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MINISTER SRODOWISKA
B KA-I.0943.7.2016.MN

Pan
Andrzej Sosnowski
p.o. Dyrektora
Świętokrzyskiego Parku Narodowego

WYSTØIENIE POKONTROLNE
Działaj ąc na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 10/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r., zespól
kontroluj ący Biura Kontroli i Audytu Wewn ętrznego (BKA) w Ministerstwie Środowiska (M Ś)
przeprowadzil w dniach 19-20 kwietnia 2016 r. kontrol ę doraźną w zakresie spraw organizacyjnych
i kadrowych.
Zespół kontroluj ący przeprowadzil kontrol ę w następuj ącym składzie:
•
•

Marcin Gajc — Starszy Specjalista w Departamencie Prawnym;
Łukasz Rydliński — Główny Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Wewn ętrznego.

Kontrola zosta ła przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji
rzędowej' .
Osoby pełniące funkcje w badanym okresie oraz w czasie realizacji czynno ści kontrolnych:
p.o. Dyrektora - mgr in ż. Andrzej Sosnowski — w okresie 23.07.2013 r. — 05.12.2013 r.
Dyrektor — mgr in ż. Piotr Szafraniec — w latach 06.12.2013 r. — 14.04.2016 r.
p.o. Dyrektora — mgr in ż. Andrzej Sosnowski — 15.04.2016 r. . — do chwili obecnej. na okres nie dłużej
jak 6 miesi ęcy.
Zastępca Dyrektora — mgr in ż. Andrzej Sosnowski — w okresie 06.12.2013 r. — 31.12.2013 r.
Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych — mgr. in ż . Andrzej Sosnowski — 01.01.2014 r. — 14.04.2016r.
Zastępca Dyrektora ds. przyrodniczych — dr in ż. Lecz Buchholz — w latach 01.01.2014 r. — 17.04.2016r.
Zastępca Dyrektora — dr hab. Stanis ław Huruk — 18.04.2016 r. — do chwili obecnej.

