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      Pan 
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      Dyrektor 
      Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych 

 

 

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 we Wrocławiu przeprowadziła w Dolnośląskim Zespole Par-

ków Krajobrazowych, zwanym w dalszym ciągu „DZPK”, kontrolę realizacji ustawowych zadań, w szczególności 

na obszarze Parku Krajobrazowego „Doliny Jezierzycy” (PKDJ) oraz Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzy-

skich (PKSW), w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 5 stycznia 2011 r.  

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 12 stycznia 

2012 r., NajwyŜsza Izba Kontroli – na podstawie art. 60 ustawy o NIK – przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze 

wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez DZPK zadań ustawowych, mimo stwierdzo-

nych uchybień, niemających jednakŜe zasadniczego wpływu na skontrolowaną działalność. 

Taką ocenę ogólną uzasadniają następujące ustalenia kontroli i wynikające z nich oceny cząstkowe. 

1. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania dotyczące organizacji funkcjonowania DZPK, utwo-

rzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w 1999 r., jako prawnego następcę Zarządów Parków Krajobrazowych 

w Wałbrzychu, Jeleniej Górze, „Chełmy” w Myśliborzu, Przemkowskiego Parku Krajobrazowego oraz Wrocław-

skiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Organizację oraz zakres działania działów i samodzielnych stanowisk 

pracy zawarto w Regulaminie Organizacyjnym DZPK, którego postanowienia były spójne ze Statutem nadanym 

przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego i aktami prawnymi o utworzeniu poszczególnych parków krajobrazo-

                                                           
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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wych. To z kolei stanowiło podstawę utworzenia oddziałów terenowych DZPK we Wrocławiu, Legnicy, Jeleniej 

Górze i Wałbrzychu. 

 W kontrolowanym okresie obsadę personalną DZPK zwiększono z 38 osób do 51 osób. Na stanowi-

skach zaliczanych do słuŜby parku krajobrazowego zatrudniono osoby spełniające wymogi określone w rozpo-

rządzeniu Ministra Środowiska z 2 marca 2005 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie 

powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w SłuŜbach Parków Krajobrazowych�), 

z wyjątkiem jednego pracownika (straŜnika w ŚlęŜańskim PK), który jednak na podstawie § 3 w/w rozporządze-

nia, tj. bez spełnienia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla zajmowanego przez tego pracownika stano-

wiska, w dniu wejścia w Ŝycie rozporządzenia, mógł być nadal zatrudnionym na tym stanowisku.  

W Regulaminie organizacyjnym określono w sposób ogólny podział kompetencji i odpowiedzialności, ale 

juŜ dla kaŜdego pracownika ustalono (w formie pisemnej dokumentowanej podpisem) szczegółowy zakres czyn-

ności. 

SłuŜba Parków Krajobrazowych nie w pełni została zaopatrzona w przysługujące bezpłatne umunduro-

wanie. Z ośmiu osób zatrudnionych na stanowiskach SPK, przysługującego umundurowania nie otrzymało trzech 

pracowników. Natomiast pracownicy na stanowiskach merytorycznych byli zaopatrywani w ubranie terenowe i 

robocze. 

DZPK dysponował środkami technicznymi do realizowanych zadań, w tym programów rolnośrodowisko-

wych (6 samochodami, ciągnikiem, kosiarkami, przyczepami), specjalistycznym serwerem do realizacji programu 

stworzenia bazy informatycznej o obiektach i obszarach chronionych województwa dolnośląskiego, a takŜe nie-

zbędnym zapleczem. Niemniej jednak najtrudniejsze warunki lokalowe występowały w Oddziale w Wałbrzychu 

z siedzibą w Mokrzeszowie, który nie posiada własnej siedziby i wynajmuje pomieszczenia. 

