorii obiekty noclegowe 
należy dołączyć do wniosku potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpisu do 
ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzonej 
przez wójta gminy lub burmistrza/prezydenta miasta właściwego ze względu na 
miejsce położenia obiektu wraz z oświadczeniem o jego aktualności. Rekomendacja 
przyznawana jest bezterminowo.   

Wprowadzając system rekomendacji MPR, Urząd dbał o to, aby obiekty uzyskujące 
ten status rozmieszczone były równomiernie w ramach korytarza Szlaku. Według 
założeń systemu rekomendacji kluczowym elementem naboru jest położenie 
obiektu, który musi znajdować się w korytarzu Szlaku Green Velo oraz spełnianie 
kryteriów obligatoryjnych, wskazanych w regulaminie współpracy. W ogłaszanych co 
roku naborach do systemu rekomendacji MPR wskazywano, iż jedną z głównych 
przesłanek uzyskania statusu MPR jest lokalizacja obiektu na terenie objętym 
naborem (teren ten zdefiniowany był w załączniku do regulaminu współpracy, 
tj. w wykazie gmin objętych systemem rekomendacji).  

Prawidłowość przyznawania przez Urząd rekomendacji MPR zbadano na próbie  
60 spraw (30 obiektów noclegowych, 10 obiektów gastronomicznych, 12 atrakcji 
turystycznych, 4 informacji turystycznych i 4 pozostałych obiektów usługowych-
głównie wypożyczali i sklepów rowerowych), dotyczących nadania tego statusu 
w latach 2017-2020 (kw.). Badanie to wykazało, że: 

- we wszystkich sprawach status MPR przyznany został zgodnie z procedurą 
określoną w regulaminie współpracy i ogłoszonym naborze, 

- ubiegający się o nadanie statusu MPR spełnili kryteria formalne, 

- dla danych obiektów spełnione zostały kryteria dostępności, w tym kryteria 
obowiązkowe, a ubiegający się o przyznanie rekomendacji zapewnili 
podstawowe świadczenia dla rowerzystów, 
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- do formularzy zgłoszeniowych dołączone zostały wszystkie wymagane 
dokumenty, tj. zdjęcia, a dla obiektów noclegowych kopie wpisu do ewidencji 
obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, nie będących obiektem 
hotelarskim, prowadzonej przez wójta gminy lub burmistrza/prezydenta miasta 
właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wraz z oświadczeniem 
o jego aktualności, 

- wnioski sprawdzone zostały pod względem formalnym oraz prawdziwości 
spełniania kryteriów rekomendacji, 

- wszystkie obiekty, które uzyskały rekomendację, umieszczone zostały na portalu 
green.velo.pl., a treści ich dotyczące zawierały wymagane informacje 
(tj. lokalizację obiektu na interaktywnej mapie Szlaku, dane kontaktowe, krótki 
opis obiektu i zakres świadczonych usług oraz zdjęcia obiektu), 

- w każdym przypadku Urząd informował wnioskodawcę o wyniku rozpatrzenia 
zgłoszenia do systemu MPR. 

(akta kontroli str. 651-803) 

Urząd prowadził monitoring sposobu spełniania przez zgłoszone obiekty standardów 
uprawniających do uzyskania statusu MPR. Realizowano to poprzez audyt 
telefoniczny lub poprzez bezpośrednie wizytowanie obiektów.  

W sierpniu 2018 r., na zlecenie Urzędu, przeprowadzono bezpośredni audyt MPR  
w celu zweryfikowania jakości świadczonych usług i ich zgodności z zadeklarowanymi 
w formularzu zgłoszeń. Audytem objęto 50 obiektów, tj. miejsc noclegowych, 
punktów gastronomicznych, informacji i atrakcji turystycznych. W wyniku audytu 
stwierdzono, iż wszystkie badane obiekty spełniają wymagania dla MPR. Pozostałe 
obiekty posiadające status MPR, według stanu na dzień ww. badania, tj. 136 
obiektów objętych zostało audytem telefonicznym, w wyniku którego nie stwierdzono 
uchybień lub rozbieżności skutkujących uchyleniem statusu MPR.  