Dz. U. nr 185, poz. 1092
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Ustalenia kontroli.
I. Środowisko organizacyjne (formalno-prawne)
W związku z odwołaniem w dniu 14 kwietnia 2016 r. przez Ministra Środowiska z funkcji Dyrektora
Świętokrzyskiego Parku Narodowego, dalej „ ŚPN", Pana Piotra Szafra ńca oraz jednoczesnym
powierzeniem pe łnienia obowiązków Dyrektora ŚPN dotychczasowemu Zast ępcy Dyrektora Panu
Andrzejowi Sosnowskiemu dnia 15 kwietnia br. podczas rozmowy z Panem Andrzejem Sosnowskim,
która odbywała się w siedzibie Ministerstwa Środowiska przy ul. Wawelskiej w Warszawie 52/54,
Minister Środowiska poprosi ł o przedstawienie aktualnego zarz ądzenia dyrektora ŚPN w sprawie
regulaminu organizacyjnego parku.
W odpowiedzi na pro śbę, na adres e-mail sekretariatu Ministra, przes łany zostal skan Zarz ądzenia
Dyrektora ŚPN z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego ŚPN z siedzibq w
Bodzentynie. Z tre ści przeslanego dokumentu wynikalo, że poprzedni regulamin ustanowiony zostal
zarządzeniem Dyrektora ŚPN z dnia 9 kwietnia 2013 r. i jako dotychczas obowi ązuj ący zostal uchylony
przez § 2 nowego zarz ądzenia z dnia 31 marca 2016 r.
[Dowód: akta kontroli str. 1/1-5]
W związku z wątpliwościami dotyczącymi terminów oraz trybów w jakich dokonywano wydawania
kolejnych regulaminów organizacyjnych ŚPN upoważnieni pracownicy parku na pro śbę kontrolerów
przedstawili wykaz zarządzeń wydawanych przez dyrektora ŚPN w latach 2013 - 2016.
W kontrolowanej dokumentacji, w segregatorze zatytu łowanym „Podstawy organizacyjne istnienia i
działalności ŚPN" zarówno w śród zarządzeń w wersji papierowej jak te ż w wykazie zarządzeń,
znajdowały się m. in:
1) zarzqdzenie nr 41 Dyrektora ŚPN z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego
Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibq w Bodzentynie
2) zarzqdzenie nr 70 Dyrektora ŚPN z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego
Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibq w Bodzentynie
3) zarzqdzenie nr 14 Dyrektora ŚPN z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego
Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibq w Bodzentynie
[Dowód: akta kontroli str. I/6-113]
Ustalono, że obowiązuj ący na dzień przeprowadzanej kontroli regulamin organizacyjny zostal
wprowadzony zarz ądzeniem nr 14 dyrektora ŚPN z dnia 29 marca 2016 r. W segregatorze kontrolerzy
nie znaleźli natomiast zarz ądzenia Dyrektora ŚPN z dnia 31 marca 2016 r. przeslanego dnia 15 kwietnia
2016 r. do Ministerstwa Środowiska. Znajduj ące się w segregatorze zarz ądzenie miało nadany ten sam
numer — 14 — co zarz ądzenie przes łane do Ministerstwa a ponadto opatrzone by ło datą wydania o dwa
dni wcze śniejszą.
Dodatkowo § 3 zarz ądzenia nr 14 z dnia 29 marca 2016 r. uchyla ł zarządzenie nr 70 z 30 grudnia 2013r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego ŚPN z siedzib ą w Bodzentynie. Z powy ższego wynikalo zatem,
że ostatni regulamin organizacyjny parku zosta ł ustanowiony w dniu 30 grudnia 2013 r., a nie w dniu 9
kwietnia 2013 r. (jak wynikalo z zarządzenia przeslanego do Ministerstwa Środowiska w dniu 15
kwietnia 2016 r.).
W regulaminie z dnia 30 grudnia 2013 r. ustalono, że w skład kierownictwa ŚPN wchodzi ć będą, oprócz
Dyrektora i Głównej Księgowej, także zastępca dyrektora ds. przyrodniczych oraz zast ępca dyrektora
ds. administracyjnych.
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Na potwierdzenie ww. stanu zwrócono si ę o pisemne o świadczenie p.o. Dyrektora ŚPN, Pana Andrzeja
Sosnowskiego. Takowe zosta ło sporządzone, podpisane oraz przedstawione kontroluj ącym.
[Dowód: akta kontroli str. 1/114-115]
Zespół kontroluj ący dokonal też próby ustalenia autorów ww. Zarz ądzeń. Jak wynika z przed łożonej
kontrolerom instrukcji kancelaryjnej, sygnatura ka żdego pisma tworzonego w Dyrekcji ŚPN zawiera
m.in. inicjały osoby prowadzącej sprawę . Zarówno zarządzenie nr 14 z dnia 29 marca 2016 r. jak te ż
skan zarządzenia nr 14 z dnia 31 marca 2016 r. by ły oznaczonej inicjałami „lb". Inicja ły „lb", jak
wynikało z przedłożonej dokumentacji, należały do pracownika ŚPN Pana Lech Buchholza.
[Dowód: akta kontroli str. 1/116-1311
Uwzględniaj ąc powyższą dokumentacj ę kontrolerzy poprosili o udost ępnienie plików elektronicznych
zawieraj ących zarz ądzenie Dyrektora ŚPN nr 14 z dnia 29 marca 2016 r. oraz Zarz ądzenie Dyrektora
ŚPN nr 70 z dnia 30 grudnia 2013 r. Po otwarciu plików w programie Microsoft Word, w zak ładce
„Informacje", jako data utworzenia obu plików widnia ł dzień 18 kwietnia 2016 r.
[Dowód: akta kontroli str. 1/132-136]
Ustalenia kontroli wskazuj ąc na uzasadnione podejrzenie pope łnienia przest ępstwa. Zawiadomienie w
tej sprawie zosta ło sformułowane w dniu 26 kwietnia br. i dotyczy fałszowania dokumentów lub
poświadczeniu nieprawdy w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzib ą w Bodzentynie.
[Dowód: akta kontroli str. 1/137-147]
II. Prawidłowość wyboru dyrektora i zast ępców dyrektora ŚPN
W ramach czynno ści weryfikacyjnych zespól kontroluj ący dokonal równie ż sprawdzenia, czy osoby
powołane na funkcj ę Dyrektora i Zast ępców Dyrektora ŚPN spełniały wymogi Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie stanowisk oraz wymaga ń kwalifikacyjnych, jakie
powinni spelniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w S łużbach Parków
Narodowych (Dz.U. 2005 nr 89 poz. 753)
[Dowód: akta kontroli str. I1/1-98]
W związku z ustaleniami kontroli w zakresie mo żliwości wystąpienia nieprawidłowości przy
zatrudnianiu innych pracowników kontrolowanej jednostki, weryfikacji poddano teczki osobowe
wybranych pracowników ŚPN.
[Dowód: akta kontroli str. II/99-150]
III.