DZPK obejmuje 12 parków krajobrazowych, o łącznej powierzchni 206.321 ha. W okresie objętym kon-

trolą nie były dokonywane zmiany obszaru i granic PK, nie podejmowano działań w celu zmiany szczegółowych 

celów ochrony oraz zakazów obowiązujących w parkach krajobrazowych objętych kontrolą: Parku Krajobrazo-

wym „Dolina Jezierzycy” i Parku Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich. Dokonano natomiast zmiany w akcie 

ustanawiającym PK Doliny Bobru, w związku z wnioskami samorządów Starostwa i Gmin połoŜonych wokół Je-

ziora Pilchowickiego połoŜonego na terenie tego Parku, o złagodzenie zakazu uŜywania łodzi motorowych i inne-

go sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.  

Na terenach parków krajobrazowych znajdowało się 31 obszarów Natura 2000, w tym w Parku Krajo-

brazowym „Dolina Jezierzycy” (PKDJ) zajmującym powierzchnię 7.953 ha - Dębniańskie Mokradła zajmujący 

obszar 5.233 ha (w granicach Parku – 4.671 ha) i Łęgi Odrzańskie - 20.223 ha (w granicach Parku – 31 ha), 

a w Parku Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich (PKSW), zajmującym powierzchnię 6.493 ha - Sudety Wał-

brzysko-Kamiennogórskie zajmujący obszar 31.669 ha (w granicach Parku – 6.177 ha) i Góry Kamienne - 24.099  

ha (w granicach Parku – 6.055 ha). 
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W parkach krajobrazowych wchodzących w skład DZPK było zlokalizowanych 25 rezerwatów przyrody o 

łącznej powierzchni 8.609 ha, co stanowi 4,2 % całkowitej powierzchni wszystkich PK. W granicach PKDJ znaj-

duje się jeden rezerwat przyrody „Uroczysko Wrzosy” o powierzchni 575 ha, co stanowi 7,2 % ogólnej po-

wierzchni PKDJ. Natomiast na terenie PKSW nie występowały rezerwaty przyrody. 

2. SłuŜba Parków Krajobrazowych sprawowała ochronę rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie 

poszczególnych PK pomimo, Ŝe w Regulaminie organizacyjnym DZPK brak było zapisów dotyczących realizacji 

tych zadań, natomiast w zakresach czynności pracowników zawarto zapisy dotyczące działań w zakresie spra-

wowania ochrony rezerwatów przyrody. 

 DZPK posiadał warunki do prowadzenia działalności edukacyjnej, z wyjątkiem Oddziału w Wałbrzychu, 

w którym, w związku z brakiem własnej siedziby, zajęcia edukacyjne prowadzono w szkołach, przedszkolach i 

w terenie. DZPK dysponował Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu, który 

prowadzi całoroczną działalność edukacyjną zarówno stacjonarną jak i terenową, dla której zaplecze stacjonarne 

stanowi Ośrodek w Myśliborzu, który posiada 6 specjalistycznych pracowni. W okresie objętym kontrolą Ośrodek 

przeprowadził zajęcia dla 16.930 w 2009 r., 16.335 osób w 2010 r. i 15.461 osób w 2011 r. 

 W parkach krajobrazowych wyznaczone były tereny do działalności turystycznej i rekreacyjnej oraz do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych. Między innymi na terenie PK Sudetów Wałbrzyskich znajdowały się trzy szlaki 

turystyczne piesze, jeden szlak narciarski, trzy szlaki rowerowe oraz dwie ścieŜki edukacyjne i ścieŜka przyrodni-

cza, a przez teren PK „Dolina Jezierzycy” prowadziło pięć pieszych szlaków turystycznych i trzy szlaki rowerowe.  

3. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia posiadanie planów ochrony dla sześciu z 12 zarządzanych 

przez DZPK Parków Krajobrazowych, tj.: ŚlęŜańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego „Dolina 

Jezierzycy”, Parku Krajobrazowego „Chełmy”, Rudawskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Gór 

Sowich i Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Badany plan ochrony dla PKDJ został ustanowiony uchwałą Sej-

miku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2011 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku 

Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy”2 i obejmował lata 2011-2030., spełniając w tym zakresie wymagania art. 

