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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

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

ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie przeprowadziła w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie2 oraz Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych w Otwocku3, 

kontrole w zakresie realizacji ustawowych zadań w parkach krajobrazowych, w okresie od dnia 1 sierpnia 2009 r. 

do dnia 23 grudnia 2011. 

W związku z kontrolami, których wyniki przedstawione zostały w protokołach kontroli podpisanych 

30 grudnia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Marszałkowi 

niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, nadzór nad 

realizacją przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, zadań określonych w ustawie z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody4. 

1. Z dniem 1 sierpnia 2009 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego przejął od Wojewody 

Mazowieckiego trzy jednostki organizacyjne: Nadbużański Park Krajobrazowy, Kozienicki Park Krajobrazowy im. 

Profesora Ryszarda Zaręby oraz Zespół Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego 

i Brudzeńskiego. Wojewoda stwierdził nabycie z mocy prawa mienia Skarbu Państwa niezbędnego do 

wykonywania przekazanych zadań, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie 

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

                                                           
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
2 Zwanym dalej Urzędem Marszałkowskim. 
3 Zwanym dalej MZPK. 
4 Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm. 
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w województwie5. Do zakończenia kontroli stan przekazanego mienia, zgodnie z wykazami stanowiącymi 

załączniki do decyzji Wojewody, nie uległ zmianie, poza mieniem zdjętym z ewidencji z powodu uszkodzenia lub 

wyeksploatowania. 

Uchwałą Nr 201/09 z dnia 16 listopada 2009 r.6 Sejmik Województwa Mazowieckiego utworzył - z dniem 

1 stycznia 2010 r. - Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, który powstał z połączenia trzech jednostek 

organizacyjnych: Zespołu Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego, 

Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego7. Ww. uchwałą został 

również nadany Statut Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. W 2010 r. Zarząd Województwa 

Mazowieckiego powołał Dyrektora MZPK i członków Rady Zespołu Parków Krajobrazowych oraz nadał ww. 

jednostce regulamin organizacyjny8. 

2. W okresie objętym kontrolą, prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody należało do zadań 

Departamentu Środowiska - Wydziału Ochrony Przyrody i Łowiectwa. Kontrola wykazała, że ww. Wydział 

prawidłowo realizował przypisane mu zadania, w tym m.in. opracował projekty uchwał Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego w sprawie nadania statutu MZPK oraz zmiany granic Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, 

dokumentację dotyczącą powoływania dyrektora i członków Rady MZPK, a także współpracował w zakresie 

ochrony przyrody z Generalną i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz jednostkami administracji 

rządowej i samorządowej. Marszałek Województwa Mazowieckiego opracował raport z zarządzania i nadzoru 

nad parkami krajobrazowymi i obszarami chronionego krajobrazu, który przy piśmie z dnia 9 lutego 2010 r. został 

przekazany Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. 

W kontrolowanym okresie nie stwierdzono powiększenia lub zmniejszenia obszaru poszczególnych Parków i ich 

otulin, zmiany granic ww. Parków i szczegółowych celów ich ochrony oraz zakazów obowiązujących w Parkach 

Krajobrazowych. 

3. Stwierdzono, że Parki Krajobrazowe: Mazowiecki oraz Nadbużański posiadały Plany ochrony 

ustanowione przez Wojewodę Mazowieckiego 16 kwietnia 2004 r. i 8 sierpnia 2006 r. Natomiast dla Parków 

Krajobrazowych: Chojnowskiego, Brudzeńskiego i Kozienickiego – do zakończenia kontroli - nie zostały 

ustanowione Plany ochrony9. Departament Środowiska monitorował stan prac nad sporządzeniem projektów 

Planów ochrony dla ww. Parków. Ustalono, że projekty ww. Planów zostały sporządzone, jednak z uwagi na 

zmianę przepisów, wymagały aktualizacji (projekty nie uwzględniały zakresu zadań ochronnych obszarów Natura 

2000, wymaganych przepisami art. 20 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody, które ustanawia regionalny dyrektor 

ochrony środowiska, stosownie do postanowień art. 28 ust. 5 cyt. ustawy).  

Dyrektor MZPK, zgodnie z obowiązkiem określonym w § 13 ust 2 Statutu, przedłożył Zarządowi 

Województwa Mazowieckiego sprawozdania z działalności za lata 2009 – 2010. Stwierdzono, że ww. 
                                                           
5 Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753 ze zm. 
6 Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 204, poz. 5837 
7 Dalej: MZPK. 
8 Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1560/366/10 z dnia 27 lipca 2010 r. 
9 Zgodnie z art. 19 ust. 6 a ustawy o ochronie przyrody, aktualnie ww. plan ustanawia sejmik województwa, w terminie 
6 miesięcy od otrzymania projektu planu. 
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sprawozdania zawierały informacje z realizacji przez Parki Krajobrazowe zadań określonych w ustawie 

o ochronie przyrody w tym m. in. w zakresie inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt 

i grzybów objętych ochroną gatunkową, jednak brak było informacji o wynikach tej inwentaryzacji. Ponadto 

w sprawozdaniach za 2010 r. nie zamieszczono informacji o realizacji ujętych w planie pracy zadań dotyczących 

umieszczania tablic informujących o nazwach parków i zakazach w nich obowiązujących, wybrania lokalizacji, 

zorganizowania i wyposażenia bazy edukacyjno – wystawienniczej (Brudzeński i Chojnowski Park Krajobrazowy) 

oraz wytyczenia, oznakowania i wyposażenia w urządzenia turystyczne, edukacyjnej ścieżki przyrodniczej 

w gminie Łochów (Nadbużański Park Krajobrazowy). 

