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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 Poznaniu skontrolowała w Zespole Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego („Zespół Parków”) realizację, w okresie od dnia 1 sierpnia 2009 r. do dnia 
31 października 2011 r., zadań ustawowych w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym i Parku Krajobrazowym 
im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 
2 stycznia 2012 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 badane parki krajobrazowe zadań 
wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody2, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. 

1. W skład powołanego Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 1999 r. Zespołu 
Parków weszło 12 parków krajobrazowych, w tym Nadwarciański Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy im. 
gen. Dezyderego Chłapowskiego. W okresie objętym kontrolą nie dokonano zmiany obszaru parków lub ich 
granic oraz nowelizacji rozporządzeń, które utworzyły obydwa parki. Parki te nie posiadają odrębnego statutu, ich 
zadania i struktura organizacyjna uregulowane były w statucie Zespołu Parków, nadanym uchwałą Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego, a takŜe w regulaminie organizacyjnym, wprowadzonym zarządzeniem Pana 
Dyrektora. 

Wykonywanie zadań m.in. w ww. dwóch parkach, zostało powierzone zatrudnionym w 2010 r. dwóm 
pracownikom (po jednym w kaŜdym parku), którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne, określone 
w rozporządzeniu 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 Krajobrazowych3. W okresie wcześniejszym na terenie parków wykonywane były jedynie działania 
administracyjne i edukacyjne, gdyŜ 3 osoby, które wykonywały tam obowiązki słuŜbowe przed dniem 1 stycznia 
2009 r., zostały przeniesione do pracy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. 

W ocenie Pana Dyrektora, objęte kontrolą parki krajobrazowe dysponowały wystarczającym potencjałem 
technicznym do realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie przyrody, w tym m.in. bazą lokalową oraz 
sprzętem komputerowym i audiowizualnym. W związku z wejściem w Ŝycie ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

                                                           
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. Nr 41, poz. 395. 
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o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko4, w dniu 19 stycznia 2009 r. część majątku (m.in. kserokopiarki, drukarki 
kolorowe i odbiorniki), przekazał Pan Dyrektor do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, co nie 
miało jednak wpływu na realizację przez parki zadań ustawowych. 

NIK pozytywnie ocenia fakt, Ŝe na terenie parków wytyczone zostały i oznakowane ścieŜki edukacyjne 
i przyrodniczo-historyczne, które zostały opisane i oznaczone w przygotowanych przez Zespół Parków 
wydawnictwach, oraz na mapie interaktywnej umieszczonej na stronie internetowej Zespołu Parków. 
Wyznaczono równieŜ szlaki piesze i rowerowe oraz szlaki wodne. 

2. Ustalenia kontroli NIK wykazały, Ŝe objęte badaniem parki krajobrazowe nie posiadały planów ochrony 
przyrody, których sporządzenie nakazane zostało w art. 18 i nast. ustawy o ochronie przyrody. 
Do nieprawidłowości tej doszło z przyczyn, za które Zespół Parków nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności, 
gdyŜ wybrana w trybie przetargu nieograniczonego w 2008 r. firma, której powierzono wykonanie tych planów, 
nie dotrzymała warunków umowy i w 2010 r. sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. Do 
czasu zakończenia kontroli postępowanie sądowe w tej sprawie nie zostało zakończone. ZauwaŜyć jednak 
naleŜy, Ŝe w grudniu 2010 r. został sporządzony projekt planu ochrony dla Parku Krajobrazowego im. gen. 
Dezyderego Chłapowskiego. 

W związku z brakiem planów ochrony podstawę do realizacji wszelkich działań na terenie parków 
stanowiły roczne plany zadań, tworzone dla parków znajdujących się na obszarze poszczególnych Oddziałów 
Zespołu Parków. Wskazane w nich zadania wynikały m.in. ze stwierdzonych przez pracowników potrzeb oraz 
aktualnych moŜliwości działania, w tym wysokości uzyskanych na edukację ekologiczną i czynną ochronę 
przyrody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków. Realizując zadania 
wskazane w tych planach prowadzono: edukację ekologiczną i czynną ochronę przyrody, która na obszarze 
Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego polegała na zorganizowaniu w 2011 r. akcji ochrony gadów ginących 
na drodze koło Zagórowa, a w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego – na montaŜu 
w 2010 r. 100 koszy dla sowy uszatki oraz na posadowieniu konstrukcji do rozrodu pszczół dzikoŜyjących 
w 2011 r. 