20 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (uoop)3 zobowiązującego do sporządzenia planu 

ochrony na okres 20 lat. 

Wyboru wykonawcy do opracowania dwóch projektów – planu ochrony dla PKDJ i dla Parku Krajobra-

zowego Gór Sowich – dokonano w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetar-

gu nieograniczonego, z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz-

nych4. 

Informacje o przystąpieniu w dniu 2 lipca 2009 r. do sporządzenia projektu planu PKDJ podano dając 

stosowne ogłoszenia w prasie lokalnej (Gazeta Wrocławska) oraz na stronie internetowej DZPK, a takŜe przesła-
                                                           
2 Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 250, poz. 4506 
3 Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm. 
4 J.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
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no 38 organom i jednostkom wymienionym w § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. 

w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego rezerwatu przyrody i parku krajobrazowe-

go, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody 5(rwsppo). Na potrze-

by sporządzenia projektu planu wykonano prace wymagane przepisami art. 14 rwsppo. Zakres planu PKDJ był 

zgodny z wymogami określonymi przepisami uoop i zawierał wszystkie elementy wymienione w art. 20 ust. 4 

wzmiankowanej ustawy. W planie ochrony dla PKDJ – w części pokrywającej się z obszarami Natura 2000 

uwzględniono zakres planu zadań ochronnych (zpzo) dla specjalnych obszarów ochrony siedlisk: „Dębniańskie 

Mokradła” oraz „Łęgi Odrzańskie”. Projekt planu ochrony PKDJ został przekazany 17 maja 2010 r. do zaopinio-

wania radom gmin w Wołowie i Wińsku zgodnie z wymogami art. 19 ust. 2 uoop, a takŜe udostępniony na stronie 

internetowej DZPK. W postępowaniu, którego przedmiotem było sporządzenie projektu planu ochrony PKDJ 

zapewniono udział społeczeństwa w trybie i na zasadach określonych w art. 39-43 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz ocenach oddziaływania na środowisko6. 

Ujęte w planie ochrony zadania odpowiadały celom szczególnym utworzenia PKDJ określonym w rozpo-

rządzeniu Wojewody Wrocławskiego z dnia 12 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia i ochrony Parku Krajobra-

zowego „Dolina Jezierzycy” w województwie wrocławskim, zmienionym rozporządzeniem Wojewody Dolnoślą-

skiego z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy”7.  

Natomiast dla PKSW, który nie posiadał planu ochrony, zadania ochronne zostały określone w obowią-

zujących dla Oddziału DZPK dokumentach planistycznych, tj. „Planach przedsięwzięć” i „Planie pracy”.  

Pozostałe sześć Parków Krajobrazowych, nie posiadało planów ochrony, które zgodnie z art. 18 ust. 1 i 

2 uoop naleŜało ustanowić w terminie pięciu lat od dnia utworzenia parku, w tym kontrolowanego PKSW. Wpraw-

dzie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych 

ustaw8, przepis art. 8 wydłuŜa termin sporządzenia planów ochrony dla parków krajobrazowych utworzonych 

przed dniem wejścia w Ŝycie wymienionej ustawy, dla których nie ustanowiono planu ochrony, do 15 listopada 

2013 r., niemniej jednak biorąc pod uwagę dotychczasowe zaawansowanie prac, jak i moŜliwości finansowe 

DZPK w pozyskaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wro-

cławiu, sporządzenie wszystkich brakujących planów ochrony w tym terminie, zdaniem NajwyŜszej Izby Kontroli, 

jest zagroŜone.  

