
 

 

 

 

 

 
LWR-4101-16-02/2011     Wrocław, dnia  31  stycznia 2012 r.  
P/11/111 

 
Pan 
Rafał Jurkowlaniec 
 
Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego 

 

 

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 Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Dolnośląskiego (dalej „Urząd Marszałkowski”), kontrolę realizacji ustawowych zadań w parkach 

krajobrazowych, w okresie od dnia 1 sierpnia 2009 r. do dnia 30 grudnia 2011 r. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 3 

stycznia 2012 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Marszałkowi 

niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie nadzór Pana Marszałka nad realizacją przez Dolno-

śląski Zespół Parków Krajobrazowych ustawowych zadań w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody2, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. 

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

1. Z dniem 1 sierpnia 2009 r. Marszałkowi Województwa podporządkowany został Dolnośląski Zespół 

Parków Krajobrazowych (DZPK)3. W związku z wejściem w Ŝycie ww ustawy Wojewoda Dolnośląski przekazał 

Województwu Dolnośląskiemu nieruchomości i mienie ruchome, którymi dysponował do dnia 31 lipca 2009 r. 

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, z wyjątkiem 5 nieruchomości, które pozostawały w trwałym zarzą-

dzie DZPK. Wojewoda Dolnośląski uznał, Ŝe przedmiotowe nieruchomości nie są niezbędne do realizacji zadań 

                                                           
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 na mocy ww. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale 
zadań administracji publicznej w województwie Dz. U. Nr 92, poz. 753, ze zm. 
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przejętych przez Województwo Dolnośląskie na mocy ww. ustawy. Decyzje Wojewody Dolnośląskiego w tym 

zakresie zostały utrzymane w mocy przez Ministra Skarbu Państwa, a Województwo Dolnośląskie nie wniosło 

skargi do sądu administracyjnego. Przekazane Województwu Dolnośląskiemu mienie znajduje się w zarządzie 

DZPK i jest wykorzystywane do prowadzenia jego działalności. 

2.  Uchwałami sejmiku województwa Dolnośląskiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych został nadany 

statut4, a 31 sierpnia 2010 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego powołał członków Rady DZPK na okres od 1 

września 2010 r. do 31 sierpnia 2015 r. w liczbie 20 osób, spośród działających na rzecz ochrony przyrody przed-

stawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli właściwych miejscowo jednostek samo-

rządu województwa, samorządu gminnego i organizacji gospodarczych. 

 Nadzór nad działalnością Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych został powierzony w regula-

minie organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego (w § 23 ust 2 pkt 11) Departamentowi Mienia Wojewódzkiego i 

Zasobów Naturalnych, a od dnia 19 grudnia 2011 r. Departamentowi Obszarów Wiejskich i Zasobów Natural-

nych. Jednocześnie w § 23 ust 2 pkt 7 regulaminu do zadań ww Departamentu przypisano współpracę z DZPK 

w celu realizacji zadań Województwa wynikających z ustawy o ochronie przyrody.  

W obowiązującym do dnia 13 marca 2011 r. zarządzeniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 

2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Mienia Wojewódzkiego i Rolnictwa (wcześniej-

sza nazwa Departamentu), nie określono, która z komórek organizacyjnych Departamentu powinna zajmować się 

sprawami współpracy i nadzoru nad DZPK. W nowym zarządzeniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego 

z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Mienia Wojewódzkiego i Zaso-

bów Naturalnych ustalono, Ŝe nadzór nad działalnością DZPK naleŜał do Działu Ulg, Analiz i Polityki Ekologicznej 

funkcjonującym w Wydziale Środowiska. W Zarządzeniu tym nie określono jednak, która z komórek organizacyj-

nych Departamentu powinna zajmować się sprawami współpracy z DZPK. Ustalono, Ŝe sprawami dotyczącymi 

DZPK, poza Dyrektorem Departamentu Mienia Wojewódzkiego i Zasobów Naturalnych oraz Dyrektorem Wydzia-

łu Środowiska zajmowało się, w miarę potrzeby, jeszcze dwóch pracowników tego Wydziału. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli zwraca uwagę, Ŝe obowiązki nadzoru nad DZPK nie zostały ujęte w zakresach 

obowiązków pracowników Departamentu realizujących te zadania.  

