
Warszawa, dnia 2S, t0g . 2016 r. 

MINISTER SRODOWISKA 

B KA-I.0943 . 8 .2016. AG 

Pan 
dr Tomasz Pasierbek 
Dyrektor 
Babiogórskiego Parku Narodowego 

WYSTØIENIE POKONTROLNE 

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 11/2016 z dnia 5 maja 2016 r., zespól 
kontroluj ący Ministerstwa Środowiska (dalej: M Ś) przeprowadzi ł  w dniach 9-13 maja oraz 
14-17 czerwca 2016 r. kontrolę  doraźną  w Babiogórskim Parku Narodowym (dalej: BgPN) z siedzib ą  
w Zawoi (adres — 34-223 Zawoja 1403) w zakresie wybranych zagadnie ń  dotyczących zamówień  
publicznych, gospodarki finansowej oraz dzia łań  dyrektora parku narodowego podejmowanych jako 
organ ochrony przyrody. 

Kontrola zostala przeprowadzona przez zespól kontroluj ący Biura Kontroli i Audytu Wewn ętrznego 
MŚ  (dalej: BKA) oraz Departamentu Prawnego M Ś  (dalej: DP) w składzie: 

• Aleksandra Gregorkiewicz — g łówny specjalista w BKA, kierownik zespo łu kontroluj ącego; 
• Ewa Walczak — radca ministra w BKA; 
• Marcin Gajc — starszy specjalista w DP. 

Kontrola zostala przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rzgdowejl. 

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w ksi ążce kontroli BgPN pod nr 1/2016. 

Aktualnie jednostką  kontrolowaną  kieruje Pan Tomasz Pasierbek, powo łany na stanowisko Dyrektora 
BgPN z dniem 28 kwietnia 2016 r. W poprzednim okresie stanowisko Dyrektora BgPN zajmowa ł  
Pan Józef Omylak — od 23 maja 2000 r. do 18 grudnia 2015 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 12-18] 

1 Dz. U. 2011 nr 185 poz. 1092 



1. Wybrane zagadnienia dotyczące zamówień  publicznych 

Dzia łalność  BgPN w omawianym obszarze zosta ła oceniona negatywnie. Na negatywną  ocenę  
przedmiotowego obszaru mia ły wpływ działania podejmowane przez by łego dyrektor BgPN 
p. J. Omylaka. 

Procedury udzielania zamówie ń  publicznych w latach 2013-2016 

W BgPN w okresie obj ętym kontrol ą, udzielanie zamówień  publicznych do których stosuje si ę  
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień  publicznych 2  (dalej: P.z.p.) jak 
i udzielane poza ustaw ą  P.z.p. oparte jest na następujących przepisach wewn ętrznych: 

- Zarządzenie nr 270/2012 Dyrektora BgPN z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania 
zamówień  publicznych w Babiogórskim Parku Narodowym — zarz ądzenie dotyczy zarówno zamówie ń  
podlegaj ących przepisom ustawy P.z.p. jak równie ż  o warto ści poniżej progu stosowania ustawy. 
- Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora BgPN z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania 
zamówień  publicznych, których warto ść  przekracza 30 000 € w Babiogórskim Parku Narodowym 
z siedzibą  w Zawoi. 
- Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora BgPN z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu udzielania zamówie ń  publicznych, których warto ść  szacunkowa nie przekracza wyra żonej 
w złotych równowarto ści kwoty 30 000 E. 

[Dowód: akta kontroli str. 1/19-64] 

Kontrola wybranych post ępowań  o udzielenie zamówień  publicznych udzielonych w latach 2013-2016 

Kontroli poddano zamówienia publiczne udzielone przez BgPN w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 
31 marca 2016 r. o warto ści poniżej kwoty  14 000 €/30 000 € (od 16 kwietnia 2014 r. poni żej kwoty 
30 000 €l, nie podlegaj ących przepisom ustawy P.z.p. W toku kontroli przedstawiono wykaz 
postępowań  o udzielenie zamówień  publicznych przeprowadzonych w badanym okresie. 

