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I. Dane identyfikacyjne 
Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, Krutyń 66, 11-710 Piecki (dalej: „MPK” lub 
„Park”). 

Krzysztof Wittbrodt – Dyrektor, od 4 listopada 2014 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

1. Włodzimierz Jankowski – Dyrektor, od 15 kwietnia 2010 r. do 15 kwietnia 2013 r., 

2. Alicja Kruszelnicka – p.o. Dyrektor od 16 kwietnia 2014 r. do 3 listopada 2014 r. 

(akta kontroli str.1) 

1. Stan realizacji uwag i wniosków NIK sformułowanych po kontroli  
nr I/13/006 w zakresie gospodarowania nieruchomościami zarządzanymi przez 
Mazurski Park Krajobrazowy. 

2. Przyjęty sposób wykorzystania uwag i wykonania wniosków wynikających  
z powyższej kontroli oraz jego wdrażanie w życie. 

3. Wpływ przyjętego sposobu realizacji uwag i wniosków na funkcjonowanie 
Mazurskiego Parku Krajobrazowego. 

Lata 2013 – 2018 (do 30 czerwca) 

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

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie 

 

1. Bartosz Kościukiewicz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/79/2018 z 3 sierpnia 2018 r.  

2. Beata Saba, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/78/2018 z 3 sierpnia 2018 r. 

3. Tomasz Marcinkowski, doradca prawny. 
(akta kontroli str. 2-5) 

II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności2 
Pomimo upływu pięciu lat od zakończenia kontroli nr I/13/0063, trzy spośród ośmiu 
wniosków sformułowanych po tej kontroli nie zostały przez Park wykonane. Trzy  
z pozostałych pięciu wniosków zostały zrealizowane w całości, jeden zrealizowano 
częściowo, a kolejny znajdował się w trakcie realizacji. Wykorzystana została też, 
zawarta w poprzednim wystąpieniu pokontrolnym, uwaga dotycząca potrzeby 
zwiększenia stanu zatrudnienia oraz środków finansowych przeznaczonych na 
bieżącą działalność Parku. 

MPK, pod nadzorem Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (dalej: 
„Zarząd”), podejmował działania w celu realizacji wszystkich wniosków oraz 
wykorzystania uwagi zawartej w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli 
z dnia 5 lipca 2013 r. Pomimo tego, wnioski dotyczące: wprowadzenia odpłatności 
za korzystanie z gruntów zarządzanych przez MPK, zabezpieczenia interesów 
Parku w umowie dzierżawy folwarku Łuknajno oraz uzyskania zgody Prezesa 
Agencji Nieruchomości Rolnych (dalej: „ANR”) na dzierżawę lub użyczenie 

                                                      
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524,  ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa zarządzanymi przez Mazurski Park Krajobrazowy, ze szczególnym 

uwzględnieniem nieruchomości otrzymanych z Agencji Nieruchomości Rolnych. 
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nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, które 
przez tę agencję przekazane zostały Parkowi w trwały zarząd (wnioski nr 4, 5 i 6) 
nie zostały wykonane. Wpływ na tę sytuację miał brak zgody użytkowników oraz 
dzierżawców na dobrowolne wprowadzenie zmian w dotychczasowych umowach, 
przy zaniechaniu przez Park prób osiągnięcia tych zmian na drodze sądowej. 
Okolicznością niezależną od MPK było natomiast niewyrażenie przez Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dalej: „KOWR”) zgody na udostępnianie 
zarządzanych przez Park nieruchomości podmiotom trzecim.  

Park jedynie częściowo zrealizował wniosek dotyczący zaprowadzenia rzetelnej 
dokumentacji w zakresie zarządzanych i użytkowanych nieruchomości (wniosek nr 2) 
ponieważ, mimo zgromadzenia właściwych decyzji administracyjnych, nie zdołano  
w formie pisemnej udokumentować faktu zawarcia dwóch spośród czterech umów 
użyczenia nieruchomości zwartych pierwotnie w formie ustnej. W trakcie realizacji 
pozostawał zaś wniosek nr 7 dotyczący weryfikacji posiadanych nieruchomości pod 
kątem zasadności pozostawania ich we władaniu MPK. Odnotowania przy tym 
wymaga, iż pomimo przyjęcia w 2016 r. nowej koncepcji jego realizacji (zakładającej 
pozostawienie części nieruchomości w zarządzie Parku) do dnia zakończenia 
kontroli NIK nie doprowadzono do podjęcia działań prawnych niezbędnych do jej 
skutecznego wdrożenia. 

Park w pełni zrealizował natomiast wnioski pokontrolne dotyczące: ujęcia wszystkich 
nieruchomości w zarządzie Parku w ewidencji środków trwałych, wzmocnienia 
nadzoru nad sposobem gospodarowania nieruchomościami i doprowadzenia do 
sytuacji, by to podmioty użytkujące nieodpłatnie grunty udostępnione przez MPK 
ponosiły koszty zobowiązań podatkowych dotyczących tych nieruchomości (wnioski 
nr 1, 3 i 8).  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe 
kontrolowanej działalności4 

1. Stan realizacji uwag i wniosków NIK sformułowanych po kontroli  
nr I/13/006 w zakresie gospodarowania nieruchomościami zarządzanymi 
przez MPK 

1.1.  Na dzień 13 sierpnia 2018 r. we władaniu MPK, wynikającym z trwałego 
zarządu, pozostawało łącznie 131 nieruchomości, w tym 124 gruntowe oraz siedem 
nieruchomości zabudowanych. Ich powierzchnia wynosiła 1463,42 ha, z czego 
1380,04 ha stanowiły nieruchomości gruntowe, zaś 83,38 ha nieruchomości 
zabudowane. Spośród tych nieruchomości, 99 o powierzchni 768,93 ha znajdowało 
się w granicach Parku, zaś 32 o powierzchni 694,49 ha poza jego granicami. Tytuł 
prawny do władania przez Park ww. nieruchomościami, w każdym przypadku 
wynikał z decyzji wydanych przez organy Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 
(dalej: „AWRSP”) lub ANR5, Starostę Powiatu Mrągowskiego oraz Starostę Powiatu 
Szczycieńskiego. Ponadto, w październiku 2016 r. MPK wypowiedział umowę 
użyczenia mu działki nr 114/3 w obrębie Bobrówko, gmina Piecki. 

(akta kontroli str. 19-107, 122, 426-431) 

1.2. Wnioski zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 5 lipca 2013 r.,  
a dotyczące zapewnienia właściwego stanu dokumentacji w zakresie nieruchomości 
będących we władaniu MPK były realizowane w następujący sposób: 

                                                      
4 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. 
5 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa lub Agencja Nieruchomości Rolnych, których następcą prawnym był Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dalej: „KOWR”). 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

3 

1.2.1. Wniosek pokontrolny nr 1, dotyczący ujęcia w ewidencji środków trwałych 
wszystkich nieruchomości pozostających w zarządzie lub użytkowaniu MPK  
i stanowiących własność Skarbu Państwa zrealizowano poprzez przyjęcie do tej 
ewidencji, w dniu 11 lipca 2013 r., tj. gruntów o powierzchni 569,1827 ha i wartości 
1.355,3 tys. zł6, uzupełniając w ten sposób stan ewidencji istniejący w dniu 
zakończenia kontroli I/13/006. 

(akta kontroli str.108-121, 123-124) 

1.2.2. W związku z wnioskiem pokontrolnym nr 2, dotyczącym zaprowadzenia 
rzetelnej dokumentacji obrazującej stan posiadania w zakresie zarządzanych  
i użytkowanych nieruchomości oraz sposobu ich zagospodarowania, Park uzyskał 
kopie trzech decyzji o przekazaniu mu w zarząd łącznie 20 działek o powierzchni 
198,8441 ha7. 

(akta kontroli str. 125-145) 

W lipcu 2013 r. p.o. dyrektor MPK poinformowała Delegaturę NIK w Olsztynie  
o wykonaniu w całości wniosku pokontrolnego nr 2, podczas gdy był on wówczas 
wykonany jedynie w części dotyczącej uzupełnienia dokumentacji kontrolowanej 
jednostki o ww. trzy decyzje. W dokumentacji Parku, wg stanu na lipiec 2013 r., nie 
było natomiast dokumentów potwierdzających zawarcie ustnych umów z czterema 
beneficjentami dopłat rolnych dalej korzystających z gruntów będących w zarządzie 
MPK. Odpowiedzialną za tą nieprawidłowość była pełniąca wówczas obowiązki 
dyrektora – Alicja Kruszelnicka, która wyjaśniła, że z uwagi na fakt, iż ww. 
okoliczności miały miejsce ponad pięć lat temu, nie jest ona w stanie przypomnieć 
sobie żadnych szczegółów z tym związanych.  

