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W y s t ą p i e n i e  p o k o n t r o l n e  

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 Mazurskim Parku 

Krajobrazowym („Parku”), realizację zadań ustawowych, w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 31 października  

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 

Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację przez Park zadań ustawowych, pomimo 

stwierdzonych nieprawidłowości, nie mających jednakŜe istotnego wpływu na kontrolowaną działalność. 

PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają następujące ustalenia i oceny cząstkowe:  

1. Park utworzony został w 1977 r., na mocy uchwał Wojewódzkich Rad Narodowych w Olsztynie i Suwałkach  

na obszarze 49.626 ha. Aktualnie powierzchnia Parku w granicach administracyjnych siedmiu gmin (Mikołajki, 

Mrągowo, Piecki, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida i Świętajno) wynosi 53.655 ha, zaś powierzchnia jego otuliny – 

18.608 ha. Na terenie Parku zlokalizowane są trzy obszary NATURA 2000 o łącznej powierzchni 52.255,3 ha 

(97,4% powierzchni Parku) oraz 11 rezerwatów przyrody – 3.668,20 ha (6,8%).  

Szczególne cele ochrony oraz zakazy obowiązujące w Parku określone zostały w rozporządzeniu Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r., zaś jego zadania i strukturę organizacyjną określał statut, 

nadany Parkowi uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz regulamin organizacyjny, 

wprowadzony zarządzeniem Pana Dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd Województwa stosowną uchwałą.  

                                                           
1Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.  
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W latach 2009-2010 w Parku zatrudnionych było dziewięciu, a w 2011 r. – ośmiu pracowników. Spełniali oni 

wymagania kwalifikacyjne, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2005 r.2, 

warunkujące zatrudnienie na zajmowanych przez nich stanowiskach, a takŜe mieli określone w zakresach 

czynności zadania i obowiązki oraz kompetencje i zakresy odpowiedzialności, których przyjęcie do realizacji 

zostało przez nich pisemnie potwierdzone. Od 1 stycznia 2009 r., tj. od czasu przejścia czterech pracowników  

do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie („RDOŚ”), w Parku nie było obsadzone (pomimo 

podjęcia przez Pana Dyrektora działań mających na celu zwiększenie liczby zatrudnionych pracowników) 

stanowisko specjalisty ds. edukacji przyrodniczej i turystyki. Zadania te przypisane zostały starszemu straŜnikowi, 

któremu jednakŜe w zakresie czynności nie przypisano zadań StraŜy Parku, związanych z prowadzeniem kontroli 

obiektów i obszarów poddanych ochronie przyrody.  

2. Park dysponował wystarczającym potencjałem technicznym, w tym m.in. bazą lokalową, środkami transportu oraz 

sprzętem komputerowym i audiowizualnym, słuŜącym realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody3. I tak na przykład, oprócz budynku, w którym mieściły się pomieszczenia 

administracyjno-biurowe, Park miał takŜe w zarządzie budynek zabytkowej stodoły, w której urządzono „Muzeum 

Przyrodnicze”. Mieściła się w nim sala ekspozycyjna z 280 eksponatami przyrodniczymi i etnograficznymi,  

a takŜe sala edukacyjna na ok. 30 osób, wyposaŜona m.in. w aparaturę do prezentacji multimedialnych, w której 

odbywały się m.in. zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieŜy szkolnej.  

Na terenie Parku zostało wytyczonych i oznakowanych pięć ścieŜek przyrodniczych o łącznej długości 23 km 

oraz sześć tras rowerowych o łącznej długości 113 km. Zostały one opisane i oznaczone w przygotowanych 

przez Park wydawnictwach (m.in. folder „Trasy rowerowe w Mazurskim Parku Krajobrazowym”), a takŜe 

na stronie internetowej www.parkikrajobrazowewarmiimazur.pl., utworzonej przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla wszystkich parków krajobrazowych na terenie województwa, na której 

dostępne były takŜe informacje o Parku, jego historii i bieŜącej działalności.   