3. NIK pozytywnie ocenia bieŜące wykonywanie na terenie objętych badaniem parków krajobrazowych 
zadań z zakresu ochrony przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz 
działalności edukacyjnej, wskazanych w art. 107 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody. Pracownicy podczas 
prowadzenia lustracji terenowych, dokonywali m.in. identyfikacji istniejących i potencjalnych zagroŜeń. 
Prowadzano edukację w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa. Wykorzystywano do tego celu równieŜ 
Ośrodki Edukacji Przyrodniczej w Lądzie i Chalinie, w których organizowano m.in. tzw. zielone szkoły. W ramach 
współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami ekologicznymi i turystycznymi 
organizowano konkursy, konferencje i wystawy. NIK zwraca jednak uwagę na fakt, Ŝe na terenie 
Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego nie została jednak przeprowadzona przez pracowników Zespołu 
Parków, w okresie objętym kontrolą, Ŝadna inwentaryzacja przyrodnicza, co naleŜy ocenić negatywnie. 
Spowodowane to było, zgodnie z wyjaśnieniami Pana Dyrektora, brakiem środków finansowych na zatrudnienie 
większej liczby pracowników, którzy mogliby realizować to zadanie. Przeprowadzona została natomiast na 
terenie tego parku w 2011 r., przez studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, inwentaryzacja roślin 
naczyniowych. Na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego zostały natomiast 
przeprowadzone w latach 2010-2011 inwentaryzacje pomników przyrody, stanowisk: gadów, grzybów, owadów, 
płazów, ptaków, roślin naczyniowych i ssaków oraz pomostów. 

Stosownie do postanowień art. 115 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, granice obu Parków (m.in. na 
przecięciu z drogami wojewódzkimi i powiatowymi przebiegającymi przez jego teren) oznaczone zostały tablicami 
informującymi o danym parku, które były zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic5. 

4. Realizując zadania w zakresie nadzoru nad respektowaniem obowiązujących w parkach zakazów, 
słuŜby parku monitorowały ich przestrzeganie podczas wszelkich działań terenowych np. podczas prowadzenia 
wycieczek po parkach lub nadzorowania wycinek drzew. Na terenie obydwu parków stwierdzono siedem 
przypadków naruszenia zakazów, cztery z nich polegające na: wysypaniu gruzu na terenie parku (dwa razy), 

                                                           
4 Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm. 
5 Dz. U. Nr 268, poz. 2665.  
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budowie pomostu – platformy widokowej bez pozwolenia wodnoprawnego i wycięcie roślinności brzegowej nad 
jeziorem zostały wyjaśnione, a w trzech toczy się w dalszym ciągu postępowanie wyjaśniające.  

5. Współpraca Zespołu Parków z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu pomimo, iŜ jej 
zakres nie został formalnie uregulowany, polegała głównie na przekazywaniu do RDOŚ informacji o opiniach 
dokumentów planistycznych gmin oraz o informacji o stwierdzonych zagroŜeniach dla przyrody na obszarach 
parków krajobrazowych. W okresie objętym kontrolą RDOŚ nie przekazywał Panu Dyrektorowi Ŝadnych 
dokumentów dotyczących realizacji inwestycji na terenie obydwu parków. Nie zostało zawarte równieŜ 
porozumienie dotyczące ochrony obszarów Natura 2000, a RDOŚ nie przekazywał teŜ do Zespołu Parków 
zaleceń i wytycznych w zakresie ochrony i funkcjonowania tych obszarów na terenie parków krajobrazowych.  

6. NIK nie wnosi uwag dotyczących gospodarowania i wykorzystania środków finansowych 
przeznaczonych na realizację zadań ustawowych we wszystkich parkach krajobrazowych, które wchodzą w skład 
Zespołu Parków. W latach 2009-2011 (do 31 października) wydatkowano odpowiednio 682 tys. zł, 2.614 tys. zł, 
2.223 tys. zł, z tego wynagrodzenia osobowe stanowiły odpowiednio 203 tys. zł, 968 tys. zł, 1.005 tys. zł. 
Z budŜetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego przeznaczono w latach 2010, i 2011 odpowiednio: 21% 
i 51% łącznej kwoty, a z budŜetu Wojewody Wielkopolskiego w latach 2009, 2010, i 2011 odpowiednio: 54%, 
39% i 34%. Środki te wydatkowano zgodnie z planami rzeczowo-finansowymi na poszczególne lata.  

Zdaniem NIK, pozytywnie naleŜy ocenić pozyskiwanie i wykorzystanie środków pochodzących z innych 
źródeł. Zespół Parków podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu umowy na realizację zadań ustawowych o łącznej wysokości 2.600 tys. zł. Do dnia 31 października 
2011 r. wydano kwotę w wysokości łącznie 1.613 tys. zł, co stanowiło 29% ogółu wydatków Zespołu Parków. 
Wszystkie te środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. 

W wyniku przeprowadzonej analizy 10 zamówień publicznych o największych wartościach, ustalono, Ŝe 
zamówienia te zostały zrealizowane i rozliczone w terminie oraz w sposób przewidziany w zawartej umowie. 

Przedstawiając powyŜsze oceny, NajwyŜsza Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu wnosi o: 
1) przeprowadzanie na terenie Nadwarciańskiego Paku Krajobrazowego inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, 

stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a takŜe zasługujących na 
ochronę tworów i składników przyrody nieoŜywionej, 

2) rozwaŜenie moŜliwości określenia zasad współpracy Zespołu Parków z Regionalną Dyrekcją Ochrony 
Środowiska w Poznaniu. 

 
NajwyŜsza Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu, działając na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, 

oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków lub o działaniach podjętych 
w celu realizacji wniosków lub o przyczynach niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, 
przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na piśmie dyrektorowi Delegatury NIK w Poznaniu 
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 mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 
 
 
 