Obiekty posiadające status MPR przekazywały do Urzędu raz w miesiącu dane  
nt. dobowego ruchu turystycznego na Szlaku. W 2018 r. Departament Turystyki 
opracował ankietę w formie arkusza Excel, którą MPR-y wypełniały i mailowo 
przekazywały mu do analizy. Dane w ankiecie dotyczyły danego miesiąca w rozbiciu 
na dni i zawierały informacje o miejscu pochodzenia - turyści krajowi według 
województwa, a turyści zagraniczni według krajów, a także o płci, wieku i sposobie 
podróżowania turystów. W przypadku nieprzekazania ankiety w danym miesiącu 
pracownicy departamentu podejmowali czynności monitujące (telefonicznie, 
mailowo, czasami pisemnie). Nie wystąpiła konieczność cofnięcia rekomendacji 
MPR z powodu nieprzekazania ankiety. 

W 2019 r. opracowane zostało nowe narzędzie do przekazywania danych o ruchu 
turystycznym - aplikacja Barometr Turystyczny, którego jednym z modułów jest 
monitoring ruchu w MPR-ach. Barometr obejmuje ten sam zestaw danych co  
ww. ankieta i umożliwia MPR-om logowanie się do systemu w odstępach dobowych 
i przesyłanie wprowadzonych do niego danych z tego okresu. 

Na bazie przekazywanych z MPR-ów ankiet i danych z Barometru Turystycznego 
Urząd prowadził monitoring i dokonywał analiz ruchu turystycznego na Wschodnim 
Szlaku Rowerowym Green Velo - województwo warmińsko-mazurskie.  

W 2018 r. z MPR skorzystało ogółem 24 299 turystów, najwięcej bo 13 734 
z województwa warmińsko-mazurskiego. Najwięcej turystów krajowych korzystało 
ze Szlaku w miesiącach lipiec i sierpień. Turystów zagranicznych skorzystało ze 
Szlaku w okresie maj-wrzesień 3 649, z tego 67% z Niemiec. W 2019 r. z MPR 
w korytarzu Szlaku Green Velo skorzystało 41 575 turystów krajowych i 10 544 
zagranicznych. 

(akta kontroli str. 424-453, 804-849) 
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W „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-
mazurskiego do 2030 r.”15 wskazano, iż w zakresie celu „efektywna współpraca” 
istotne będzie tworzenie, rozwój oraz promocja sieciowych ponadregionalnych 
produktów turystycznych, głównie w oparciu o: wspólne dziedzictwo kulturowe, 
międzynarodowe trasy rowerowe Euro Velo, krajową trasę rowerową Green Velo 
oraz międzynarodową drogę wodną E-70. W odniesieniu do Obszaru Strategicznej 
Interwencji - Wielkie Jeziora Mazurskie wskazano, iż jedną z oczekiwanych zmian 
przestrzennych będzie rozbudowa systemu szlaku rowerowego Mazurskiej Pętli 
Rowerowej. Ponadto, w odniesieniu do monitoringu stopnia realizacji celu 
„Efektywna współpraca” wskazano, iż wskaźnikiem jego pomiaru będzie m.in. liczba 
turystów zagranicznych korzystających z turystycznych obiektów noclegowych (bazą 
była wartość z 2018 r. - 162,3 tys. osób16).  

W Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2025 
roku17 wskazano, iż w ramach celu rozwojowego „rozwój regionalnych produktów 
turystycznych” Green Velo jest istotnym produktem (ze znacznym potencjałem 
rozwojowym) w odniesieniu do dwóch celów przedsięwzięcia, tj. „zbudowanie 
zintegrowanych, wizerunkowych produktów szlaków tematycznych regionu, 
o istotnym potencjale komercjalizacji,  w tym przyciągnięcia nowych grup turystów 
krajowych i zagranicznych; „rozwój regionalnego produktu turystycznego turystyki 
aktywnej - rowerowej”. Celami operacyjnymi w ramach przedsięwzięcia „rozwój 
regionalnego produktu turystycznego turystyki aktywnej - rowerowej” było m.in.: 
rozwój atrakcji i produktów wokół szlaków i tras rowerowych oraz rozwój oraz 
doskonalenie infrastruktury, w tym m.in.: budowa nowych, wysokiej jakości tras 
i ścieżek rowerowych oraz rozwój MOR-ów; zintegrowanie lokalnych sieci tras 
rowerowych, w tym z trasami sąsiednich województw, poprzez tworzenie m.in. 
wiodących szlaków markowych; udostępnianie atrakcji turystycznych turystom 
rowerowym; budowa przy trasach rowerowych małej infrastruktury (wiaty, miejsca 
postojowe). 