W dokumentacji MPK znajdowały się jedynie cztery zaświadczenia wystawione na 
potrzeby dwóch beneficjentów ubiegających się o dopłaty rolne. Z zaświadczeń 
tych, wystawionych 5 października 2016 r. oraz 31 października 2017 r. wynikało, że 
dyrektor Parku potwierdził fakt zawarcia w dniu 31 marca 2005 r. dwóch ustnych 
umów użyczenia nieruchomości8. W przypadku dwóch pozostałych nieruchomości, 
udostępnionych na podstawie ustnych umów, fakt ich zawarcia nie został 
potwierdzony dokumentem wystawionym przez MPK. Należy zaznaczyć, że  
w przypadku jednej z ww. nieruchomości zarząd MPK został wygaszony w 2016 r. 
przez Starostę Powiatu Mrągowskiego, a w przypadku drugiej sprawa dotycząca 
wygaszenia trwałego zarządu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa9 (dalej: 
KOWR) nie była, wg stanu na dzień rozpoczęcia niniejszej kontroli, jeszcze 
zakończona.  

(akta kontroli str. 146-159, 545-547) 

1.3. Stan realizacji wniosków pokontrolnych sformułowanych po kontroli I/13/006, 
dotyczących działań związanych ze wzmocnieniem nadzoru nad gospodarowaniem 
nieruchomościami, którymi dysponował MPK, tj. wniosków nr 3, 4, 5, 7 i 8 - według 
stanu na sierpień 2018 r. - przedstawiał się następująco: 

1.3.1. Wzmocnienie nadzoru nad sposobem gospodarowania nieruchomościami 
udostępnionymi przez MPK (dotyczył  wniosek nr 3) wykonano m.in. poprzez 

                                                      
6 Grunty te obejmowały: 18 działek o powierzchni 8,8245 ha położonych w Tałtach, Łuknajnie i Woźnicach – Gmina Mikołajki, 

21 działek o powierzchni 206,7963 ha położonych w Parlezie Małej i Borkach Wielkich – Gmina Biskupiec, czterech działek 
o powierzchni 339,30 ha w Pleśnie i Sątopach – Gmina Bisztynek, czterech  działek, stanowiących jeziora, o powierzchni 
14,2619 ha ogółem, położonych  w Prawdowie i Zełwągach – Gmina Mikołajki oraz Onufryjewie i Rucianem-Nida – Gmina 
Ruciane-Nida. 

7 Decyzja zastępcy dyrektora ANR Filia w Suwałkach z 18 czerwca 1996 r., Decyzja zastępcy dyrektora ANR OT w Olsztynie 
z 3 września 2001 r. oraz Decyzja z 8 września 1998 r., podpisanej z upoważnienia Prezesa ANR przez dyrektora ANR OT 
w Olsztynie. 

8 Zaświadczenie MP.006.24.2016 oraz zaświadczenie MP.006.19.2017 dotyczyło działek nr 355 w obrębie Mikołajki, 420/1  
w obrębie Tałty i 526/5 w obrębie Woźnice. Zaświadczenie MP.006.25.2016 oraz zaświadczenie MP.006.20.2017 dotyczyło 
działek nr 325/1 w obrębie Olszewo i 526/5 w obrębie Woźnice. 

9 Oddział Terenowy w Olsztynie, dawniej Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie (dalej: „ANR”). 
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cotygodniowe narady dyrektora z pracownikami Parku, podczas których 
podejmowano ustalenia w zakresie wyjazdów straży Parku w związku  
z koniecznością dokonania np. inwentaryzacji lub kontroli terenu. Wyjazdy te 
dokumentowano w dziennikach pracy strażników, zaś w niektórych przypadkach 
czynności nadzoru były dodatkowo dokumentowane notatkami służbowymi. 
Dyrektor wyjaśnił, że po objęciu przez niego stanowiska, w listopadzie 2014 r., 
dokonał on objazdu wszystkich działek będących we władaniu Parku, spotkał się  
z użytkownikami użyczonych nieruchomości oraz sprawdził stan zagospodarowania 
tych nieruchomości. W ramach działań nadzorczych ustalił, które działki będące  
w zarządzie Parku nie były wykorzystywane w dopłatach rolno-środowiskowo-
klimatycznych, co pozwoliło zgłosić je do takich dopłat, po uzyskaniu przez Park 
statusu producenta rolnego. Pierwsze wpływy z tego tytułu do MPK spodziewane są 
w 2019 r.  

(akta kontroli str. 160-187) 

1.3.2. W kwestii realizacji wniosku pokontrolnego nr 4 dotyczącego wprowadzenia 
odpłatności za korzystanie z gruntów użyczonych przez MPK ustalono, że w latach 
2013-2018 MPK nie uzyskał żadnych dochodów z tego tytułu. Powierzchnia gruntów 
w zarządzie MPK i użyczonych podmiotom trzecim wynosiła 1118,13 ha (według 
stanu na dzień rozpoczęcia niniejszej kontroli). Z uwagi na to, że umowy użyczenia 
zawarte przez MPK były umowami na czas nieoznaczony, a korzystający  
z nieruchomości nie wyrazili zgody na ich zmianę w drodze negocjacji, nie został 
zrealizowany powyższy wniosek pokontrolny. W lutym 2016 r., tj. po upływie ponad 
dwóch i pół roku od dnia zakończenia kontroli I/13/006, MPK rozpoczął wygaszanie 
zarządu na części działek, co skutkowało rozwiązywaniem umów użyczenia gruntów 
z mocy prawa. W związku z zamiarem wygaszenia trwałego zarządu na większości 
nieruchomości MPK poinformował użytkowników tych gruntów o braku możliwości 
kontynuacji przez nich programów rolno-środowiskowych i uzyskiwania płatności 
rolnych. W dniu 28 lipca 2018 r. MPK wypowiedział jedną umowę użyczenia 
nieruchomości, a jej rozwiązanie miało nastąpić w dniu 1 lutego 2019 r. 

Należy zaznaczyć, że w jednym przypadku użytkownik działek nr 10/4 w obrębie 
Łuknajno, nr 632 w obrębie Woźnice oraz nr 426/2 w obrębie Tałty zobowiązał się,  
w marcu 2018 r., do zakupu na rzecz MPK usług lub przedmiotów o wartości nie 
przekraczającej 800 zł rocznie - w ramach wsparcia dydaktycznego i edukacyjnego. 

(akta kontroli str. 188-191) 

1.3.3. W związku z realizacją wniosku pokontrolnego nr 5 dotyczącego podjęcia 
działań w celu zabezpieczenia interesów MPK w umowie dzierżawy folwarku 
Łuknajno (w sposób umożliwiający jego zagospodarowanie zgodnie  
z zamierzeniami Parku), przeprowadzono analizy w zakresie możliwości 
wypowiedzenia ww. umowy przed upływem okresu jej obowiązywania. MPK 
posiadał dwie opinie prawne, sporządzone na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego (dalej: „Urząd”), dotyczące powyższej 
kwestii. Z opinii tych, sporządzonych w maju 2015 r. oraz we wrześniu 2016 r. 
wynikało, że rozwiązanie umowy może nastąpić poprzez dokonanie wypowiedzenia 
w przypadkach w niej wskazanych (używanie nieruchomości niezgodnie  
z przeznaczeniem, nieutrzymywanie nieruchomości w należytym stanie), bądź za 
zgodą obu stron umowy lub poprzez wygaszenie zarządu Parku. Działania MPK 
mające na celu doprowadzenie do zmiany stanu formalno-prawnego nieruchomości 
wchodzących w skład folwarku Łuknajno obejmowały m.in.: 
− zawarcie 30 lipca 2015 r. umowy o wartości 24,6 tys. zł z konsorcjum kancelarii 

prawnych10 na świadczenie usługi w zakresie m.in. rozwiązania wszelkich umów 

                                                      
10 Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Gonkiewicz oraz Kancelaria Radcy Prawnego Michał Włodarczyk. 
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użyczenia, dzierżawy i przekazania w użytkowanie zawartych z osobami 
fizycznymi lub prawnymi, bądź innymi podmiotami (zarówno pisemnych, jak  
i ustnych), 

− uzyskanie we wrześniu 2016 r. opinii prawnej dotyczącej możliwości rozwiązania 
jednej umowy użyczenia oraz umowy dzierżawy folwarku Łuknajno, 

− złożenie w październiku 2016 r. wniosku do Urzędu o przejęcie na własność 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego (dalej: „Województwo”) działek 
stanowiących folwark Łuknajno. 