3. W okresie objętym kontrolą Sejmik Województwa Dolnośląskiego nie podejmował uchwał w sprawie 

utworzenia lub likwidacji parków krajobrazowych, powiększenia lub zmniejszenia obszarów poszczególnych par-

ków i ich otulin, zmiany granic parków krajobrazowych i ich otulin, a takŜe szczegółowych celów ochrony parków 

                                                           
4 Uchwałą Nr XLIV/733/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 września 2009 r. nadano statut Dolnośląskiemu 
Zespołowi Parków Krajobrazowych, w którym została określona jego struktura organizacyjna. Z dniem wejścia w Ŝycie 
przedmiotowej uchwały, tj. z dniem 23 września 2009 r., utraciło moc zarządzenie nr 240 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 
16 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych. Statut Dolnośląskiego 
Zespołu Parków Krajobrazowych został zmieniony Uchwałą Nr IV/54/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 
stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/733/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 września 2009 
r. w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych. Uchwała Nr IV/54/11 weszła w Ŝycie z 
dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r. 
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krajobrazowych. Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie Parku 

Krajobrazowego Doliny Bobru5 dokonano rozszerzenia wyjątków od zakazu uŜywania łodzi motorowych i innego 

sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych w tym parku, w ten sposób, Ŝe dopuszczono, między 

innymi, moŜliwość rejsów pasaŜerskich wykonywanych przez statek pasaŜerski o mocy silnika nie większej niŜ 44 

kW i liczbie pasaŜerów nieprzekraczającej 20 osób.  

4. W dniu 27 października 2011 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął 5 uchwał w sprawie usta-

nowienia planów ochrony parków krajobrazowych. Aktualnie 6 z 12 parków krajobrazowych znajdujących się na 

terenie Województwa Dolnośląskiego posiada plany ochrony (co Izba ocenia pozytywnie), tj.: ŚlęŜański Park 

Krajobrazowy, Park Krajobrazowy „Dolina Jezierzycy”, Park Krajobrazowy „Chełmy”, Rudawski Park Krajobrazo-

wy, Park Krajobrazowy Gór Sowich i Park Krajobrazowy Doliny Bobru. Negatywnie NajwyŜsza Izba Kontroli oce-

nia brak planów ochrony dla pozostałych sześciu Parków Krajobrazowych, które zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 uoop 

naleŜało ustanowić w terminie pięciu lat od dnia utworzenia parku. Wprawdzie zgodnie z ustawą z dnia 3 paź-

dziernika 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw6, przepis art. 8 wydłuŜa 

termin sporządzenia planów ochrony dla parków krajobrazowych utworzonych przed dniem wejścia w Ŝycie wy-

mienionej ustawy, dla których nie ustanowiono planu ochrony, tj. przed 15 listopada 2008 r., do pięciu lat od dnia 

wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy, czyli do 15 listopada 2013 r., niemniej jednak biorąc pod uwagę dotychczaso-

we zaawansowanie prac, jak i moŜliwości finansowe DZPK w pozyskaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu sporządzenie wszystkich brakujących planów ochrony 

w terminie, zdaniem NajwyŜszej Izby Kontroli, jest zagroŜone. 

5. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego nie posiadał pełnych informacji o realizacji ustawo-

wych zadań w parkach krajobrazowych. Na podstawie przekazywanych przez DZPK rocznych i półrocznych 

sprawozdań z realizacji budŜetu posiadał informacje w zakresie organizacji działalności edukacyjnej, turystycznej 

i rekreacyjnej prowadzonej przez DZPK, a takŜe dane o stanie zasobów kadrowych i technicznych m.in. w na-

stępstwie, zawierających informacje o zadaniach wykonywanych przez tę jednostkę. Nie posiadał natomiast 

szczegółowych danych o działaniach podejmowanych przez pracowników DZPK dla monitorowania przestrzega-

nia ustalonych zakazów w parkach krajobrazowych, stwierdzonych naruszeniach zakazów obowiązujących w 

parkach krajobrazowych oraz działaniach podejmowanych w celu ukarania winnych naruszenia obowiązujących 

zakazów, bowiem działania w tym zakresie realizował samodzielnie DZPK.  

