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Jacek Protas 

Marszałek Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego 

 
Wystąpienie pokontrolne 

 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli1 zwanej dalej 

„ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie skontrolowała w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego („Urzędzie”) realizację ustawowych zadań w parkach krajobrazowych woj. 

warmińsko-mazurskiego, w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 22 grudnia 2011 r. 

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

grudnia 2011 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do treści art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Marszałkowi 

niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia nadzór Pana Marszałka nad realizacją przez parki 

krajobrazowe oraz zespół parków krajobrazowych ustawowych zadań, w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody2, pomimo stwierdzonych uchybień. 

PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają następujące ustalenia i oceny cząstkowe:    

1. Z dniem 1 sierpnia 2009 r., stosownie do zapisów art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie 

niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej 

w województwie3, samorząd woj. warmińsko-mazurskiego przejął wszystkie cztery parki krajobrazowe oraz jeden 

zespół parków mające swoje siedziby na terenie województwa. Dotyczyło to Parku Krajobrazowego Wysoczyzny 

Elbląskiej, Mazurskiego Parku Krajobrazowego, Welskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego 

Puszczy Rominckiej oraz Zespołu Parków Krajobrazowych, składającego się z Parku Krajobrazowego Pojezierza 

Iławskiego i Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.  

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ww. ustawy, mienie Skarbu Państwa będące w trwałym zarządzie (lub we władaniu) 

parków zostało przekazane Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego stosownymi decyzjami 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. W ocenie Pana Marszałka, posiadany potencjał techniczny parków i zespołu 

                                                           
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
2 Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm. 
3 Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753 ze zm. 
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parku (m.in. baza lokalowa, sprzęty biurowe, środki transportu) jest wystarczający do realizacji ich zadań 

ustawowych, a sposób jego wykorzystania nie uległ zmianom.  

Urząd dysponuje aktualnymi danymi dotyczącymi zatrudnienia w parkach i zespole parków. Po przejęciu części 

ich zasobów kadrowych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, podjęto działania celem zwiększenia 

zatrudnienia w parkach, jednak ze względu na niewystarczające środki finansowe (zbyt niskie dotacje od 

Wojewody) nie były one skuteczne.             

2. Nadzór nad działalnością parków, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu, przypisany został 

Departamentowi Ochrony Środowiska. Obowiązek współpracy z parkami od dnia 30.11.2009 r. został wpisany  

w zakres obowiązków jednego pracownika Departamentu Ochrony Środowiska. 

W okresie objętym kontrolą wszystkie Parki posiadały statuty nadane uchwałami Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. Dyrektorzy trzech parków powołani zostali decyzją Wojewody, jednego parku - uchwałą 

Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zaś dyrektora zespołu parków - decyzją Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.  

Wszystkie aktualne rady parków i zespołu parków (liczące od 13 do 20 członków) powołane zostały 

zarządzeniami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na okres pięciu lat. Ustalenia kontroli NIK przeprowadzonej  

w Mazurskim Parku Krajobrazowym wykazały, Ŝe w latach 2009-2011 nie odbyło się ani jedne posiedzenie Rady 

Parku, mimo Ŝe zgodnie z regulaminem pracy Rady, jej posiedzenie powinny odbywać się co najmniej dwa razy 

w roku. 

W badanym okresie nie dokonano zmian obszaru poszczególnych parków oraz ich granic wraz z otulinami.  

3. Spośród sześciu parków funkcjonujących na terenie woj. warmińsko-mazurskiego trzy (Park Krajobrazowy 

Puszczy Rominckiej, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej oraz Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich) 

posiadały plany ochrony, zawierające wszystkie elementy wymienione w art. 20 ust. 4 ustawy o ochronie 

przyrody. Pozostałe trzy parki (Welski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego i Mazurski 

Park Krajobrazowy) nie posiadały ww. planów, przy czym w przypadku Parku Krajobrazowego Pojezierza 