W grudniu 2014 r. kierownictwo Urzędu przyjęło koncepcję, zgodnie z którą 
nieruchomość folwarku Łuknajno miała zostać przejęta przez Województwo na 
własność. Do dnia zakończenia niniejszej kontroli NIK umowa dzierżawy folwarku 
Łuknajno nie została ani wypowiedziana, ani zmieniona. Samorząd Województwa 
nie przejął też na własność nieruchomości ww. folwarku. W listopadzie 2017 r. 
Urząd został poinformowany przez KOWR o tym, że w ocenie KOWR nie ma 
możliwości nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiących folwark 
Łuknajno na rzecz Województwa. Po otrzymaniu tego pisma, jak wynika z informacji 
uzyskanej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z 23 grudnia 1994 r.  
o Najwyższej Izbie Kontroli  (dalej: „ustawa o NIK”), Urząd od listopada 2017 r. nie 
podjął żadnych nowych działań w celu realizacji ww. koncepcji.  

(akta kontroli str. 192-202, 230-243, 248-250, 252, 257-262, 270, 274-277, 281, 288-311) 

W toku kontroli uzyskano również wyjaśnienia od Dyrektora Generalnego KOWR  
w sprawie okoliczności udzielenia przez ówczesną AWRSP zgody na zawarcie 
umowy dzierżawy folwarku Łuknajno oraz podpisanie w dniu 30 grudnia 2008 r., 
aneksu nr 2 do tej umowy. Z wyjaśnień tych wynikało, że Oddział Terenowy KOWR 
w Olsztynie nie dysponował dokumentami upoważniającymi Zastępcę Dyrektora 
Oddziału Terenowego ANR w Olsztynie Filia w Suwałkach do wyrażenia zgody,  
o której mowa w art. 35 ust. 8 ustawy z dnia 19 października 1991 r.  
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa11. Oddział ten nie 
posiadał również dokumentów potwierdzających otrzymanie informacji o zawarciu 
aneksu nr 2 do przedmiotowej umowy dzierżawy oraz nie dysponował dokumentami 
wskazującymi na wyrażenie zgody przez ANR na zawarcie tego aneksu.  
Z wyjaśnień tych wynikało również, że nieruchomości przekazane w zarząd przez 
KOWR mogą być wydzierżawiane za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR,  
a zgoda taka jest również wymagana w przypadku wszelkich zmian w już zawartych 
umowach. Do wyjaśnień tych załączono upoważnienie Prezesa AWRSP do 
wydawania decyzji o przekazywaniu w zarząd nieruchomości wchodzących w skład 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa udzielone Dyrektorowi OT AWRSP  
w Warszawie12. 

(akta kontroli str. 312-316, 533-535) 

Dzierżawcy folwarku Łuknajno, jak wynikało z wyjaśnień Dyrektora MPK, wyrazili 
chęć modyfikacji umowy dzierżawy, o ile doszłoby do przejęcia nieruchomości na 
własność samorządu Województwa. 

(akta kontroli str. 443-444) 

W latach 2014-2017 do MPK wpłynęły pisma ww. dzierżawców zawierające 
informacje dotyczące poniesionych przez nich różnych nakładów i kosztów  
związanych z wykonaniem w: 
− 2014 r.13 m.in. utrzymania parkingu i konserwacji oznakowania ścieżki 

przyrodniczej oraz prowadzeniem punktu informacji przyrodniczej, 

                                                      
11 Dz. U. z 2018 r. poz. 91, ze zm. 
12 Na mocy decyzji Dyrektora tego Oddziału nr PZ/004/125/95 z dnia 17 lipca 1995 r. został ustanowiony zarząd MPK m.in. na 

nieruchomościach tworzących folwark Łuknajno. 
13 Pisma z 31 marca, 14 kwietnia i 30 października. 
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− 2015 r.14 uporządkowania terenu, konserwacji ścieżki do wieży widokowej, tablic 
informacyjnych i oznakowania ścieżki przyrodniczej oraz prowadzeniem punktu 
informacji przyrodniczej, 

− 2016 r. 15 konserwacji i utrzymania parkingu, ścieżki do wieży widokowej, tablic 
informacyjnych, oznakowania ścieżki przyrodniczej oraz prowadzeniem punktu 
informacji turystycznej, 

− 2017 r.16 konserwacji i utrzymania parkingu, tablic informacyjnych  
i oznakowania ścieżki przyrodniczej oraz prowadzenia punktu informacji 
przyrodniczej, a także o kosztach organizacji i przygotowania ogniska  
z poczęstunkiem dla 60 osób oraz cateringu dla 50 osób. 

Wskazane w ww. pismach koszty prac wynosiły od 8,5 do 10,5 tys. zł. Pisma te 
zostały zaakceptowane przez p.o. dyrektor Alicję Kruszelnicką oraz przez dyrektora 
MPK Krzysztofa Wittbrodta, za wyjątkiem pism z 2016 r. i 2017 r. 

Ponadto, w związku ze wszczęciem przez KOWR (w lutym 2016 r.) postępowania 
zmierzającego do wygaszenia prawa trwałego zarządu MPK, m.in. na 
nieruchomości folwarku Łuknajno, dzierżawcy ci przedłożyli zarówno KOWR, jak  
i MPK, oświadczenia o poniesionych przez siebie kosztach nakładów remontowych  
i modernizacyjnych na dzierżawioną nieruchomość17. 

(akta kontroli str. 208-227, 247, 253-256, 258-259) 

Dyrektor Parku wyjaśnił, że ww. pisma dzierżawców były składane przez nich co 
roku oraz że faktycznie przyjmował on do wiadomości informacje o działaniach 
podejmowanych w związku z utrzymaniem obiektu. Wskazał też, że pisma 
dzierżawców zawierały m.in. informacje o kosztach utrzymania terenu przyległego 
do dzierżawionego folwarku. Podał również, że dzierżawcy nie załączyli do ww. 
pism żadnych innych dokumentów potwierdzających fakt poniesienia przez nich 
nakładów.  Dyrektor wskazał, że nie dokonywał analizy kosztów przedkładanych 
przez dzierżawców z uwagi na przyjęty już wcześniej przez jego poprzedników 
sposób rozpatrywania tych pism. 

(akta kontroli str. 317-320) 

1. W okresie pomiędzy zakończeniem kontroli nr I/13/006 a rozpoczęciem niniejszej 
kontroli NIK, niekorzystna umowa dzierżawy folwarku Łuknajno nie uległa 
żadnym zmianom w stosunku do treści ustalonej aneksem nr 2 z dnia  
30 grudnia 2008 r. MPK, poza uzyskaniem opinii prawnych, nie podjął działań  
zmierzających do jej faktycznej zmiany lub rozwiązania, czy to na drodze 
negocjacji z dzierżawcami, czy też na drodze postępowania sądowego. Dyrektor 
Parku wyjaśnił, że zagadnienia dotyczące zmiany i wypowiedzenia umowy 
dzierżawy były rozważane przez prawników zatrudnionych w Urzędzie, jednak 
poza wnioskami wynikającymi z ich opinii nie były rozważane inne możliwości 
doprowadzenia do zmian lub rozwiązania umowy. Zwłaszcza, że zgodnie  
z ustaleniami kierownictwa Urzędu z 2014 r., folwark Łuknajno miał być przejęty 
na rzecz Województwa. Dyrektor zaznaczył, że w trakcie kontroli NIK 
skontaktował się z radcą prawnym Parku w celu przeanalizowania okoliczności 
faktycznych mogących stanowić podstawę wypowiedzenia umowy oraz 
możliwości jej zakończenia na drodze powództwa cywilnego. Wyjaśnił także, że 
do czasu obecnej kontroli NIK nie zdawał sobie sprawy z tego, że można było 
wystąpić do sądu o zmianę lub rozwiązanie tej umowy. Podał także, że 

                                                      
14 Pisma z 8 maja i 20 grudnia. 
15 Pismo z 30 grudnia. 
16 Pismo z 20 grudnia. 
17 Przykładowo w piśmie z 12 kwietnia 2016 r. dzierżawcy wskazali, że poniesione przez nich w latach 2001-2008 nakłady 

remontowe i modernizacyjne wyniosły 739 tys. zł, a roczne koszty utrzymania nieruchomości wynoszą około 121 tys. zł. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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dzierżawcy folwarku Łuknajno dotychczas nie byli zainteresowani dokonaniem 
jakichkolwiek dobrowolnych zmian w umowie dzierżawy.  