3. Zarządzeniem z dnia 19 czerwca 2007 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski powołał, na pięcioletnią kadencję, 

Radę Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Kontrola wykazała, Ŝe w latach 2009 – 2011 nie odbyło się jednak 

Ŝadne posiedzenie Rady (po raz ostatni zebrała się w dniu 19 grudnia 2008 r.), mimo Ŝe zgodnie z regulaminem 

pracy Rady, jej posiedzenia powinny odbywać się natomiast co najmniej dwa razy w roku. Podkreślenia wymaga 

takŜe, iŜ w dniu 4 kwietnia 2011 r. zastępca przewodniczącego Rady wnioskował do Pana Dyrektora o zwołanie 

posiedzenia (m.in. w celu zapoznania się z kolejnymi wersjami projektu planu ochrony oraz przedstawienia szans 

na jego ustanowienie), jednak wniosek ten nie został uwzględniony. Nie wykorzystał Pan zatem opiniodawczo-

doradczej roli pełnionej przez ten organ. NaleŜy ponadto zwrócić uwagę, Ŝe juŜ w 2002 r., w wyniku kontroli 

funkcjonowania Parku w latach 1999-2002, NIK sygnalizowała fakt niewielkiej aktywności Rady Parku, 

wnioskując wówczas o zintensyfikowanie jej działalności, m.in. poprzez uzyskiwanie jej opinii w sprawach 

związanych z działalnością Parku. W świetle ustaleń niniejszej kontroli naleŜy uznać, iŜ wniosek ten nie był 

realizowany.        

                                                           
2  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych jakie 
powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w SłuŜbach Parków Krajobrazowych  
(Dz. U. Nr 41, poz. 395).  

3   Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm. 
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4. W badanym okresie Park nie posiadał planu ochrony, gdyŜ poprzedni plan, ustanowiony rozporządzeniem 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 stycznia 2005 r., został uchylony przez ww. wojewodę 

rozporządzeniem z dnia 17 października 2005 r.  

W latach 2006-2011 prowadzono wprawdzie prace nad projektem planu ochrony, polegające m.in.  

na przeprowadzaniu konsultacji i zasięganiu opinii społecznych, jednak do dnia zakończenia kontroli NIK  

nie zostały one ostatecznie zakończone. Ostatnia wersja projektu planu ochrony przekazana została do kolejnych 

konsultacji społecznych dopiero 24 października 2011 r. Zawierała ona elementy określone w art. 20 ust. 4 

ustawy o ochronie przyrody, nie była natomiast opiniowana przez Radę Parku, do czego zobowiązuje art. 99  

ust. 4 pkt 2 ww. ustawy. NIK nie podziela stanowiska Pana Dyrektora, Ŝe opiniowaniu przez Radę podlegać 

powinna jedynie ostateczna wersja projektu planu ochrony. Zdaniem Izby opiniowaniu przez Radę powinny 

podlegać bowiem kolejne, opracowywane przez Park, wersje projektu tego dokumentu.   

5. W związku z realizacją przez SłuŜbę Parku zadań wynikających z art. 107 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, 

Park m.in. zawarł porozumienia o współpracy z samorządami trzech gmin w zakresie uzgadniania warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu, a takŜe porozumienia z dwoma nadleśnictwami w zakresie prowadzenia 

robót leśnych. Działania mające na celu identyfikację i ocenę istniejących oraz potencjalnych zagroŜeń 

wewnętrznych i zewnętrznych Parku polegały na współdziałaniu z gminami oraz osobami prawnymi  

i fizycznymi w zakresie uzgadniania warunków zabudowy. W zakresie ochrony przyrody,  

w tym promocji wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych Parku, prowadzono edukację 

w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa. Współpracując z jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

organizacjami ekologicznymi, w latach 2009 – 2011 (do 30.09.) zorganizowano 7 konkursów, przeprowadzono 31 

zajęć terenowych oraz  87 wycieczek po terenie Parku, a Muzeum Przyrodnicze” odwiedziło prawie 8,5 tys. osób. 

Park uczestniczył takŜe w grupie roboczej „Turystyka kajakowa przyjazna środowisku”, która załoŜona została  

w 2007 r., w celu opracowania i udoskonalania systemu organizacji ruchu turystycznego i informacji na szlaku 

rzeki Krutyni. W okresie objętym kontrolą SłuŜba Parku nie przeprowadzała wprawdzie waloryzacji  

i nie monitorowała siedlisk przyrodniczych, głównie ze względu na braki kadrowe, jednak dane w tym zakresie 

pozyskiwano z Fundacji na Rzecz Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, która 

działania takie prowadziła.       