4. W toku kontroli przeprowadzonej w MZPK stwierdzono, że spośród 62 tablic informujących o nazwie 

parku oraz 33 tablic informujących o zakazach w nim obowiązujących (umieszczonych na obrzeżach 

Brudzeńskiego i Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego), 43 tablice nie spełniały wymogów w zakresie 

wymiarów, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. 

w sprawie wzoru tablic10 oraz 33 tablice – nie spełniały wymogów określonych w załączniku nr 4 do cyt.. 

rozporządzenia. Ponadto ustalono, że pracownicy Służb ww. Parków Krajobrazowych nie otrzymali niektórych 

części bezpłatnego umundurowania, określonego w § 3 ust, 1 - 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 

marca 2005 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków 

Krajobrazowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk11. Pomimo dokonania zakupu 70 sztuk 

umundurowania - do zakończenia kontroli – nie wszyscy pracownicy zostali wyposażeni w niezbędne 

umundurowanie. 

5. Ustalono, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 24 czerwca 2009 r. 

stwierdził nieważność12 rozporządzenia Nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie 

Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka13,w części dotyczącej opisu granic parku 

(w zakresie określonym w punkcie 1 podpunkcie 30 i 31 załącznika). Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął 

działania w celu ustalenia granic ww. Parku na spornym odcinku, przekazując projekt uchwały zmieniającej ww. 

rozporządzenie - Radzie m.st. Warszawy i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (celem uzgodnienia). 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uzgodniła ww. projekt, natomiast Rada m.st. Warszawy nie dokonała 

uzgodnień, ponieważ spowodowałoby to konieczność zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru Stara Miłosna Południe, skutkującej roszczeniami właścicieli działek przyłączonych do 

Parku. Do zakończenia kontroli nie ustalono granic Mazowieckiego Parku Krajobrazowego na spornym odcinku. 

6. Wydatki na działalność MZPK poniesione w 2010 r. wyniosły 2 132,0 tys. zł, co stanowiło 99,6% 

wielkości planowanych (2 141,2 tys. zł), a w I półroczu 2011 r. - 779,2 tys. zł, co stanowiło 42,4% planu na 2011 r. 

(1 837,6 tys. zł). Główne źródła finansowania MZPK stanowiły środki: z budżetu samorządu województwa 

                                                           
10 Dz. U. Nr 268, poz. 2665. 
11 Dz. U. Nr 67, poz. 584. 
12 Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 179 poz. 5110. 
13 Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 75, poz. 1982, ze zm. 
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(w 2010 r. - 1 344,5 tys. zł, a w I półroczu 2011 r. - 578,6 tys. zł) oraz dotacje celowe z budżetu państwa 

(w 2010 r. - 406,0 tys. zł, a w I półroczu 2011 r. - 198 tys. zł). 

NIK pozytywnie ocenia podjęte przez Zarząd Województwa Mazowieckiego działania zmierzające do zwiększenia 

liczby etatów w MZPK: z 13,5 etatów - na 1 sierpnia 2009 r. do 24,95 etatów - na 31 grudnia 2010 r. 

W ramach nadzoru nad gospodarką finansową MZPK, w latach 2010 – 2011, pracownicy Urzędu 

Marszałkowskiego przeprowadzili dwie kontrole w zakresie gospodarki finansowej, prawidłowości sporządzania 

sprawozdań budżetowych oraz działalności statutowej, w wyniku których sformułowano zalecenia pokontrolne 

dotyczące m. in.: opracowania planu finansowego dochodów, terminowego regulowania zobowiązań, określenia 

zasad funkcjonowania kontroli zarządczej oraz prawidłowego księgowania zdarzeń gospodarczych. 

 Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

1. Monitorowanie działań MZPK zmierzających do aktualizacji projektów i ustanowienia przez Sejmik 

Województwa, Planów ochrony dla Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego Parku Krajobrazowego. 

2. Podjęcie działań zapewniających przedkładanie przez MZPK sprawozdań zawierających pełną informację 

z realizacji zaplanowanych zadań oraz prawidłowe oznakowanie Parków. 

3. Zintensyfikowanie działań zmierzających do ustalenia przebiegu granic Mazowieckiego Parku 

Krajobrazowego im. Czesława Łaszka. 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie, 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, bądź o działaniach podjętych  

w celu realizacji wniosków lub 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 

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

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

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

 
 