NIK zwraca jednak uwagę, że opinie prawne przywołane w powyższych 
wyjaśnieniach koncentrowały się na wynikających z umowy możliwościach 
zmiany oraz wypowiedzenia umowy dzierżawy. Z opinii tych i innych 
dokumentów oraz wyjaśnień zgromadzonych w toku kontroli nie wynikało 
natomiast, aby rozważano czy istotnie zaszły okoliczności uniemożliwiające 
wypowiedzenie umowy przez MPK, bądź dochodzenie należności z tytułu 
obowiązków ciążących na dzierżawcach, np. w zakresie sposobu i terminu 
świadczeń mających stanowić ekwiwalent czynszu lub zasadności i wysokości 
nakładów na przedmiot dzierżawy. Powyższe dokumenty nie zawierały również 
analizy w zakresie możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych 
z realizacją umowy, jej zmianą lub wypowiedzeniem na drodze sądowej. W tej 
sytuacji należy uznać, że przeprowadzone analizy w niewystarczający sposób 
uwzględniały całokształt okoliczności faktycznych i prawnych mających wpływ 
na funkcjonowanie powyższej umowy, w tym konieczność odpowiedniego 
zabezpieczenia interesów MPK. 

 (akta kontroli str. 192-243, 317-320, 274-277, 282-294) 

2. W okresie objętym kontrolą nie zostało zrealizowane świadczenie z tytułu 
czynszu dzierżawnego folwarku Łuknajno polegające na dokonaniu adaptacji 
części budynku gospodarczego na salę edukacyjną i przekazaniu jej do 
użytkowania przez MPK. Dyrektor Parku wyjaśnił, że faktycznie Ośrodek 
Turystyki Przyrodniczej, w rozumieniu aneksu nr 2 do umowy dzierżawy, nadal 
nie funkcjonuje. Jego część (tj. przybudówka) została nieodpłatnie przekazana 
byłemu pracownikowi Parku do września 2022 r. Jedynie część budynku,  
w którym miała być urządzona sala edukacyjna została wyremontowana, jednak 
wyłącznie na potrzeby dzierżawców. Co prawda, w czerwcu 2018 r. dzierżawcy 
zwrócili się do MPK o zajęcie stanowiska w sprawie projektu adaptacji budynku 
gospodarczego (obory-stajni) zwrócono im jednak uwagę na to, że projekt ten 
wymaga korekt w zakresie części usługowej. Dzierżawcy nie zwrócili się jednak 
o dalsze uzgodnienia w sprawie tego projektu. Jak wskazał Dyrektor, poza 
oświadczeniami o wydatkach poniesionych na utrzymanie folwarku dzierżawcy 
nie przedkładali innych dokumentów dotyczących prac związanych  
z utworzeniem Ośrodka Turystyki Przyrodniczej. 

NIK zwraca uwagę, że MPK nie podjął działań zmierzających do 
wyegzekwowania należnych mu świadczeń lub dokonania zmian w umowie,  
w przypadku gdyby realizacja świadczenia przewidzianego w umowie napotkała 
nadmierne trudności.  Należy zaznaczyć, że w sytuacji gdy, w umowie 
dzierżawy folwarku Łuknajno nie określono terminu realizacji świadczenia  
z tytułu czynszu dzierżawnego mógł mieć zastosowanie przepis art. 455 ustawy 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny18, który stanowi, że świadczenie powinno 
być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. 

(akta kontroli str. 192-243, 317-322, 536-540) 

3. W sposób nierzetelny weryfikowano oświadczenia dzierżawców folwarku 
Łuknajno dotyczące poniesionych przez nich wydatków na konserwację  
i utrzymanie nieruchomości oraz bieżące remonty. Pomimo tego, że zgodnie  
z §5 ust. 1 lit. a umowy dzierżawy, dzierżawcy byli zobowiązani do dokonywania 
wszelkich konserwacji i remontów na własny koszt, zawarte  
w powyższych oświadczeniach wyliczenia zostały zaakceptowane bez uwag ze 
strony kierownictwa Parku (poza oświadczeniami z roku 2016 i 2017). Do 

                                                      
18 Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm. 
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oświadczeń tych nie zostały dołączone dokumenty źródłowe potwierdzające 
wysokość i rodzaj poniesionych kosztów. Dyrektor wyjaśnił, że przyjmował 
oświadczenia dzierżawców w sposób przyjęty przez swoich poprzedników. 
Celowość wydatków była prezentowana przez dzierżawców w trakcie spotkań,  
a w ocenie Dyrektora ich argumenty były spójne z realizowanymi działaniami. 
Wyjaśnił ponadto, że planuje wystąpić do dzierżawców o przedłożenie dowodów 
potwierdzających poniesienie ww. wydatków. Jednocześnie Dyrektor podał, że 
jego zdaniem, nie wszystkie prace wskazane jako koszty utrzymania folwarku są 
bezpośrednio związane z realizowanymi przez Park zadaniami. Na przykład 
prace pielęgnacyjne i utrzymanie estetyki obiektu mają związek z działalnością 
gospodarczą prowadzoną przez dzierżawców w tym obiekcie. Podał on również, 
że w 2016 r. oświadczenie dzierżawców zostało przekazane do informacji 
Urzędu na potrzeby ustalenia rocznego kosztu utrzymania nieruchomości. 
Innych oświadczeń dzierżawców do Urzędu nie przekazywano. 

NIK zwraca uwagę, że przedstawiane w powyższych oświadczeniach koszty 
remontów parkingu dotyczą w rzeczywistości miejsca, które znajduje się poza 
przedmiotem dzierżawy określonym w umowie. 

(akta kontroli str. 208-227, 317-320) 

1.3.4. W grudniu 2014 r., w wyniku weryfikacji posiadanych nieruchomości 
gruntowych pod kątem zasadności pozostawienia ich we władaniu Parku (wniosek 
pokontrolny nr 7) na posiedzeniu kierownictwa Urzędu ustalono, że należy 
doprowadzić do przejęcia na własność Województwa czterech działek stanowiących 
folwark Łuknajno, zaś w przypadku pozostałych nieruchomości należy podjąć 
działania zmierzające do wygaszenia trwałego zarządu Parku.  

W okresie objętym kontrolą, właściwe organy (ANR i starostowie) prowadzili 17 
postępowań w sprawie stwierdzenia wygaszenia trwałego zarządu MPK nad 
nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa. W uzasadnieniu 
wniosków o wydanie decyzji w ww. sprawach podano m.in., że zarządzane 
nieruchomości stały się zbędne MPK, gdyż nie posiadał on możliwości realizowania 
wobec nich zadań z zakresu ochrony przyrody w sposób efektywny i prawidłowy.  
W przypadku 11 spraw wydano decyzje o wygaszeniu zarządu w stosunku do 
821,2580 ha powierzchni gruntów, jedno postępowanie umorzono, kolejne trzy 
postępowania były toku, zaś w dwóch przypadkach zawieszono ich prowadzenie.  
W jednym przypadku, dotyczącym władania przez Park nieruchomością na 
podstawie umowy użyczenia19, w październiku 2016 r. MPK wypowiedział Staroście 
Powiatu Mrągowskiego tę umowę i dokonał zwrotu nieruchomości. 