6. Kontrola wykazała, Ŝe granice parku nie zostały oznaczone tablicami informacyjnymi, do czego zobowiązywał  

art. 115 ustawy o ochronie przyrody.  NaleŜy przy tym uwzględnić fakt, Ŝe w ww. przepisie ustawodawca  

nie wskazał jednoznacznie organu odpowiedzialnego za umieszczenie tych tablic. Ponadto, jak wyjaśnił Pan 

Dyrektor, stosowane tablice zostały przez Park przygotowane, jednak dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddziału w Olsztynie nie wyraził zgody na ich umieszczenie w pasach drogowych dróg 

krajowych, na przecięciu tych dróg z granicami Parku.  

7. W badanym okresie SłuŜba Parku, realizując zadania w zakresie nadzoru nad respektowaniem obowiązujących  

w Parku zakazów, zajęła stanowisko w 453 sprawach, w tym dotyczących: wycinki zadrzewień (230), opiniowania 

warunków zabudowy (212) i samowoli budowlanych (11). Negatywne stanowisko zajęto w 50 sprawach (11,0%), 

z czego 39 z nich dotyczyło opiniowania warunków zabudowy, zaś 11 samowoli budowlanych. Ponadto, 

pracownicy Parku w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzili 13 przypadków zlokalizowania obiektów 

budowlanych w pasie do 100 m od brzegu jeziora, a w sześciu - samowoli budowlanych.  



 4 

8. Dobra była współpraca Parku z RDOŚ, pomimo Ŝe jej zakres nie został formalnie uregulowany. Polegała ona 

głównie na opiniowaniu przez Park (na wniosek dyrektora RDOŚ) projektów decyzji administracyjnych 

uzgadnianych przez tę dyrekcję. W okresie objętym kontrolą zaopiniowano 12 projektów decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze Parku i jego otuliny (wszystkie opinie były pozytywne) oraz 56 

projektów decyzji o warunkach zabudowy, z czego do 20 decyzji (35,7%) Park wydał opinie negatywne. W dniu 

17 września 2010 r. Dyrektor Parku wystąpił do Dyrektora RDOŚ z propozycją wypracowania wspólnego 

stanowiska m.in. w zakresie opiniowania i wyraŜania zgody na realizację obiektów budowlanych w granicach 

Parku i jego otuliny oraz prowadzenia monitoringu rezerwatów przyrody. Do dnia zakończenia kontroli NIK 

stanowisko takie nie zostało jednak wypracowane.  

9. NIK nie wnosi uwag odnośnie gospodarowania i wykorzystania środków finansowych przeznaczonych  

na realizację zadań ustawowych. W latach 2009 – 2011 (do 31 października) wydatkowano łącznie  

1.270,0 tys. zł, z tego 937,8 tys. zł (73,8 %) stanowiły wynagrodzenia i pozapłacowe koszty pracy, a 332,0 tys. zł 

– pozostałe wydatki bieŜące. Z ww. łącznej kwoty środków, 1.158,2 tys. zł (91,2 %) pochodziło z budŜetu 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i 84,4 tys. zł (6,6 %) z budŜetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Środki te wydatkowano zgodnie z planami rzeczowo-finansowymi na kolejne lata. Z innych źródeł Park pozyskał  

i wykorzystał łącznie 27,4 tys. zł (2,1% wydatków ogółem), z czego 92,3 % stanowiły środki pozyskane w 2011 r. 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.  

Wszystkie pięć analizowanych zamówień publicznych o największych wartościach (na łączną na kwotę  

49,8 tys. zł) udzielono bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych4,  

na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy. Ich wartość nie przekraczała bowiem wyraŜonej w złotych równowartości 

kwoty 14.000 euro. Zamówienie na roboty budowlane o wartości 7.954,40 zł wykonane zostało zgodnie  

z warunkami zawartej umowy. Pozostałe cztery zamówienia o wartości 41.829,15 zł dotyczyły wydania albumu 

informacyjnego o Parku, wykonania tablic informacyjnych i dostawy kostki brukowej, zostały rozliczone  

na podstawie wystawionych Parkowi faktur, sprawdzonych pod względem merytorycznym przez 

odpowiedzialnego pracownika Parku. 

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

1. Niezwłoczne podjęcie dalszych działań niezbędnych do ustanowienia planu ochrony Parku.  

2. Zapewnienie realizowania przez Radę Parku zadań określonych w art. 99 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.   

3. Podjęcie działań zmierzających do oznaczenia granic Parku tablicami informacyjnymi. 

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

przedstawienia przez Pana Dyrektora, 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. 

                                                           
4 Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. 
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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  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