                                                           
5 Dz. U. Nr 94, poz. 794 
6 Dz. U. z 2008 r. , Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. 
7 Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 252, poz. 3736 ze zm.. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporzą-
dzeniem Wojewody Wrocławskiego z dnia 12 sierpnia 1994 r. Dz. Urz. Woj. Wrocławskiego Nr 10 poz. 51 z dnia 31 sierpnia 
1994 r. 
8 Dz. U. Nr 201, poz.1237. 
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W 2012 r. DZPK planuje pozyskać środki finansowe z WFOŚiGW oraz ogłoszenie przetargu na wykonanie 

planów ochrony dwóch parków krajobrazowych. Natomiast prace nad projektem planu ochrony dla PKSW są 

zaledwie na etapie gromadzenia materiałów do jego opracowania.  

4. W badanym okresie DZPK realizował działania w zakresie ochrony walorów parków krajobrazowych        

określone w planach przedsięwzięć i planach pracy, w tym na terenie objętych kontrolą PKDJ i PKSW. Zwrócić 

uwagę naleŜy, Ŝe dla PKDJ plan ochrony był przygotowywany w latach 2009 – 2011, zatwierdzony pod koniec 

2011 r., a realizacja zadań wynikających z tego dokumentu rozpocznie się w roku 2012. W tym okresie wpraw-

dzie nie prowadzono inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochro-

ną gatunkową, ale tego typu dane były zbierane w ramach prac nad planem ochrony PKDJ przez wykonawców 

planu.  

 Nie prowadzono natomiast inwentaryzacji przyrodniczej dotyczącej PKSW. Oddział DZPK w Wałbrzychu 

dysponował inwentaryzacjami wykonanymi na zlecenie wojewódzkiego konserwatora przyrody oraz wynikami 

inwentaryzacji wykonanej dla obszaru Natura 2000 - Góry Kamienne. Ponadto inwentaryzacje przyrodnicze gmin: 

Wałbrzych, Mieroszów, Głuszyca, Boguszów-Gorce, Czarny Bór zawierały aktualne informacje, które, będą wy-

korzystywane dla opracowania planu ochrony tego parku. 

W badanym latach nie podejmowano działań w celu identyfikacji i oceny istniejących oraz potencjalnych 

zagroŜeń wewnętrznych i zewnętrznych na terenie PKDJ, z uwagi na leśny charakter parku. Brak teŜ było zapo-

trzebowania na nową zabudowę terenu i związaną z tym zmianę jego zagospodarowania przestrzennego. Nato-

miast Oddział DZPK w Wałbrzychu prowadził działania celem zaniechania utworzenia kopalni kruszywa Rybnica, 

której usytuowanie planowane jest w obrębie otuliny PKSW. Do dnia kontroli kopalnia nie została uruchomiona. 

Ponadto zagroŜeniem jest funkcjonująca kopalnia kamienia „Bartnica”, istniejąca jeszcze przed utworzeniem 

PKSW, na której funkcjonowanie DZPK O/Wałbrzych nie miał wpływu. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia podejmowane przez DZPK działania, określone w art. 107 

uoop, w celu gromadzenia dokumentacji dotyczącej przyrody, wartości historycznych, kulturowych i etnograficz-

nych, w tym na terenie objętych szczegółową kontrolą PKDJ i PKSW. Opracowano System Informacji Przyrodni-

czej, który zyskał akceptację Ministerstwa Środowiska. Projekt zakłada utworzenie i udostępnianie drogą elektro-

niczną cyfrowej bazy danych, zawierającej informacje o przyrodniczych obszarach i obiektach chronionych na 

terenie województwa dolnośląskiego.  

