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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 Kontroli 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba 
Kontroli Delegatura w Olsztynie skontrolowała w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny 
Elbląskiej („Parku”) realizację zadań ustawowych, w okresie od 1 sierpnia 2009 r.  
do 2 listopada 2011 r. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 
podpisanym w dniu 30 listopada 2011 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do treści art. 60 
ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację przez Park zadań ustawowych, 
pomimo stwierdzenia uchybień, nie mających jednakŜe wpływu kontrolowaną działalność. 

PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają następujące ustalenia i oceny cząstkowe:    

1. Park utworzony został w 1985 r., na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej  
w Elblągu, na obszarze 10.036,1 ha. Aktualnie jego powierzchnia, w granicach 
administracyjnych czterech gmin (miasta Elbląg, gminy Elbląg, Tolkmicka i Milejewa), 
wynosi 13.732,0 ha, zaś powierzchnia jego otuliny – 22.948,0 ha. Na terenie Parku 
zlokalizowane są trzy obszary NATURA 2000, o łącznej powierzchni 2.810,5 ha (20,5% 
powierzchni Parku) oraz cztery rezerwaty przyrody – 294,4 ha (2,1%).  

Szczególne cele ochrony oraz zakazy obowiązujące w Parku określone zostały  

w rozporządzeniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r.1, zaś 

jego zadania i strukturę organizacyjną uregulowano w statucie, nadanym Parkowi uchwałą 

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a takŜe w regulaminie organizacyjnym, 

wprowadzonym zarządzeniem Pani Dyrektor.  

                                                 
1 Rozporządzenie nr 8 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Parku 
    Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.  



 
 

2 

W okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 28 lutego 2011 r. w Parku zatrudnionych było siedmiu, 
a od 1 marca 2011 r. – ośmiu pracowników (w tym czterech starszych specjalistów i dwóch 
starszych straŜników). Spełniali oni wymagania kwalifikacyjne, określone  
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2005 r.2, warunkujące zatrudnienie 
na zajmowanych przez nich stanowiskach. Wszystkim tym osobom Pani Dyrektor określiła 
w zakresach czynności zadania i obowiązki oraz kompetencje i zakres odpowiedzialności, 
których przyjęcie do realizacji zostało przez nich pisemnie potwierdzone. Według opinii 
Pani Dyrektor, ww. stan zatrudnienia był w okresie objętym kontrolą adekwatny  
do zakresu realizowanych zadań.       

W ocenie NIK, Park dysponował takŜe 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, w budynku administracyjno-biurowym 
znajdowały się dwie sale, umoŜliwiające prowadzenie zajęć dla 10 i 30 osób, wyposaŜone 
w telewizor, odtwarzacz płyt DVD, rzutnik multimedialny, nagłośnienie i zestaw 
mikroskopów stereoskopowych. W salach tych prowadzono m.in. zajęcia edukacyjne dla 
dzieci i młodzieŜy szkolnej. W związku z wejściem w Ŝycie ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku4, w dniu 19 stycznia 2009 r. część majątku (m.in. jeden zestaw 
komputerowy, kserokopiarkę i zaburtowy silnik do łodzi), o łącznej wartości 45,3 tys. zł, 
przekazano do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Nie miało  
to jednak wpływu realizację przez Park zadań ustawowych.     

Na terenie Parku zostały wytyczone i oznakowane trzy ścieŜki dydaktyczne o łącznej 
długości 12,8 km oraz trzy piesze i trzy rowerowe szlaki turystyczne o łącznej długości 
86,4 km. Zostały one teŜ opisane i oznaczone w przygotowanych przez Park 
wydawnictwach, w tym m.in. na mapie turystycznej „Wysoczyzna Elbląska. Atrakcje 
turystyczne” oraz na mapie interaktywnej umieszczonej na stronie internetowej Parku.      

2. Zadania ochronne realizowane były przez SłuŜbę Parku na podstawie obowiązującego 
planu ochrony Parku, ustanowionego rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego5 na okres 20 lat (od 21 lutego 2007 r. do 20 lutego 2027 r.) Dokument ten, 
pozytywnie zaopiniowany przez Radę Parku, zawierał wszystkie elementy określone  
w art. 20 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, w tym m.in.:  
- cele ochrony oraz przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania ich realizacji, 
- identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących  

i potencjalnych zagroŜeń wewnętrznych i zewnętrznych i ich skutków, 
- wskazanie obszarów realizacji działań ochronnych oraz określenie prac związanych  

z ochroną przyrody, wartości kulturowych i krajobrazu, 

                                                 
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. 
4 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
    społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 
    1227 ze zm.).   
5 Rozporządzenie nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia 
   planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.  
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- ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 
a takŜe miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.   