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Turystyki wdrażaniem produktu „turystyka 
aktywna - rowerowa” mają zajmować się w szczególności Lokalne Organizacje 
Turystyczne, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Lokalne Grupy Działania 
i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Według zasad monitorowania 
i ewaluacji ww. dokumentu, pierwszym okresem referencyjnym są lata 2015-2020, 
toteż analiza stopnia realizacji określonych wskaźników nastąpi w 2021 roku. 
Źródłem pozyskania danych będą informacje zgromadzone w bazie GUS, dane 
pozyskane w trakcie bieżącego monitorowania dokumentu oraz zgromadzone 
w Barometrze Turystycznym. Według wyjaśnień Dyrektora Departamentu Turystyki, 
obecnie można stwierdzić, iż stopień realizacji celów określonych w strategii 
w  odniesieniu do turystyki rowerowej jest wysoki. Wskazał on, iż w województwie 
warmińsko-mazurskim powstaje dużo nowych szlaków rowerowych oraz 
udogodnień dla turystów rowerowych. Wszystkie one wpisują się w cele strategii, 
a inwestycje przyczyniają się do wzrostu zainteresowania turystów ofertą 
turystyczną, co przekłada się na wskaźniki ekonomiczne poszczególnych gmin oraz 
jest motorem napędzającym rozwój lokalnych atrakcji turystycznych. Realizując cele 
strategii podjęto następujące działania: 

- co roku organizowany jest - kierowany do gmin - konkurs „Łączy nas turystyka”, 
dzięki któremu pozyskują one środki na budowę nowych tras rowerowych oraz 
obiektów małej infrastruktury przy trasach (wiaty, miejsca postojowe, stojaki 
rowerowe),  

                                                      
15 Uchwała Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr XIV 243/20 z 18 lutego 2020 r. 
16 Wskaźnik ten miał być zwiększony do 2030 roku. 
17 Uchwała Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr XVIII/425/16 z 28 czerwca 2016 r.  
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- rozpoczęto budowę nowego szlaku rowerowego - „Mazurskiej Pętli Rowerowej” 
o długości ok. 300 km, łączącego się z Green Velo i mającego na niego 
znaczący wpływ; powstał nowy szlak „Warmińska Łynostrada” o długości ok. 
60 km, będący przedłużeniem biegnącej przez Olsztyn „Łynostrady” do 
Lidzbarka Warmińskiego oraz Szlak Rowerowy Kanału Elbląskiego o długości 
ok. 85 km (trasy te zostały oznaczone),  

- w odniesieniu do realizacji celu dotyczącego rozwoju i doskonaleniu 
infrastruktury oraz zintegrowaniu lokalnych sieci tras rowerowych w obszarze 
Green Velo powstały trasy rowerowe zintegrowane z tzw. „królestwami szlaku 
Green Velo”. W ramach „Królestwa Rowerowego Północne Mazury” powstały: 
Szlak Kanału Mazurskiego, Rezerwat Siedem Wysp, Leśny Szlak Sapiny, Duża 
Pętla Mamr, szlak Węgorzewo-Kal-Kalskie Nowiny-Trygort-Węgorzewo, 
w ramach „Królestwa Rowerowego Warmia” powstało sześć nowych szlaków, 
a „Królestwa Rowerowego Zalew Wiślany” - pięć szlaków. 