W ramach bieżącego nadzoru nad sposobem zagospodarowania udostępnionych 
nieruchomości, dyrektor ustalił, które z działek (zarówno w granicach MPK, jak  
i poza nimi) były zbędne dla działalności Parku, co skutkowało składaniem 
wniosków o wygaszenie zarządu nad tymi działkami. 

Przyjęta koncepcja wygaszania zarządu uległa zmianie w czerwcu 2016 r., na 
skutek decyzji Marszałka Województwa, ponieważ postanowiono wówczas 
pozostawić w zarządzie Parku łącznie 44 działki okalające jezioro Łuknajno 
(4 działki składające się na folwark Łuknajno i 40 innych działek wokół tego jeziora).  
Z uzasadnienia powyższej zmiany, zawartego we wniosku Departamentu Ochrony 
Środowiska Urzędu wynikało, że pozostawianie tych działek w zarządzie Parku jest 
zasadne z punktu widzenia ochrony przyrody i krajobrazu oraz współpracy naukowej 
MPK i Uniwersytetu Warszawskiego.  

W toku kontroli ustne oświadczenie w związku z jej przedmiotem złożył 
Przewodniczący Zarządu Fundacji Na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu 

                                                      
19 Działka nr 114/3 w obrębie Bobrówko, gmina Piecki, o powierzchni 0,06 ha. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni. W oświadczeniu tym 
stwierdził, że posiadanie przez MPK gruntów w trwałym zarządzie jest korzystne  
z punktu widzenia ochrony przyrody, natomiast obecna polityka dyrektora, 
prowadząca do wyzbycia się tych gruntów, jest niebezpieczna i niekorzystna dla 
realizacji ww. ochrony. Wskazał, że KOWR po przejęciu tych gruntów będzie 
zobligowany je sprzedać lub wydzierżawić nie mając jednak obowiązku 
zabezpieczenia interesów ochrony przyrody w zawieranych umowach. Ponadto, 
działania dyrektora polegające na zamiarze wygaszenia zarządu na działkach wokół 
jeziora Łuknajno zaburzają działalność Fundacji z uwagi na to, że część tych działek 
została jej użyczona. W opinii składającego oświadczenie zainteresowanie 
przejęciem tych gruntów zarówno przez samorząd Województwa, jak i Uniwersytet 
Warszawski może wynikać z zamiaru zagospodarowania tych terenów na cele 
komercyjne, niedające się pogodzić z ochroną przyrody. 

Z ustaleń kontroli wynika, że w październiku 2016 r. MPK otrzymał decyzję Starosty 
Powiatu Mrągowskiego o wygaszeniu trwałego zarządu działek znajdujących się  
w obrębie rezerwatu Jezioro Łuknajno. 

(akta kontroli str. 228-247, 257-269, 271-273, 279-280, 332-434, 529-531, 541-544) 

Dyrektor MPK wyjaśnił, że był pomysłodawcą koncepcji pozostawienia części 
nieruchomości Parku, po szczegółowym przeanalizowaniu możliwości zarządzania 
obszarem pomiędzy kompleksem leśnym a jeziorem Łuknajno. Jego zdaniem, 
niezależnie od faktycznych granic rezerwatu i użytków ekologicznych wokół 
powyższego jeziora, tylko zachowanie całego kompleksu łąk i nieużytków zapewni 
właściwą ochronę i bioróżnorodność. Odnosząc się do faktu wygaszenia zarządu 
MPK na części nieruchomości znajdujących się w granicach rezerwatu Jezioro 
Łuknajno wskazał, że ich zwrot nie stanowił zagrożenia dla ochrony przyrody  
z uwagi na istniejące ograniczenia w sposobie użytkowania wynikające z zakazów 
obowiązujących w rezerwacie. Dyrektor wyjaśnił też, że celem pozostawienia  
w zarządzie Parku części działek wokół ww. jeziora było ratowanie, wspólnie  
z kierownikiem Stacji Terenowej Uniwersytetu Warszawskiego w Urwitałcie, tego 
obszaru przed potencjalnie niebezpiecznymi skutkami wygaszenia zarządu.  
W związku z planowanym utworzeniem na terenie ww. stacji Mazurskiego Centrum 
Edukacji Przyrodniczej zostały podpisane stosowne listy intencyjne. 

(akta kontroli str. 536-540) 

1.3.5. Odnośnie sposobu realizacji wniosku nr 8 dotyczącego doprowadzenia do 
sytuacji, aby to beneficjenci dopłat rolnych użytkujący grunty w zarządzie MPK 
pokrywali zobowiązania podatkowe dotyczące nieruchomości, ustalono następujący 
stan faktyczny. Na 19 przypadków, w których nieodpłatnie użyczono łącznie 
1118,19 ha gruntów innym podmiotom, w ośmiu przypadkach ciężary podatkowe 
ponosili w latach 2013-2018 (do 30 czerwca) użytkownicy gruntów będących  
w zarządzie MPK. Z informacji posiadanych przez MPK wynikało, że siedem z tych 
podmiotów uregulowało podatki w kwocie 0,5 tys. zł w 2013 r., 39,1 tys. zł w 2014  
r., 1,5 tys. zł w 2015 r., po 1,3 tys. zł w 2016 r. i w 2017 r. oraz 0,4 tys. zł w 2018 r. 
(30 czerwca), przy czym Park nie posiadał informacji odnośnie wysokości podatków 
uregulowanych przez jeden z ww. podmiotów, który to podmiot dokonywał ich 
zapłaty we własnym zakresie20. W 10 pozostałych przypadkach, podmioty 
korzystające z gruntów zarządzanych przez MPK zostały zwolnione z ponoszenia 
ciężarów podatkowych dotyczących użytkowanych nieruchomości. W jednym 
przypadku MPK uregulował należności podatkowe z tytułu użyczonej nieruchomości 
(w kwotach od 5 do 6 zł)21. Z tego tytułu nie dochodzono od podmiotu 

                                                      
20 Działka nr 1, 4, 10/4, 5/7, 8/7, 11/1 w obrębie Łuknajno, gmina Mikołajki, 440 w obrębie Woźnice, gmina Mikołajki. 
21 Działka 6/1 w obrębie Ukta, gmina Ruciane-Nida, o powierzchni 6,38 ha. 
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korzystającego z nieruchomości zwrotu zapłaconych kwot, ponieważ koszt 
doręczenia przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przewyższał 
uregulowane zobowiązanie. 

(akta kontroli str. 445-471) 

1.3.6. W zakresie sposobu wykorzystania uwagi dotyczącej potrzeby zwiększenia 
zatrudnienia oraz wydatków na działalność bieżącą ustalono, że stan zatrudnienia  
w MPK według stanu na koniec 2017 r. wynosił 10,25 etatu, zaś na wynagrodzenia  
i pochodne w 2017 r. wydatkowano 563,6 tys. zł22. Zatrudnienie oraz wydatki na 
wynagrodzenia, w porównaniu do stanu na koniec 2013 r., wzrosły o 32%,  
tj. odpowiednio o 3,25 etatu oraz 177,6 tys. zł. 

Wydatki na bieżącą działalność Parku zmniejszyły się z 223,3 tys. zł (wg planu 
wydatków na 2014 r.) do 184,8 tys. zł (wg planu na 2018 r.), tj. o 17%. Główną 
przyczyną tego stanu było zmniejszenie w planie wydatków przeznaczonych na 
podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – ze 103,0 tys. zł23  
w 2014 r. do 3,7 tys. zł w 2018 r., tj. o 96%. Wynikało to z uregulowania kwestii 
ponoszenia zobowiązań podatkowych przez Park i podmioty użytkujące 
nieruchomości zarządzane przez Park, wskutek wyroków Naczelnego Sądu 
Administracyjnego (dalej: „NSA”)24. W planie na 2018 r., w porównaniu do 2014 r., 
zwiększyły się natomiast wydatki m.in. na zakup materiałów i wyposażenia  
– z 32,8 tys. zł do 44,3 tys. zł (tj. o 26%), zakup usług remontowych – z 2,7 tys. zł do 
11,9 tys. zł (81%) oraz na zakup usług pozostałych – z 37,1 tys. zł do 67,9 tys. zł 
(44%). 