Stosunek pracy Pana Piotra Szafra ńca (byłego Dyrektora ŚPN)

W związku z pro śbą o wskazanie teczki osobowej Pana Piotra Szafra ńca przedstawiono kontroluj ącym
również pismo Pana Piotra Szafra ńca z 14 kwietnia br. skierowane do p.o. Dyrektora ŚPN Pana
Andrzeja Sosnowskiego (piecz ątka daty wpływu: 14.04.2016 r.) z pro śbą o zwolnienie nadawcy pisma
z obowiązku świadczenia pracy na rzecz ŚPN w okresie wypowiedzenia po jego odwo łaniu ze
stanowiska dyrektora.
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Odpowiedź na pismo Pana Piotra Szafra ńca została udzielona pismem ŚPN z dnia 20 kwietnia 2016 r.
(KD-110-26/2016). Nale ży zaznaczyć, że w okresie wypowiedzenia pracownik nie musi świadczyć
pracy, a zgodnie z art. 71 Kodeksu pracy: "Na wniosek lub za zgod ę pracownika pracodawca (w tym
przypadku Świętokrzyski Park Narodowy) mo że zatrudnić go w okresie wypowiedzenia przy innej pracy,
odpowiedniej ze wzgl ędu na jego kwalifikacje zawodowe, a po up ływie okresu wypowiedzenia zatrudni ć
na uzgodnionych przez strony warunkach pracy i glacy".
W teczce osobowej Pana Piotra Szafra ńca znalazła się również umowa o prac ę (nr.ref. KD-110-15/09)
na czas nieokre ślony zawarta pomiędzy nim, a ŚPN w dniu 27 lutego 2009 r. na stanowisko „specjalista
ds. inwestycji i remontów".
Jednocześnie nie znaleziono w teczce osobowej Pana Piotra Szafra ńca informacji o udzieleniu przez
ŚPN urlopu bezpłatnego lub rozwiązania stosunku pracy w zwi ązku z powołaniem go z dniem 6 grudnia
2013 r. na stanowisko Dyrektora ŚPN.
W związku z powy ższym należy stwierdzi ć, że od dnia powolania tj. 6 grudnia 2013 r. Pana Piotra
Szafrańca łączył z ŚPN tylko stosunek pracy z tytu łu powolania. Orzecznictwo s ądów wskazuje
bowiem, że zgoda pracownika na powo łanie go na stanowisko u dotychczasowego pracodawcy stanowi
domniemane wyrażenie woli rozwi ązania w drodze porozumienia stron wcze śniej nawiązanej umowy
o prac ę . Pan Piotr Szafraniec móg łby powrócić na wcze śniej zajmowane stanowisko pracy w przypadku
gdyby strony umowy o prac ę zawarly porozumienie w sprawie zmiany umownej wi ęzi pracowniczej na
stosunek pracy z powolania, na czas okre ślony, po uplywie którego nast ępowałoby reaktywowanie
umownego stosunku pracy lub te ż zawarly porozumienie, na mocy którego mia łby istnieć jednocze śnie
dwa niezale żne stosunki pracy. W niniejszej sprawie taka sytuacja nie zachodzi co oznacza, że od chwili
powolania na dyrektora ŚPN Pana Szafra ńca łączył z ŚPN tylko jeden stosunek pracy. Odwo łanie z tego
stanowiska było więc równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o prac ę a co za tym idzie po uplywie
terminu wypowiedzenia Pan Szafraniec przestanie by ć pracownikiem ŚPN.
Podstawą prawną do zawarcia umowy o prac ę z panem P. Szafra ńcem byt obowi ązuj ący wówczas
Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Krajowego Zarz ądu Parków Narodowych
oraz Parków Narodowych z dnia 19 lutego 2001 roku z pó źn. zmianami oraz Kodeks pracy.
[Dowód: akta kontroli str. III/1-11]
IV.