Ujęte w tym planie obszary realizacji działań ochronnych były spójne ze szczególnymi 
celami ochrony określonymi przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w rozporządzeniu 
z dnia 26 stycznia 2006 r.        

3. SłuŜba Parku naleŜycie wywiązywała się zadań nałoŜonych na nią art. 107 ust. 2 ustawy  
o ochronie przyrody. W badanym okresie przeprowadzono bowiem 11 inwentaryzacji 
stanowisk roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową, a takŜe tworów i składników 
przyrody nieoŜywionej zasługujących na ochronę. Podejmowano takŜe działania w celu 
identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagroŜeń wewnętrznych i zewnętrznych 
Parku (m.in. poprzez aktualizację operatu generalnego do planu ochrony). Realizowano 
zadania związane z ochroną innych form ochrony przyrody zlokalizowanych na terenie 
Parku, w tym m.in. utworzono dwa uŜytki ekologiczne (we współpracy z Nadleśnictwem 
Elbląg), przesiedlono pachnicę dębową (objętą ochroną gatunkową) z terenów 
zagroŜonych na inne siedliska, a takŜe zainstalowano 200 budek lęgowych dla ssaków  
z rodziny pilchowatych, takŜe objętych ochroną gatunkową. Edukacja w szkołach i wśród 
miejscowego społeczeństwa, promocja wartości przyrodniczych, historycznych, 
kulturowych i turystycznych Parku, a takŜe współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego i organizacjami ekologicznymi polegała m.in. na organizowaniu konkursów, 
konferencji i wystaw, prowadzeniu zajęć terenowych oraz prelekcji i lekcji tematycznych 
w szkołach, zrealizowaniu projektu pn. „Interaktywna prezentacja multimedialna  
w oparciu o mapę Parku”, rozpoczęciu realizacji międzynarodowego projektu ochrony 
krajobrazu „LIFEscape” (we współpracy z czterema gminami z Polski, Szwecji i Danii),  
a takŜe na udziale pracowników Parku w inicjatywach edukacyjnych i promocyjnych 
organizowanych przez inne podmioty.          

Stosownie do art. 115 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, granice Parku (na przecięciu  
z drogami wojewódzkimi i powiatowymi przebiegającymi przez jego teren) oznaczone 
zostały dziewięcioma tablicami informującymi o Parku, zgodnymi ze wzorem określonym 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r.  
w sprawie wzorów tablic6. W toku oględzin stwierdzono jednak, Ŝe cztery z nich 
(zlokalizowane przy drogach powiatowych nr 09216 i nr 1132N w okolicy wsi Ogrodniki, 
nr 09214 w okolicy wsi Zajączkowo oraz przy ul. Fromborskiej w Elblągu) były częściowo 
zniszczone. Według wyjaśnień Pani Dyrektor, na wiosnę przyszłego roku przy drogach 
tych zaplanowano ustawienie nowych tablic informacyjnych. Kontrola wykazała ponadto, 
Ŝe granice Parku nie zostały oznaczone tablicami informującymi o zakazach w nim 
obowiązujących, do czego zobowiązywał art. 115 ustawy o ochronie przyrody.  Przyczyną 
tego, według wyjaśnień Pani Dyrektor, był wysoki koszt wykonania i ustawienia takich 
tablic, a takŜe konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z cyklicznym 
ich odnawianiem. NaleŜy takŜe uwzględnić fakt, Ŝe w ww. przepisie ustawodawca nie 
wskazał jednoznacznie organu odpowiedzialnego za umieszczenie tych tablic.         

                                                 
6 Dz. U. Nr 268, poz. 2665.  
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4. W badanym okresie SłuŜba Parku, realizując zadania w zakresie nadzoru nad 
respektowaniem obowiązujących w Parku zakazów, przeprowadziła łącznie 679 kontroli, 
wizytacji i lustracji terenowych, z tego 670 z własnej inicjatywy (patrole straŜników 
Parku), zaś dziewięć w związku z otrzymaniem informacji o prawdopodobnym naruszeniu 
zakazów obowiązujących na terenie Parku. W ich rezultacie, stwierdzono 14 przypadków 
naruszeń zakazów, których sprawcy nie byli znani. Dotyczyły one wypalania trzcinowisk, 
w związku z czym SłuŜba Parku kaŜdorazowo zawiadamiała StraŜ PoŜarną o zaistniałej 
sytuacji.  