Iławskiego jest on w trakcie opiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zaś plany 

pozostałych dwóch parków są w trakcie konsultacji społecznych. Kontrola NIK przeprowadzona w Mazurskim 

Parku Krajobrazowym wykazała, Ŝe prace nad projektem planu ochrony trwają juŜ od 2006 r., jednak do czasu 

zakończenia kontroli (22.12.2011 r.) nie zostały one jeszcze zakończone. Stwierdzono ponadto, Ŝe ostatnia 

wersja planu przekazana w dniu 24.10.2011 r. do konsultacji społecznych, nie była jednak opiniowana przez 

Radę Parku, do czego zobowiązuje art. 99 ust. 4 pkt  2 ustawy o ochronie przyrody. 

4. W badanym okresie, Urząd otrzymywał od parków i zespołu parków okresowe sprawozdania (półroczne i roczne) 

z działalności, zawierające m.in. informacje dotyczące inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, 

zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, a takŜe z zakresu edukacji przyrodniczej w szkołach i dla 

lokalnych mieszkańców. Nie zawierały one natomiast danych dotyczących oznakowania granic parków oraz  

o podejmowanych przez pracowników parków działań dla monitorowania ustalonych w parkach zakazów. 

Ponadto, w przypadku jednego parku nie było danych o realizacji przez niego zadań ochronnych, a w przypadku 

dwóch parków – identyfikacji i ocen istniejących i potencjalnych zagroŜeń wewnętrznych i zewnętrznych. NaleŜy 

jednak zauwaŜyć, Ŝe Urząd w trakcie kontroli NIK podjął juŜ działania mające na celu opracowanie jednolitego 

schematu sprawozdań z działalności parków, zawierającego wszystkie dane o sposobie wykonywania przez parki 

ich ustawowych obowiązków.   
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Kontrola NIK przeprowadzona w Mazurskim Parku Krajobrazowym wykazała, Ŝe granice tego parku w ogóle nie 

zostały oznaczone tablicami informacyjnymi, zaś kontrola w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej 

wykazała, Ŝe cztery (z dziewięciu tablic informacyjnych) były juŜ częściowo zniszczone. Stwierdzono teŜ, Ŝe 

granice PK Wysoczyzny Elbląskiej nie zostały oznaczone tablicami informującymi o zakazach w nim 

obowiązujących. 

5. Urząd prawidłowo sprawował nadzór nad gospodarką finansową prowadzoną przez parki i zespół parków. Ocenę 

prawidłowości gospodarowania i efektywności wykorzystania środków finansowych dokonywana była m.in. w 

oparciu o sprawozdania finansowe parków. W badanym okresie Departament Kontroli Urzędu przeprowadził 

równieŜ pięć kontroli (po jednej w kaŜdym parku), obejmując nimi zarówno realizację zadań statutowych parków, 

a takŜe gospodarkę finansową oraz prawidłowość gospodarowania mieniem. Kontrole te nie wykazały 

nieprawidłowości.  

W latach 2009 – 2010 na realizację ustawowych zadań nadzorowane przez Pana Marszałka parki wydatkowały 

łącznie 3.032,0 tys. zł (odpowiednio 673,6 tys. zł i 2.358,4 tys. zł), z czego 2.010,1 tys. zł stanowiły środki  

z budŜetu wojewody (66,3%), 867,2 tys. zł z budŜetu województwa (28,6%), 123,4 tys. zł z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (4,1%) oraz 19,5 tys. zł – z dochodów parków.   

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1) wdroŜenie systemu sprawozdawczości obejmującego pełną informację z realizacji przez parki krajobrazowe 

ich zadań ustawowych, 

2) podjęcie działań zmierzających do oznaczenia granic parków stosownymi tablicami informacyjnymi. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje 

przedstawienia przez Pana Marszałka, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków zawartych w niniejszym 

wystąpieniu, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji tych wniosków lub o przyczynach niepodjęcia takich 

działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie, do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie, 

umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.  

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym 

wyŜej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 

 

        Z powaŜaniem 

 
 