(akta kontroli str. 31-45, 892-896) 

W zakresie zarządzania Szlakiem Samorząd Województwa współpracował głównie 
z partnerami projektu, tj. 7 powiatami i 25 gminami. W ramach współpracy 
z powiatami, w odniesieniu do bieżącego utrzymania Szlaku, współpracowano 
najczęściej z powiatowymi zarządami dróg. Ponadto, w ramach działań na rzecz 
Szlaku, współpracowano też z Lasami Państwowymi i konkretnymi nadleśnictwami, 
na terenie których zlokalizowano przebieg trasy Green Velo. Dzięki 
przeprowadzeniu Szlaku przez teren Lasów Państwowych niektóre nadleśnictwa,  
na swój koszt, wybudowały dodatkowe MOR-y, w standardzie analogicznym  
do MOR-ów wykonanych w ramach zrealizowanego projektu (np. na odcinakach 
Elbląg-Jagodnik, Chojnowo-Krzyżewo, Wielochowo-Nerwiki). W ramach współpracy 
z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Rominckiej przy trasie Green Velo powstały też 
dwie wieże widokowe - w Stańczykach i Pobłędziu, co wzmocniło potencjał trasy 
i atrakcyjność turystyczną gminy Dubeninki.  

Na poszczególne lata okresu 2016-2020 Sejmik Województwa Warmińsko-
Mazurskiego uchwalał program współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego. Uchwalenie tych 
programów poprzedzone było przeprowadzeniem konsultacji społecznych, 
prowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5 ww. ustawy. W treści ww. 
programów jako jeden z priorytetów współpracy z ww. organizacjami ujmowany był 
rozwój turystyki, a w ramach tego priorytetu wskazywano na działania, które będą 
preferowane przez Samorząd Województwa w uzyskaniu dofinansowania w ramach 
organizowanych konkursów. W treści tych programów nie odnoszono się 
bezpośrednio do zagadnienia wykorzystania Szlaku Rowerowego Green Velo ani do 
zagadnień związanych z turystyką rowerową. Zagadnień tych nie wskazywano też 
wprost jako działań, które preferowane będą w uzyskiwaniu wsparcia realizacji 
określonych priorytetów. Ujmowano jednak, jak np. w programie na rok 2016 i 2017, 
iż promowane będą działania (poprzez organizację imprez turystycznych) 
wspierające sztandarowe atrakcje i produkty turystyczne Warmii i Mazur.   

(akta kontroli str. 850-891,421-422,1038-1039) 

W województwie planowane są dalsze inwestycje w rozbudowę sieci dróg 
rowerowych. Gmina Węgorzewo przystąpiła do budowy tzw. „Mazurskiej Pętli 
Rowerowej, która połączy się z Green Velo (Szlak Green Velo stanowić będzie 
północny przebieg tej trasy, realizowanej z funduszy UE na lata 2014-2020). 
Zakończyła się budowa trasy rowerowej z Olsztyna do Lidzbarka Warmińskiego 
tzw. „Warmińskiej Łynostrady”, będącej łącznikiem do Szlaku. Ponadto 
zatwierdzone zostały koncepcje przebiegu międzynarodowych dróg rowerowych, 
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tj.  Euro Velo przez obszar województwa warmińsko-mazurskiego. Planowany jest 
przebieg Euro Velo nr 10 i 13 przez tereny powiatów elbląskiego i braniewskiego do 
granicy z Federacją Rosyjską. Infrastruktura wybudowanej Green Velo stanowi 
podstawę do rozwijania infrastruktury rowerowej Euro Velo nr 20, która połączyłaby 
infrastrukturę rowerową województwa pomorskiego z województwem podlaskim 
i terytorium Litwy. Planowane jest wybudowanie łącznika trasy rowerowej pomiędzy 
województwem warmińsko-mazurskim i pomorskim (według szacunków z 2015 r. 
dobudowa 6 km odcinka trasy po wale przeciwpowodziowym wraz z obiektem 
mostowym kosztowałaby ok. 1,5 mln zł brutto). 

Wybudowana trasa Green Velo odgrywa istotną rolę w ramach planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego i jest 
kompatybilna z trasami „Warmińska Łynostrada” i „Mazurska Pętla Rowerowa”. 
Stanowi też bazę do dalszej rozbudowy infrastruktury związanej ze Szlakiem, 
a poszczególni partnerzy projektu, w ramach pozyskanych środków zewnętrznych, 
mają możliwość poprawy stanu nawierzchni trasy. W 2021 r. planowana jest 
modernizacja drogi 501 na odcinku Łęcze-Nadbrzeże, gdzie wybudowana zostanie 
wyodrębniona, o nawierzchni bitumicznej droga dla rowerów, która znacząco 
poprawi komfort i bezpieczeństwo rowerzystów na przebiegu trasy nad Zalewem 
Wiślanym. 