Ewidencja zamówie ń publicznych oraz przykładowe umowy

Sprawdzono ewidencj ę zamówień publicznych powyżej 30.000 Euro. Z ewidencji tej wybrano
i sprawdzono 8 umów (umowa nr 4/2015 z 18 lutego 2015 r. znak sprawy: UZ 443-3/15/mm, umowa
nr 3/2015 z 27 stycznia 2015 r. znak sprawy: UZ-443-4/15/mm, umowa 2/2015 z 21 stycznia 2015 r.
znak sprawy: UZ-441-1/15/mm), umowa nr 3/2014 z 12 marca 2014 r. znak sprawy: UZ-443-7/14/mm,
umowa nr 23/2014 z 22 wrze śnia 2014 r. znak sprawy: PB-513-5/14, umowa nr 31/2014
z 16 wrze śnia 2014 r. znak sprawy : UZ-441-8/14mm, umowa nr 2/2014 z 4 marca 2014 r. znak sprawy:
UZ 443-5/14/mm, umowa 3/2014 z 8 maja 2014 r. znak sprawy: UZ 441-14/13-14/mm).
Stwierdzono, że na każdej z tych umów w polu „Sprawdzi ł merytorycznie" lub „PD ds. zam. Publ."
podpisał się jako Zastępca Dyrektora ds. przyrodniczych.
[Dowód: akta kontroli str. IV/1-48]
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V. Pisma dekretowane przez Pana Lecha Buchholza
Sprawdzono również, iż niezależnie od obecności, bądź nie w pracy Pana Piotra Szafra ńca, pisma
przychodzące z Ministerstwa Środowiska dekretowa ł Pan Lecz Buchholz (pismo z 12.02.2016 r. nr.ref.
DLP-III-286.11.2016.MD, pismo z 30.10.2015 r. nr.ref. DLP-III.286.12.2015.MD — dekretacja
dokonana 8 lutego 2016 r.)
[Dowód: akta kontroli str. V/1-25]
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia kontroli wnosz ę o:
1) Dokonywanie zmian w obsadzie stanowisk kierowniczych w ŚPN zgodnie z obowi ązuj ącymi
regulaminami organizacyjnymi i statutem ŚPN. W przypadku zaistnienia potrzeby wprowadzenia
zmian w organizacji ŚPN, wpierw zmiana ta musi znale źć odzwierciedlenie w dokumentach
reguluj ących działalno ść ŚPN, a dopiero wtedy mog ą zostać wprowadzone ewentualne przesuni ęcia
kadrowe.
2) Zapoznanie pracowników ŚPN z obecnie obowi ązuj ącym regulaminem organizacyjnym
Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Ka żdy pracownik powinien potwierdzi ć zapoznanie się
z obowiązuj ącym regulaminem na liście / rozdzielniku.
3) Dokonanie aktualizacji instrukcji kancelaryjnej obowi ązuj ącej w ŚPN pod kątem wprowadzenia
obowiązku nadawania numeracji i rejestracji kolejnych zarz ądzeń Dyrektora ŚPN zgodnie
z kolejnością ich powstawania. Wprowadzone zapisy instrukcji powinny uniemo żliwić zostawianie
w rejestrze zarz ądzeń „pustych" pozycji.

Niezależnie od powyższego prosz ę również o bieżące informowanie mnie o czynno ściach
dokonywanych w ŚPN przez Wojewódzk ą Komendę Policji z Kielcach w zwi ązku z zawiadomieniem
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa sformułowanym przeze mnie w dniu 26 kwietnia br.
Przedstawiaj ąc wystąpienie pokontrolne prosz ę Pana Dyrektora o z łożenie pisemnej informacji
w sprawie sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz podj ętych działań zmierzaj ących do realizacji
sformułowanych zalece ń pokontrolnych w terminie do dnia 29 lipca 2016 r.
Jednocze śnie uprzejmie informuj ę, że Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie
Środowiska b ędzie monitorowa ć postęp realizacji zaleceń pokontrolnych do czasu ich pe łnego
wdrożenia.
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Andrzej 5'r,wa1a-Lewandowski
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