(akta kontroli str. 472-507) 

1.4. Sformułowany po kontroli I/13/006 wniosek pokontrolny nr 6 dotyczący 
uzyskania zgody Prezesa ANR na dzierżawę lub użyczenie nieruchomości, którymi 
zarządzał Park nie został zrealizowany. W lipcu 2013 r. MPK zwrócił się o wyrażenie 
takiej zgody, jednak dyrektor Oddziału Terenowego ANR w Olsztynie nie wyraził 
zgody na użyczenie ww. nieruchomości osobom trzecim. Takie samo stanowisko 
zajął też dyrektor Filii ww. Oddziału w Suwałkach w piśmie z 21 listopada 2013 r.  

Jak wynika z wyjaśnień p.o. Zastępcy Dyrektora Generalnego KOWR, w przypadku 
nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa a przekazanych  
w zarząd ich użyczenie jest możliwe obecnie za zgodą Dyrektora Generalnego 
KOWR (art. 35 ust. 8 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa). 

(akta kontroli str. 312-316, 508-512, 533-535) 

Pomimo podjęcia przez MPK działań w celu realizacji wszystkich wniosków 
sformułowanych po kontroli nr I/13/006, faktycznie zrealizowane zostały jedynie trzy 
spośród ośmiu wniosków. Trzy wnioski nie zostały zrealizowane (dotyczy wniosków 
nr 4, 5 i 6), jeden zrealizowano w części (wniosek nr 2) a jeden pozostawał w trakcie 
realizacji (nr 7). Działania podjęte w celu realizacji wniosku nr 5 okazały się 
niewystarczające, ponieważ nie zostały poprzedzone wszechstronną analizą 
możliwości właściwej ochrony interesów MPK i nie doprowadziły do poprawienia 
sytuacji Parku jako wydzierżawiającego. Ponadto, Park w niewystarczający sposób 
weryfikował dokumenty mające stanowić rozliczenie dzierżawców z wykonania 
zobowiązań umownych. Wykorzystana została natomiast w pełni uwaga na temat 

                                                      
22 Stan zatrudnienia w MPK w pierwszym półroczu 2018 r. wynosił 10,25 etatu, zaś na wynagrodzenia i pochodne 

wydatkowano 297,1 tys. zł. 
23 Kwota ta wynikała z otrzymanych przez MPK wpłat od użytkowników nieruchomości na pokrycie zobowiązań podatkowych  

w związku z decyzjami Burmistrza Gminy Mikołajki określającymi wymiar podatku rolnego na 2013 r. oraz wymiar podatku 
od nieruchomości za 2013 r. – opisane w punkcie 2.3.8. wystąpienia pokontrolnego. 

24 Sygn. akt II FSK 4051/14 oraz sygn. akt II FSK 4050/14. 
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potrzeby zwiększenia zatrudnienia oraz przeznaczenia większych środków 
finansowych na działalność bieżącą jednostki. 

2. Przyjęty sposób wykorzystania uwag i wykonania wniosków wynikających 
z powyższej kontroli oraz jego wdrażanie 

2.1. Stan w zakresie liczby i powierzchni działek pozostających w trwałym 
zarządzie lub użyczeniu na rzecz MPK, w poszczególnych latach objętych kontrolą, 
przedstawiał się następująco: 
− 178 działek o powierzchni 1576,6 ha na koniec 2013 r., z czego w użytkowaniu 

Parku pozostawały 93 działki o powierzchni 457,6 ha (MPK udostępnił innym 
podmiotom 85 działek o powierzchni 1118,2 ha), 

− 177 działek o powierzchni 1573,4 ha na koniec 2014 i 2015 r., z czego  
w użytkowaniu Parku pozostawały 92 działki o powierzchni 454,4 ha (MPK 
udostępnił innym podmiotom 85 działek o powierzchni 1118,2 ha), 

− 133 działki o powierzchni 1495,1 ha w 2016 r., z czego 50 działek   
o powierzchni 376,1 ha pozostawało w użytkowaniu Parku (MPK udostępnił 
innym podmiotom 83 działki o powierzchni 1118,1 ha), 

− 131 działek o powierzchni 1463,4 ha w 2017 r., z czego 131 działek  
o powierzchni 146,4 ha było użytkowanych przez Park (MPK udostępnił innym 
podmiotom 83 działki o powierzchni 1118,1 ha)     

W kontrolowanym okresie liczba działek będących w trwałym zarządzie MPK  
a pozostających w dzierżawie na rzecz innych podmiotów nie uległa zmianie  
i wynosiła  cztery działki o powierzchni 1,2 ha – folwark Łuknajno.  

W okresie objętym kontrola udostępnienie gruntów innym podmiotom odbywało się 
na podstawie zawartych przed 2013 r. 19 nieodpłatnych umów użyczenia 
nieruchomości25, jednego porozumienia26 i jednej umowy dzierżawy27. 

(akta kontroli str. 192-202, 435, 437-439) 

Zmiany w stanie posiadania MPK w zakresie zarządzanych nieruchomości zostały 
prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Na bieżąco dokonywano w niej 
wykreślenia z rejestru środków trwałych tych nieruchomości, w przypadku których 
wydano decyzje o wygaszeniu trwałego zarządu Parku, i które protokolarnie zostały 
zwrócone podmiotom reprezentującym interesy Skarbu Państwa28. 

(akta kontroli str. 436) 

2.2. W przypadku dwóch spośród ośmiu wniosków zawartych w wystąpieniu 
pokontrolnym po kontroli nr I/13/006 oraz sformułowanej w tym wystąpieniu uwagi, 
w działania zmierzające do ich wykonania lub wykorzystania został zaangażowany 
Zarząd oraz niektóre  departamenty Urzędu. Dotyczyło to wniosku nr 5 (w zakresie 
zabezpieczenia interesów MPK w umowie dzierżawy folwarku Łuknajno) i nr 7  
(w zakresie weryfikacji zasadności pozostawania nieruchomości gruntowych we 
władaniu Parku), a także uwagi odnoszącej się do zwiększenia stanu zatrudnienia 
oraz środków na bieżącą działalność Parku. 

Realizację, ustalonej przez kierownictwo Urzędu w grudniu 2014 r.29, a zmienionej  
w czerwcu 2016 r.30, koncepcji polegającej na uznaniu za zbędne dla celów 
działalności MPK większości zarządzanych nieruchomości powierzono dyrektorowi 
Parku. Na podstawie udzielonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-

                                                      
25 Od 1 stycznia 2016 r. – 18 umów. 
26 Zawartego z UWM – Polder Sątopy na 339,3 ha.- użytek ekologiczny- zwolniony z podatku 
27 Zawarte na Folwark Łuknajno. 
28 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dawniej Agencja Nieruchomości Rolnych), Starosta Powiatu Mrągowskiego oraz 

Starosta Powiatu Szczycieńskiego. 
29 Ustalenia poczynione przez kierownictwo Urzędu w dniu 4 grudnia 2014 r. 
30 Decyzja Przewodniczącego Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
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Mazurskiego31 (dalej: „Zarząd”) pełnomocnictwa, dyrektor został upoważniony m.in. 
do składania oświadczeń woli (w tym przed organami administracji oraz sądami) 
w sprawach dotyczących nieruchomości przekazanych w zarząd lub oddanych do 
korzystania MPK (nie dotyczyło to umocowania do zawierania umów nabycia lub 
zbycia nieruchomości przez Województwo). Zgodnie z udzielonym 
pełnomocnictwem Dyrektor informował Zarząd o złożeniu wniosków o wygaszenie 
prawa trwałego zarządu Parku nad posiadanymi nieruchomościami oraz  
o decyzjach i postanowieniach otrzymanych w tych sprawach. 

W związku z realizacją wniosków nr 5 i 7 nawiązano współpracę z trzema 
departamentami Urzędu. Sprawy związane z folwarkiem Łuknajno nadzorowane 
były przez Departament Infrastruktury i Geodezji, zaś kwestie wygaszania prawa 
trwałego zarządu przez Departament Ochrony Środowiska. Departament Prawny 
miał natomiast udzielać wsparcia w przypadku wątpliwości prawnych w powyższych 
sprawach. W ramach nadzoru ze strony Urzędu MPK otrzymał informacje o opiniach 
prawnych i wytyczne co do sposobu wykonania założonych przez kierownictwo 
Urzędu działań. Park przekazywał natomiast komórkom organizacyjnym Urzędu 
informacje niezbędne do sporządzenia wniosków o nabycie folwarku Łuknajno. 