5. Izba pozytywnie ocenia współpracę Parku z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska  
w Olsztynie pomimo, iŜ jej zakres nie został formalnie uregulowany. Polegała ona głównie 
na opiniowaniu przez Park, na wniosek dyrektora RDOŚ w Olsztynie, projektów decyzji 
administracyjnych uzgadnianych przez tę dyrekcję. I tak, w okresie od 1 sierpnia 2009 r. 
do 2 listopada 2011 r. zaopiniowano 3 projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, zgłaszając do nich uwagi oraz określając warunki realizacji tych 
inwestycji, a takŜe 78 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy  
i zagospodarowania terenu, z czego projekty dwóch decyzji uzyskały opinię pozytywną 
bez uwag, do projektów 54 decyzji odniesiono się pozytywnie z jednoczesnym 
określeniem warunków realizacji planowanych inwestycji, w 21 przypadkach wydano 
opinie negatywne, a w jednym zgłoszono zastrzeŜenia dotyczące realizacji inwestycji. 
Przedstawiciele RDOŚ w Olsztynie brali takŜe udział w organizowanych przez Park 
przedsięwzięciach popularyzujących walory przyrodnicze Wysoczyzny Elbląskiej oraz  
w pracach nad zmianą rozporządzenia w sprawie Parku.    

6. NIK nie wnosi uwag dotyczących gospodarowania i wykorzystania środków finansowych 
przeznaczonych na realizację zadań ustawowych. W latach 2009 – 2011  
(do 31 października) wydatkowano łącznie 1.342,1 tys. zł, z tego 829,6 tys. zł (61,8%) 
stanowiły wynagrodzenia i pozapłacowe koszty pracy, 418,0 tys. zł (31,1%) – pozostałe 
wydatki bieŜące, zaś  94,5 tys. zł (7,0%) – wydatki majątkowe. Z ww. łącznej kwoty 
środków, 898,2 tys. zł (66,9%) pochodziło z budŜetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
i 191,8 tys. zł (14,3%) z budŜetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Środki  
te wydatkowano zgodnie z planami rzeczowo-finansowymi na kolejne lata. Pozytywnie 
naleŜy takŜe ocenić pozyskiwanie i wykorzystanie środków pochodzących z innych 
źródeł, z których Park otrzymał, a następnie wydatkował łącznie 252,1 tys. zł (18,8% 
ogółu wydatków), z tego 187,5 tys. zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, 49,3 tys. zł – funduszy europejskich,  
8,3 tys. zł – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Elblągu, 
natomiast 7,0 tys. zł pochodziło z darowizn na rzecz Parku. Wszystkie te środki zostały 
wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.       

Spośród pięciu analizowanych zamówień publicznych o największych wartościach, 
czterech udzielono bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych7, na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy. Ich wartość nie przekraczała bowiem 
wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. Zamówienia te zostały 
zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami, zaś wykonane prace odebrano 

                                                 
7 Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. 
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protokolarnie. W przypadku dwóch zamówień (wydania drukiem albumu fotograficznego 
„Tysiące odcieni zieleni. Wysoczyzna Elbląska” oraz wykonania i instalacji budek 
lęgowych dla pilchowatych) w zawartych umowach nie zostały zabezpieczone interesy 
Parku, na przykład poprzez określenie wysokości kar umownych i warunków ich 
zastosowania, co jednak nie miało wpływu na realizację tych umów.  
Jedno zamówienie, na kwotę 78.000,00 zł brutto, dotyczące dostawy samochodu 
osobowego z napędem na cztery koła, udzielone zostało w trybie przetargu 
nieograniczonego. Analiza dokumentacji tego postępowania wykazała m.in., Ŝe wszyscy 
uczestnicy tego postępowania mieli równy dostęp do informacji o warunkach jego 
udzielenia, dotrzymane zostały terminy i procedury ogłoszeń oraz udostępnienia 
wykonawcom specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ”), wyboru 
wykonawcy dokonano według kryteriów zawartych w SIWZ, zaś zamówienie zostało 
zrealizowane i rozliczone w terminie i w sposób przewidziany w zawartej umowie. 
Stwierdzono natomiast, iŜ postępowanie to nie zostało udokumentowane w sposób 
przewidziany w art. 96 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Nie sporządzono bowiem 
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia (druki ZP-2 i ZP-2/PN), pomimo 
sporządzenia załączników do niego (druki ZP-11, ZP-12, ZP-17 i ZP-21). Brakujące 
dokumenty zostały uzupełnione w toku kontroli NIK.             

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

1. Zainicjowanie działań zmierzających do wymiany zniszczonych tablic informujących  
o Parku oraz do oznakowania granic Parku tablicami o zakazach w nim obowiązujących. 

2. KaŜdorazowe zabezpieczanie interesów Parku w zawieranych umowach.  

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy  
o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Dyrektor, 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 Pani 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 
 
 
  