Pozytywnie ocenia się podejmowaną przez DZPK działalność edukacyjną oraz promocję wartości przy-

rodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych parków krajobrazowych, w tym kontrolowanych PKDJ i 

PKSW. Edukację przyrodniczą prowadzono na terenie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad-

gimnazjalnych i domów kultury, w postaci zajęć terenowych, pogadanek, wykładów i prelekcji. Ponadto zaintere-

sowanym gminom przekazywano materiały reklamowe (kalendarze, mapy turystyczne, foldery) promujące walory 

parków krajobrazowych. 
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5. DZPK współpracował z samorządami, zarządcami/właścicielami terenów, organizacjami ekologicznymi 

i z innymi podmiotami, mającymi związek z ochroną parków krajobrazowych, z którymi zawierano stosowne po-

rozumienia. Współpraca dotyczyła: ochrony przyrody, podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców 

gmin, wydawania czasopism, kalendarzy, pozyskiwania informacji, prowadzenia zrównowaŜonej gospodarki 

przestrzennej, rozwoju turystyki, promocji regionu. Dyrektor DZPK, a takŜe zastępca dyrektora DZPK 

O/Wałbrzych uczestniczyli na prawach strony w postępowaniach dotyczących wydawania pozwoleń na budowę. 

Ponadto DZPK zgłaszał wnioski i uwagi do tworzonych przez gminy studiów i miejscowych planów zagospodaro-

wania przestrzennego.  

NIK negatywnie ocenia oznakowanie parków krajobrazowych. Wszystkie tablice rozmieszczone na 

obrzeŜach PKDJ oraz większość tablic na terenie PKSW były niezgodne ze wzorem określonym w załączniku 

nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic9. Ponadto na 

terenie kontrolowanych PK znajdowały się tablice rozmieszczone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego 

niezgodne w swojej treści i formie z w/w rozporządzeniem Ministra Środowiska. 

 W obydwóch tych parkach brak było tablic informujących o zakazach obowiązujących na ich obszarach, 

wymaganych art. 115 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Spowodowane to było m.in. duŜymi rozmiarami takich 

tablic, w przypadku ich wykonania w sposób zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do ww. rozporzą-

dzenia Ministra Środowiska. Zaznaczyć przy tym naleŜy, Ŝe DZPK planował jednolicie oznakować granice par-

ków krajobrazowych, jednak prace podjęte w tym zakresie zostały wstrzymane ze względu na nieuzyskanie środ-

ków finansowych na ten cel. 

6. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia nadzór nad respektowaniem wprowadzonych w parkach 

zakazów. W badanym okresie na terenie PKD i PKSW przeprowadzane były objazdy terenowe, wizje lokalne 

przez pracowników DZKP celem ustalenia stanu faktycznego dotyczącego naruszenia zakazów zawartych w 

rozporządzeniach o powołaniu PK. W trakcie dokonywanych wizytacji terenowych nie stwierdzono łamania usta-

nowionych zakazów. Nie odnotowano teŜ skarg w sprawie zakazów obowiązujących w PK.  

Z innych działań związanych z monitorowaniem i nadzorem nad respektowaniem wprowadzonych w PK 

zakazów naleŜy podać, ze w okresie objętym kontrolą dyrektor DZPK i zastępcy dyrektora złoŜyli do miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego terenów wchodzących w skład PK kilkadziesiąt wniosków.  

7. DZPK współpracował z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu, pomimo bra-

ku zawarcia porozumienia i nie otrzymania od RDOŚ zaleceń i wytycznych w zakresie ochrony i funkcjonowania 

obszarów Natura 2000 oraz rezerwatów przyrody połoŜonych na terenie PK. Nieformalna współpraca była pro-

wadzona na bieŜąco i w sprawach wymagających współdziałania lub porozumienia, szczególnie na poziomie 

Oddziałów terenowych tych instytucji. DZPK informował RDOŚ o rozpoczęciu prac nad projektami Parków Krajo-

brazowych. Wszystkie plany ochrony PK zostały uzgodnione przez RDOŚ.  
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Dyrektor DZPK i zastępcy kierujący Oddziałami DZPK przekazywali do RDOŚ kopie swoich opinii w sprawie 

wniosków składanych do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejsco-

wych planów zagospodarowania przestrzennego. DZPK przekazywał teŜ swoje stanowiska w sprawach mogą-

cych mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody w PK. Natomiast dyrektor DZPK nie uczestniczył w uzgadnia-

niu przez RDOŚ decyzji o warunkach zabudowy na obszarze połoŜonym w granicach PK i jego otuliny ( w trybie 

art. 60 ust. 1 upzp). ZauwaŜyć jednak naleŜy, Ŝe Dyrektor DZPK jest członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przy-

rody – organu opiniodawczo-doradczego działającego przy RDOŚ. 