W przypadku pojawienia się funduszy umożliwiających dalsze powstawanie 
długodystansowych tras rowerowych samorząd województwa planuje wybudowanie 
odcinka trasy Euro Velo nr 20, która jest obecnie realizowana przez województwo 
zachodniopomorskie i pomorskie. Marszałek Województwa, w ramach Konwentu 
Marszałków Województw RP, uczestniczy w pracach Zespołu ds. mobilności 
rowerowej, którego jednym z zadań jest przygotowanie założeń pod krajową 
strategię rozwoju sieci ogólnopolskich tras rowerowych. 

Samorząd Województwa w latach 2016-2020 nie zawierał z Ministrem Finansów, 
Inwestycji i Rozwoju żadnych umów odnośnie wykorzystania dotacji na realizację 
zadań związanych z rozwojem i utrzymaniem Szlaku. 

Według wyjaśnień Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji, w latach 2016-
2020 nie odnotowano zdarzeń mogących zagrozić trwałości projektu. W jego opinii 
istotnym zdarzeniem - z punktu widzenia Samorządu Województwa - powodującym 
komplikacje w procesie zarządzania Szlakiem było odebranie samorządom 
wojewódzkim kompetencji do zarządzania wałami przeciwpowodziowymi poprzez 
likwidację Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych i utworzeniu w ich miejsce 
w grudniu 2017 roku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
W rezultacie tych przekształceń samorząd stracił wpływ na plan wykaszania wałów 
powodziowych, co w konsekwencji doprowadziło do rzadszych prac w tym zakresie 
i skutkowało okresowym niekontrolowanym wzrostem roślinności na wałach 
i degradacją wybudowanej infrastruktury. 

(akta kontroli str. 349-415, 421-422, 1038-1050) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 
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3. Prawidłowość działań obejmujących finansowanie  
i rozliczanie zadań związanych z wykorzystaniem Szlaku 

W latach 2016-2020 Urząd ogłosił jeden konkurs na realizację przez organizacje 
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego zadania publicznego w zakresie turystyki związanej ze Szlakiem. Był to 
konkurs z 2019 r. m.in. na zadania (działania) mające na celu poszerzenie wiedzy 
i umiejętności kadr turystycznych, wolontariuszy, turystów oraz mieszkańców 
(działania zgodne z Priorytetem 3 - „Kadry kreatywne” Strategii Rozwoju 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025). Zadania w tym konkursie 
mogły też dotyczyć wsparcia innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju turystyki, 
realizowanych przez społeczności lokalne oraz partnerstwa, wpisujących się 
w Strategię Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2025 roku 
(działania zgodne z Kierunkiem 2 - „Kreatywność w turystyce”). 

Ogłoszenie o konkursie zawierało elementy określone w art. 13 ust. 2 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i zostało zamieszczone na: stronie BIP jednostki, 
stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu. 

W ramach tego konkursu wpłynęła jedna oferta - W-M ROT z siedzibą w Olsztynie 
na kwotę 13,2 tys. zł na zadanie pt. „Social media w turystyce na wiele sposobów - 
szkolenie dla informatorów turystycznych oraz pracowników muzeów Warmii 
i Mazur, połączone ze study tour Szlakiem Rowerowym Polski Wschodniej Green 
Velo”. Oferta ta rozpatrzona została pozytywnie, zgodnie z zasadami i procedurami 
rozpatrywania ofert przez komisję konkursową.  Kwota przyznanej na jej podstawie 
dotacji wyniosła 7 tys. zł. Dotacja przyznana została na wydatki bieżące związane 
z realizacją zadania, tj. m.in. na pokrycie kosztów transportu uczestników, ich 
wyżywienia i zakwaterowania, wynagrodzenia prelegentów zaplanowanych szkoleń, 
wypożyczenie rowerów na potrzeby przejazdu studyjnego fragmentami Szlaku.  