 Za wykonanie założeń dotyczących wygaszania trwałego zarządu Parku nad  
posiadanymi nieruchomościami w całości odpowiadał MPK, zaś w przypadku 
koncepcji przejęcia na własność Województwa folwarku Łuknajno, za jej wdrożenie 
odpowiadał Departament Infrastruktury i Geodezji. 

(akta kontroli str. 192-442) 

2.3. Zagadnienia związane z gospodarką nieruchomościami pozostającymi  
w dyspozycji MPK nie były przedmiotem kontroli wewnętrznej lub audytu 
wykonywanego przez jednostkę nadzorującą Park. Kontroli wewnętrznej lub 
audytowi nie poddano również sposobu wykorzystania uwag i wniosków 
sformułowanych po kontroli I/13/006. 

(akta kontroli str. 513-515) 

Przebieg wdrażania do realizacji wniosków i uwagi sformułowanych po powyższej 
kontroli przedstawiał się następująco: 

2.3.1.  W lipcu 2013 r. wykonano wniosek pokontrolny nr 1, dotyczący ujęcia  
w ewidencji środków trwałych wszystkich nieruchomości pozostających w zarządzie 
lub użytkowaniu MPK. Ewidencja ta była aktualizowana poprzez bieżące 
odzwierciedlenie stanu posiadania gruntów przez MPK, w związku z sukcesywnym 
wygaszeniem prawa trwałego zarządu na przekazanymi nieruchomościami. 

(akta kontroli str. 123-124, 436) 

2.3.2. Do wykonania wniosku pokontrolnego nr 2, dotyczącego zaprowadzenia 
rzetelnej dokumentacji obrazującej stan zarządzanych i użytkowanych 
nieruchomości oraz sposób ich zagospodarowania przystąpiono w lipcu 2013 r.  
W tym celu zgromadzono brakujące decyzje o ustanowieniu trwałego zarządu  
i uporządkowano tematycznie dokumentację dotyczącą nieruchomości znajdujących 
się w dyspozycji MPK. Ponadto, w latach 2016-2017 części osób korzystających  
z użyczonych nieruchomości na podstawie ustnych umów zawartych z  dyrektorem 
MPK, wydano zaświadczenia potwierdzające fakt zwarcia takich umów32. 

(akta kontroli str. 125-159, 545-547) 

2.3.3. Realizacja wniosku pokontrolnego nr 3 dotyczącego wzmocnienia nadzoru 
nad sposobem gospodarowania nieruchomościami udostępnionymi przez MPK 
                                                      
31 Uchwała Nr 6/44/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Wittbrodtowi – Dyrektorowi Mazurskiego Parku Krajobrazowego do działania  
w sprawach dotyczących przekazanych Mazurskiemu Parkowi Krajobrazowemu w zarząd, trwały zarząd lub do korzystania. 

32 Szerszy opis stanu faktycznego w tym zakresie zamieszczono w punkcie 1.2.2. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
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miała charakter systematycznego procesu, rozpoczętego na przełomie lat 2014  
i 2015, w który zaangażowani zostali pracownicy Parku. W ramach tego procesu 
dyrektor odbywał  cotygodniowe narady z pracownikami, na których przedstawiał 
najistotniejsze zadania na poszczególnych stanowiskach pracy oraz wskazywał 
sposób ich wykonania. Nadzór nad stanem zagospodarowania nieruchomości był 
sprawowany przede wszystkim przez strażników Parku33. 

(akta kontroli str. 160-187, 545-547) 

2.3.4. W lipcu 2013 r. podjęto działania w celu wykonania wniosku pokontrolnego  
nr 4, dotyczącego wprowadzenia odpłatności za korzystanie z gruntów 
zarządzanych przez Park. Z osobami uzyskującymi dopłaty rolne przeprowadzono 
rozmowy na temat ewentualnych zmian w umowach użyczenia skutkujących 
wprowadzeniem odpłatności. Jednak z uwagi na odmowę ze strony użytkowników 
gruntów oraz treść opinii prawnych, z których wynikało, że do realizacji wniosku NIK 
konieczna byłaby zgoda obu stron umowy, wniosek ten nie został zrealizowany34. 
Wpływ na niezrealizowanie tego wniosku miała również decyzja Prezesa ANR  
o niewyrażeniu zgody na użyczenie nieruchomości zarządzanych przez MPK35. 

(akta kontroli str. 188-191, 545-547) 

2.3.5. Pierwsze działania w celu realizacji wniosku pokontrolnego nr 5, dotyczącego 
zabezpieczenia interesów MPK w umowie dzierżawy folwarku Łuknajno, zostały 
podjęte w lipcu 2013 r. i polegały na ubieganiu się o zwrot jednego  
z wydzierżawionych budynków, lecz nie przyniosły one rezultatu. W grudniu 2014 r. 
kierownictwo Urzędu przyjęło koncepcję, zgodnie z którą działki stanowiące folwark 
Łuknajno miały zostać przejęte na własność Województwa. W listopadzie 2016 r. 
Zarząd zwrócił się do ANR z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie nieruchomości 
stanowiących folwark Łuknajno. Po uzupełnieniu w styczniu 2017 r. dokumentacji 
przez wnioskodawcę, w listopadzie 2017 r.  otrzymano odpowiedź KOWR, z której 
wynikało, że w ocenie tej instytucji nie ma możliwości nieodpłatnego przekazania 
ww. nieruchomości na rzecz Województwa na cele edukacji publicznej. Brak takiej 
możliwości Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie uzasadnił faktem 
przekazania powyższej nieruchomości w trwały zarząd MPK na czas nieoznaczony. 
Po otrzymaniu tego pisma MPK nie podejmował kolejnych działań w tej sprawie.  
Z informacji i dokumentów znajdujących się w posiadaniu Parku nie wynikało, aby 
takie działa podejmował również Urząd. 

Dyrektor MPK wyjaśnił, że nie przeprowadzał on analizy ewentualnych skutków 
przejęcia przez Województwo ww. nieruchomości na własność, a jedyne informacje 
na ten temat jakie posiadał pochodziły z Urzędu. Wynikało z nich, że zarówno 
Urząd, jak i dzierżawca deklarowali chęć modyfikacji umowy dzierżawy w przypadku 
przejęcia folwarku Łuknajno na własność Województwa. 

(akta kontroli str. 192-202, 230-252, 257-262, 270-277, 281, 288-311, 443-444, 545-547) 

2.3.6. W kwestii wykonania wniosku pokontrolnego nr 6, dotyczącego uzyskania 
zgody Prezesa ANR na dzierżawę lub użyczenie nieruchomości zarządzanych przez 
MPK ustalono, że w lipcu 2013 r. Park zwrócił się do Prezesa ANR o wyrażenie 
stosownej zgody, której jednak nie uzyskano36 (odpowiedź MPK otrzymał  
w październiku i listopadzie 2013 r.). 

Powyższy wniosek nie był ponawiany przez MPK również wobec następcy ANR,  
tj. KOWR. Zaznaczyć należy, że w opinii prawnej, sporządzonej we wrześniu 2014 r. 
na potrzeby Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu, wskazano na wynikający  

                                                      
33 Szczegółowo opisany w punkcie 1.3.1. wystąpienia pokontrolnego. 
34 Za wyjątkiem przypadku opisanego w punkcie 1.3.2. wystąpienia pokontrolnego. 
35 Opisane w punkcie 1.4. i 2.3.6. wystąpienia pokontrolnego. 
36 Opisane w punkcie 1.4. wystąpienia pokontrolnego. 
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z doktryny oraz orzecznictwa pogląd, że skutkiem odmowy udzielenia zgody na 
dokonanie określonej czynności prawnej jest nieważność tej czynności. 