8. NajwyŜsza Izba Kontroli nie wnosi uwag do prawidłowości gospodarowania środkami finansowymi przez 

DZPK. W okresie od 1 stycznia 2009 r. do końca 2011 r. na prowadzenie działalności statutowej DZPK otrzymał 

9.584,2 tys. zł, w tym z budŜetu Wojewody Dolnośląskiego 4.934,0 tys. zł (51,5%), z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.664,4 tys. zł (17,4%), z budŜetu Marszałka Województwa Dolnoślą-

skiego 1.148,5 tys. zł (12,0%) i 1.837,3 tys. zł (19,2%) z innych źródeł. Pozytywnie ocenia się teŜ starania DZPK 

o pozyskanie w latach 2009 – 2011 dodatkowych środków na realizację ustawowych zadań, w łącznej kwocie 

2.607,5 tys. zł. Z kwoty tej m.in. za 387,9 tys. zł sfinansowano wykonanie pięciu planów ochrony parków krajo-

brazowych. 

DZPK najwięcej środków przeznaczył na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi 4.293,7 tys. zł, 

które stanowiły 44,8% wydatków. Na wydatki bieŜące wydatkowano 3.816,3 tys. zł (39,8%), a na wydatki inwe-

stycyjne 1.474,2 tys. zł (15,4%). Wydatki realizowane były zgodnie z przeznaczeniem i planami rzeczowo-

finansowymi. Analiza pięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o łącznej wartości 1.134,2 tys. zł, 

wykazała dochowanie procedur określonych w PZP. Zamówienia wykonane zostały zgodnie z zawartymi umo-

wami, w których interesy DZPK były odpowiednio zabezpieczane. Pewnym tylko uchybieniem było ujmowanie 

w zawieranych umowach moŜliwości Ŝądania kary umownej za kaŜdy dzień zwłoki w wykonaniu zadania, a nie 

kategorycznego jego naliczania. 

9. NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdziła zrealizowanie wszystkich wniosków pokontrolnych wydanych po 

kontroli przeprowadzonej przez NIK Departament Środowiska Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej w 2003 r. 

w zakresie przygotowania do wypełniania przez Polskę ratyfikowanej w 1996 r. Konwencji o róŜnorodności biolo-

gicznej (podpisanej w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.).  

 NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdziła, Ŝe podjęto realizację wniosków pokontrolnych po kontroli przepro-

wadzonej w 2007 r. w DZPK w przedmiocie wdraŜania ochrony na obszarach Natura 2000, w szczególności 

w Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy”, w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 maja 2007 r. Wnioski są nadal 

realizowane, a ich realizacja ze względów finansowych została częściowo rozłoŜona w czasie. 

 Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu wnosi o: 

1. Podjęcie skutecznych działań mających na celu opracowanie projektów planów ochrony dla pozostałych 

sześciu parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego, w tym PKSW. 
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2. Podjęcie działań zmierzających do zgodnego z przepisami oznakowania parków krajobrazowych, tj. ta-

blicami zgodnymi ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic.  

3. WyposaŜenie pracowników SłuŜby Parku Krajobrazowego w bezpłatne umundurowanie, zgodnie z art. 

107 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody. 

NajwyŜsza Izba Kontroli, 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, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn 

niepodjęcia takich działań. 

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

nia pokontrolnego przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora NajwyŜszej Izby Kon-

troli Delegatury we Wrocławiu, 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 której mowa 

wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK o ich rozpatrzeniu. 

 
 

 