Dotacja udzielona została na podstawie umowy z 10 kwietnia 2019 r., w której 
określono m.in.: jej przedmiot, sposób wykonania zadania publicznego, zasady 
finansowania zadania, obowiązki zleceniobiorcy, w tym sprawozdawcze oraz zasady 
zwrotu środków dotacji.  

Z wykonania zadania, którego koszt wyniósł 17,7 tys. zł, zleceniobiorca złożył 
wymagane sprawozdanie. Udział dotacji w całkowitych kosztach zadania wyniósł 
39,3% (pozostałe koszty - 10,7 tys. zł sfinansowane zostały w sposób następujący: 
8 tys. zł ze środków finansowych i 2,7 tys. zł w ramach wkładu osobowego - pracy 
osób na rzecz zleceniobiorcy). 

W wyniku realizacji zadania w dwudniowej wizycie studyjnej udział wzięło  
30 informatorów turystycznych i pracowników muzeów oraz biur promocji z urzędów 
gmin i starostw powiatowych z obszaru Szlaku. Dla osób tych zorganizowano dwa 
szkolenia, tj. „Social media w turystyce na wiele sposobów” oraz „Zarządzanie 
emocjami w procesie obsługi klienta”. 

Według sprawozdania z realizacji zadania, w jego rezultacie uczestnicy szkoleń 
nabyli wiedzę odnośnie udzielania rzetelnej informacji turystycznej na temat Szlaku. 
Rozwinęli też kompetencje związane z obsługą klienta, a także w zakresie 
prowadzenia blogów turystycznych, współpracy z blogerami oraz tworzenia 
ciekawych treści na Instagram Stories. 

Zadanie wykonane zostało zgodnie przyjętym harmonogramem. Z jego realizacji, 
w terminie określonym w umowie, zleceniobiorca złożył wymagane sprawozdanie, 
do którego dołączone zostały stosowne dokumenty, w tym oświadczenia 
o wykonaniu przez dane osoby pracy na rzecz zleceniobiorcy. Rozliczenie zadania 
zostało przez Urząd zaakceptowane, a dotację uznano za wydatkowaną zgodnie 
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z przeznaczeniem (wydatek został sprawdzony pod względem merytorycznym, 
legalności, celowości i gospodarności). Urząd dokonał kontroli zadania po 
zakończeniu jego realizacji. W jej wyniku nie stwierdzono nieprawidłowości 
i wskazano, iż zrealizowane zostało ono zgodnie z zawartą umową.  

 (akta kontroli str. 897-970) 

Samorząd Województwa wspierał jednostki samorządu terytorialnego, przez które 
przebiegał Szlak Green Velo lub które leżały w jego korytarzu, poprzez 
przyznawanie dotacji na zadania infrastrukturalne służące podniesieniu 
atrakcyjności turystycznej tych miejscowości, w tym poprzez budowę infrastruktury 
związanej z turystyką rowerową. W 2019 r. ogłoszony został przez Departament 
Turystyki konkurs „Łączy nas turystyka”, skierowany do gmin województwa 
warmińsko-mazurskiego na zadania z zakresu kształtowania krajobrazu oraz 
wzmocnienia atrakcyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości 
architektury turystycznej i przestrzeni publicznej. Na wsparcie w ramach tego 
konkursu przeznaczono 150 tys. zł. Preferowane były zadania związane m.in. z: 

- budową i odnową miejsc obsługi rowerzystów z wiatami, stojakami rowerowymi 
i towarzyszącą infrastrukturą służącą turystom rowerowym, 

- budową, rozbudową, doposażeniem, odnową lub modernizacją małej 
infrastruktury na/lub w pobliżu szlaku turystycznego lub w pobliżu głównych 
atrakcji turystycznych regionu, 

- oznakowaniem szlaków turystycznych. 