(akta kontroli str. 312-316, 508-512, 533-535, 545-547) 

2.3.7. W związku z realizacją wniosku pokontrolnego nr 7, w zakresie weryfikacji 
zasadności dysponowania nieruchomościami przez MPK, kierownictwo Urzędu 
przyjęło koncepcję37, zgodnie z którą wszystkie nieruchomości będące  
w dyspozycji MPK – za wyjątkiem nieruchomości stanowiących folwark Łuknajno – 
są zbędne dla celów działalności Parku. W związku z tym przystąpiono do 
procedury wygaszania trwałego zarządu MPK. W czerwcu 2016 r. koncepcja ta 
uległa zmianie ponieważ uznano, że z uwagi na cenne wartości przyrodnicze należy 
utrzymać trwały zarząd MPK nie tylko nad folwarkiem Łuknajno, ale również nad 40 
innymi działkami okalającymi jezioro Łuknajno. Zmianę koncepcji uzasadniono 
również koniecznością prowadzenia ochrony przyrody i krajobrazu oraz chęcią 
utrzymania współpracy naukowej z Uniwersytetem Warszawskim. 

Wpływ na sposób i czas realizacji ww. wymienionych koncepcji miał fakt, że 
wygaszanie trwałego zarządu uzależnione było od czasu realizacji programów rolno-
środowiskowych realizowanych przez podmioty, którym Park użyczył nieruchomości. 
W celu uniknięcia ewentualnych roszczeń z tytułu niemożności realizacji ww. 
programów, czas składania wniosków o wygaszenie trwałego zarządu dostosowano 
do czasu zakończenia programów na poszczególnych nieruchomościach. 

 (akta kontroli str. 228-247, 257-269, 271-273, 279-280, 332-434, 536-540) 

2.3.8. W latach 2013-2014 MPK rozpoczął działania związane z wykonaniem 
wniosku pokontrolnego nr 8, dotyczącego spowodowania, aby ciężary podatkowe 
związane z udostępnionymi nieruchomościami ponosiły podmioty, które je 
użytkowały nieodpłatnie. 

Od 2014 r. deklaracje na podatek rolny i podatek od nieruchomości składał MPK,  
a użytkownicy nieruchomości byli obciążani stosownie do powierzchni i klasy 
użytkowanych gruntów. Począwszy od 2015 r. MPK nie brał już udziału  
w regulowaniu zobowiązań podatkowych podmiotów użytkujących grunty 
pozostające w jego zarządzie, ponieważ płatności podatków były dokonywane 
bezpośrednio przez użytkowników nieruchomości. 

W 2014 r. Park otrzymał decyzje Burmistrza Gminy Mikołajki określające wymiar 
podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości za 2013 r. Decyzjami tymi nałożono 
zobowiązania podatkowe co do gruntów, które były zwolnione z podatku jako użytki 
ekologiczne oraz stanowiły przedmiot umowy użyczenia i dzierżawy. Wskutek 
odwołań wniesionych przez MPK i prowadzonych w ich wyniku postępowań 
sądowo-administracyjnych, w 2017 r. zapadły przed NSA dwa wyroki w tych 
sprawach38. Należy zaznaczyć, że w celu uniknięcia konieczności zapłaty odsetek, 
(w razie zapadnięcia niepomyślnych wyroków) Park zwrócił się do użytkowników 
nieruchomości o przekazanie środków na zapłatę należności podatkowych. Po 
wydaniu, w dniu 15 lutego 2017 r., ww. wyroków NSA, z których jeden utrzymywał  
w mocy decyzję dotyczącą wymiaru podatku od nieruchomości, a drugi uchylał 
decyzję w sprawie wymiaru podatku rolnego, MPK otrzymał zwrot nadpłaconego 
zobowiązania podatkowego w kwocie 99,7 tys. zł. Zwrócone środki nie zostały 
uznane za dochody budżetowe, lecz zgodnie z uchwałą Zarządu39 zostały 
przekazane użytkownikom nieruchomości jako zwrot świadczeń nienależnych. 

(akta kontroli str. 445-471) 

                                                      
37 Opisane w punkcie 1.3.4. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
38 Sygn. akt II FSK 4051/14 w zakresie wymiaru podatku rolnego oraz sygn. akt II FSK 4050/14 w zakresie podatku od 

nieruchomości.  
39 Uchwała nr 72/1182/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. 
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2.3.9. W okresie objętym kontrolą, wskutek wykorzystania sformułowanej po kontroli 
I/13/006 uwagi, na temat potrzeby zwiększenia zatrudnienia liczba osób 
zatrudnionych w MPK w przeliczeniu na etaty wzrosła z 7 do 10,25.  
W poszczególnych latach stan zatrudnienia przedstawiał się następująco: 
− 7 etatów (osiem osób) w 2013 r., 
− 7,75 etatu (dziewięć osób) w 2014 r., 
− 9,75 etatu (11 osób) w 2015 r., 
− 9,25 etatu (10 osób) w 2016 r., 
− 10,25 etatu (11 osób) w 2017 r. i 2018 r. (I półrocze). 

(akta kontroli str. 472-507) 

MPK podjął działania w celu realizacji wszystkich wniosków sformułowanych po 
kontroli nr I/13/006, a także wykorzystania zawartej w wystąpieniu pokontrolnym 
uwagi. W większości przypadków działania te podjęto niezwłocznie po otrzymaniu 
wystąpienia pokontrolnego z ww. kontroli. W przypadku wniosków nr 5 i 7, z uwagi 
na konieczność zaangażowania w ich wdrożenie organu nadzorującego, czas 
wykonania tych wniosków uległ jednak wydłużeniu. 

3. Wpływ przyjętego sposobu realizacji uwag i wniosków na funkcjonowanie 
MPK 

3.1. W celu realizacji przyjętego sposobu wykonania wniosków pokontrolnych 
dotyczących zabezpieczenia interesów Parku w umowie dzierżawy folwarku 
Łuknajno oraz weryfikacji zasadności pozostawienia nieruchomości we władaniu 
Parku, poniósł on koszty związane z zatrudnieniem konsorcjum kancelarii prawnych 
oraz prowadzeniem spraw związanych z wygaszaniem zarządu. W latach 2013-
2018 (30 czerwca)  koszty te wyniosły odpowiednio 24,6 tys. zł oraz 47,9 tys. zł. 

(akta kontroli str. 237-243, 516-523) 

3.2. Poza przypadkami wskazanymi w punkcie 2.3.8. niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego Park nie był stroną lub uczestnikiem sporów sądowych związanych  
z wykorzystywaniem lub udostępnianiem nieruchomości.  

Dyrektor wyjaśnił, że w jego opinii przyjęta koncepcja pozostawienia w zarządzie 
MPK jedynie części nieruchomości nie powinna mieć negatywnego wpływu na 
ochronę przyrody i krajobrazu na nieruchomościach, co do których zarząd został 
wygaszony lub będzie wygaszony. Wskazał, że działki w zarządzie Parku (poza 
kompleksem wokół jeziora Łuknajno) były rozproszone i stanowiły głównie nieużytki 
nie przedstawiające wartości jako potencjalne obszary inwestycji. Ponadto, KOWR 
będzie mógł wydzierżawić zwrócone nieruchomości jedynie na cele rolnicze. 

(akta kontroli str. 450-471, 516-517) 

Koszty poniesione przez MPK w celu wykonania wniosków pokontrolnych były 
zasadne z uwagi na ich związek z przyjętą przez organ nadzorujący koncepcją 
docelowego władania nieruchomościami przez MPK. Dotychczasowe 
doświadczenia nie wskazują przy tym na zaistnienie zagrożeń dla realizacji ochrony 
przyrody i krajobrazu na gruntach, co do których zarząd MPK został wygaszony lub 
będzie wygaszony w przyszłości. 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Podjęcie działań w celu udokumentowania w formie pisemnej faktu zwarcia 
wszystkich ustnych umów użyczenia nieruchomości pomiędzy MPK a innymi 
podmiotami.  

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 
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2. Przeprowadzenie wszechstronnej analizy możliwości rozwiązania, 
wypowiedzenia, bądź zmiany umów użyczenia i dzierżawy nieruchomości 
zarządzanych przez MPK, również z uwzględnieniem możliwości ich 
dochodzenia na drodze sądowej. 

3. Podjęcie działań w celu rzeczywistego zabezpieczenia interesów MPK  
w ramach istniejącej umowy dzierżawy folwarku Łuknajno, w tym poprzez 
egzekwowanie wykonania obowiązków ciążących na dzierżawcach oraz 
właściwą weryfikację przedkładanych przez nich rozliczeń związanych  
z nieruchomością. 

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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Olsztyn, dnia      października 2018 r. 
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