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia fakt, Ŝe tablice informujące o granicach parków krajobrazo-

wych nie spełniają wymagań ustalonych przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 

2004 r. w sprawie wzorów tablic7. Stan taki, o którym wiedzę posiadał Marszałek Województwa Dolnośląskiego, 

był spowodowany ograniczonymi środkami finansowymi jakimi dysponuje Dolnośląski Zespół Parków Krajobra-

zowych. Ponadto kontrola przeprowadzona w DZPK wykazała, Ŝe na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Jezie-
                                                           
5 Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 192, poz. 2903. 
6 Dz. U. Nr 201, poz.1237. 
7 Dz.U Nr 268, poz.2665. 
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rzycy oraz Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich znajdowały się tablice rozmieszczone przez Samorząd 

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

NIK widzi potrzebę bezpośredniej współpracy – w róŜnych formach - Marszałka Województwa Dolnoślą-

skiego z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w zakresie dotyczącym Parku Krajobrazowego Doliny Ba-

ryczy, którego cześć znajduje się równieŜ na terenie ww. województwa (współpracę w tym zakresie prowadził 

DZPK i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego).  

6. W okresie objętym kontrolą do Marszałka Województwa Dolnośląskiego wpłynęły dwie skargi dotyczące 

działalności DZPK. Jedna ze skarg, dotycząca wydanej opinii w ramach postępowania o udzielenie pozwolenia 

na budowę, została uznana za bezzasadną, natomiast skarga, która wpłynęła do UMWD w dniu 16 grudnia 

2011 r., dotycząca między innymi wyboru dyrektora DZPK w skład rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz jego działań w zakresie gospodarowania mieniem jednostki (sa-

mochodami słuŜbowymi), nie została rozpatrzona do dnia zakończenia kontroli NIK.  

7. NIK negatywnie ocenia brak kontroli ze strony UMWD działalności Dolnośląskiego Zespołu Parków 

Krajobrazowych, w tym wydatkowania środków finansowych znajdujących się w jego dyspozycji. Według wyja-

śnień Marszałka Województwa Dolnośląskiego planowane jest przeprowadzenie kontroli w tym zakresie na po-

czątku bieŜącego roku. Sprawowany przez Dyrektora Departamentu Mienia Wojewódzkiego i Zasobów Natural-

nych nadzór nad gospodarką finansową DZPK poprzez weryfikację sprawozdań z realizacji dochodów i wydat-

ków ujętych w planie finansowym tej jednostki oraz Wydział Finansów i Rachunkowości poprzez weryfikację 

sprawozdań Rb-28S oraz Rb-N i Rb-Z. uznać naleŜy za niewystarczający. W okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 30 

listopada 2011 na realizację ustawowych zadań nadzorowany przez Pana Marszałka Dolnośląski Zespół Parków 

Krajobrazowych wydatkował łącznie 7.514,5 tys. zł (w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2009 r. – 981,1 tys. zł, 

w 2010 roku – 3.435,8 tys. zł, w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2011 r. – 3.097,6 tys. zł), z tego środki 

dotacji celowej z BudŜetu Państwa przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego wyniosły łącznie 4.034,2 tys. zł 

( 53,7%), środki z BudŜetu Województwa Dolnośląskiego wyniosły łącznie 1.036,9 tys. zł (13,8%), środki dotacji 

celowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiły łącznie 

1.250,4 tys. zł (16,6%), zaś środki z Unii Europejskiej wyniosły łącznie 1.192,8 tys. zł (15,9%).  

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

1. Stworzenie DZPK warunków (organizacyjnych i finansowych) dla opracowania przez Zespół po-

zostałych planów ochrony parków krajobrazowych. 

2. Spowodowanie działań zmierzających do zgodnego z przepisami oznakowania parków krajobra-

zowych, tj. tablicami zgodnymi ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Mini-

stra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic. 
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3. RozwaŜenie potrzeby współpracy – w róŜnej formie - z Marszałkiem Województwa Wielkopol-

skiego w zakresie dotyczącym Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy, którego cześć znajduje się 

równieŜ na terenie ww. województwa. 

4.  Zapewnienie systematycznego – okresowego przeprowadzenia kontroli działalności Dolnoślą-

skiego Zespołu Parków Krajobrazowych, w tym wydatkowania środków finansowych znajdują-

cych się w jego dyspozycji. 

5. Poinformowanie o sposobie załatwienia skargi dotyczącej działalności Dyrektora DZPK i doko-

nanych w tym zakresie ustaleniach. 

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

przedstawienia przez Pana Marszałka, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrol-

nego, 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 dnia otrzymania niniejszego wystąpie-

nia pokontrolnego przysługuje Panu Marszałkowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NajwyŜ-

szej Izby Kontroli 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 którym wyŜej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 

 

 

 
 

 