W ramach ww. konkursu w 2019 r. dofinansowanie uzyskało 12 gmin, w tym pięć, 
które realizowały zadania związane z infrastrukturą rowerową i które zlokalizowane 
były na trasie przebiegu Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (miasto 
Elbląg i Kętrzyn, gminy: Węgorzewo, Bartoszyce i Srokowo). Kwota udzielonych tym 
gminom, na podstawie zawartych umów, dotacji wyniosła 64,5 tys. zł. Przyznane 
dotacje wykorzystane zostały i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami, a z ich 
środków zakupiono m.in.: ławki solarne ze stojakami rowerowymi, stojaki na rowery, 
wybudowano wiatę do odpoczynku na Szlaku Green Velo, zamontowano pięć 
samoobsługowych stacji napraw rowerów, a w miejscowości Leśniewo, leżącej na 
trasie Szlaku Green Velo, powstał tzw. „przyjazny zakątek aktywnego relaksu dla 
turystów i mieszkańców”, tj. zagospodarowane i wyposażone miejsce spotykań 
integracyjnych i wypoczynku dla tych osób. 

W latach 2016-2019 na terenie gmin/powiatów, przez które przebiega Szlak 
zrealizowanych zostało również 35 przedsięwzięć z zakresu turystyki rowerowej, 
wpisujących się w cele określone w Strategii Rozwoju Turystyki Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego do 2025 r., z tego 33 przedsięwzięcia realizowały cele 
przypisane do produktu turystycznego - turystyka rowerowa (w strategii turystyka 
rowerowa zaklasyfikowana została jako turystyczny „produkt podstawowy”, 
tj. przyciągający znaczną liczbę turystów, bądź generujący wysoki, istotny volumen 
dochodów z turystyki w regionie). Były to m.in. następujące przedsięwzięcia: 

- co roku w latach 2016-2018 gmina Węgorzewo organizowało cykl wycieczek 
rowerowych z przewodnikiem Green Tour po szlakach rowerowych na terenie 
powiatu węgorzewskiego, 

- w 2016 r. gmina Węgorzewo opracowała 10 tablic wielkogabarytowych z mapą, 
trasami rowerowymi, opisem atrakcji Gminy Węgorzewo. Gmina ta opracowała 
też i wydała foldery turystyczne „Atrakcje turystyczne Węgorzewa i okolic”, 
„Węgorzewo-Rowerową Stalicą Polski” w języku polskim i niemieckim oraz ulotkę 
turystyczną „Rowerem po Węgorzewie i okolicy” (w 2017 r. foldery te i ulotkę 
wydano także w języku angielskim), 
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- w 2017 r. i 2019 r. miasto Giżycko zorganizowało imprezę „Rowerowe Mazury-
Giżycko”, a Starostwo Powiatowe w Gołdapi w 2017 i 2018 r. „Rodzinny Rajd 
Rowerowy”, 

- w 2017 r. gmina Węgorzewo zakupiło i zamontowało na terenie miasta osiem 
stojaków rowerowych oraz dwie samoobsługowe stacje naprawy rowerów, 

- w 2018 r. imprezy kulturalne, sportowe oraz promujące turystykę rowerową 
organizowały miasta: Frombork, Pieniężno i Lidzbark Warmiński.    

(akta kontroli str. 971-1037) 

Według danych z monitoringu dotyczącego wdrażania Strategii Rozwoju Turystyki 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025, w zakresie realizacji zadań 
zgodnych z przyjętymi priorytetami i celami, wynika, że  latach 2016-2019 na 
obszarze gmin leżących na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo udział 
przedsięwzięć realizowanych na rzecz produktu - turystyka rowerowa, w porównaniu 
do wszystkich zadań realizowanych w ramach tego produktu, wyniósł 44,3%. 
Ponadto, wskaźnik w zakresie stopnia realizacji celu przedsięwzięcia - rozwój 
regionalnego produktu turystycznego turystyki aktywnej - rowerowej - województwo 
warmińsko-mazurskie, dla obszaru gmin leżących na Szlaku Green Velo wyniósł 
66,4%, podczas gdy dla pozostałych obszarów województwa 50,6%. Wskazuje to,  
iż zadania realizowane w gminach leżących na Szlaku Green Velo prowadzone były 
w ten sposób, aby dążyć do rozwoju turystyki rowerowej, a tym samym do wzrostu 
ruchu turystycznego na Szlaku.    

 (akta kontroli str. 1029-1032) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Olsztyn,         lipca 2020 r. 
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