[Dowód: akta kontroli str. 1/65-82] 

W ww. okresie udzielono 145 zamówie ń  publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy 
P.z.p. o warto ści 3 290 674,44 z ł  brutto. 
Do kontroli wybrano losowo 8 zamówień  publicznych, uj ętych w wykazie pod poz.: 7, 13, 21, 32, 37, 
40, 103, 110 o warto ści 548 327,63 zł  brutto. 

W odniesieniu do wszystkich ww. skontrolowanych post ępowań  nie stwierdzono nieprawid łowości 
ani uchybień . 

[Dowód: akta kontroli str. 1/83-90] 

Ponadto kontroli poddano zamówienia publiczne udzielone przez BgPN w okresie od 1 stycznia 
2013 r. do 31 marca 2016 r. o warto ści powyżej kwoty 14 000 €/30 000 € (od 16 kwietnia 2014 r. 
powyżej kwoty 30 000 €), podlegaj ących przepisom ustawy P.z.p. W toku kontroli przedstawiono 
wykaz postępowań  o udzielenie zamówie ń  publicznych przeprowadzonych w badanym okresie. 

2 Tekst jednolity  Dz.U. 2015 poz.2164 
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W ww. okresie przeprowadzono łącznie 50 postępowań  o udzielenie zamówie ń  publicznych 
w następuj ących trybach: 

- 40 w trybie przetargu nieograniczonego; 
- 9 w trybie z wolnej ręki; 
- 1 w trybie konkursu. 
Łączna warto ść  udzielonych zamówień  publicznych wynios ła 16 100 650,02 z ł  brutto. 

[Dowód: akta kontroli str. 1/91-991 

Do kontroli wytypowano 6 post ępowań  — losowo 5 postępowań , natomiast 1 postępowanie - celowo 
o łącznej warto ści 6 194 365,00 z ł  brutto, uj ętych w wykazie pod poz.: 11/2013, 1/2014, 4/2014, 
5/2014, 6/2014, 5/2015. 

W odniesieniu do 5 skontrolowanych post ępowań  nie stwierdzono nieprawid łowo ści ani uchybie ń  
w stosunku do przepisów ustawy P.z.p. 

[Dowód: akta kontroli str. 1/100-1171 

Zastrzeżenia kontroluj ących wzbudzi ło 1 postępowanie, uj ęte w wykazie pod poz. 5/2015 — przetarg 
nieograniczony pn. Ochrona przyrodniczo cennych siedlisk na obszarze Babiogórskiego Parku 
Narodowego poprzez poprawę  istniejącej infrastruktury turystycznej. Przetarg zosta ł  przeprowadzony 
na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 
2 czerwca 2015 r., w którym warto ść  zamówienia okre ślono w kwocie 709 140,00 zł  netto. 
Przedmiot zamówienia zosta ł  podzielony na 3 cz ęści: 
- część  I — Modernizacja nawierzchni szlaku niebieskiego „I Serpentyna — Polana Krowiarki" — 175 
mb o warto ści szacunkowej 39 375,00 z ł  netto; 
- część  II — Modernizacja szlaku niebieskiego „Markowe Rówienki" — 75 mb o warto ści szacunkowej 
12 525,00 zł  netto; 
- część  III — Modernizacja szlaku niebieskiego „Górnego P łaju) — 4300 mb o warto ści szacunkowej 
657 240,00 z ł  netto. 
W wyniku rozstrzygni ęcia przetargu wybrano nast ępuj ących wykonawców poszczególnych cz ęści 
zadania z którymi podpisano umowy: 
- dla części I — Firmę  Handlowo-Us ługowo-Produkcyjną  ECO-REM Józef Lukaszczyk, z któr ą  
podpisano w dniu 10 sierpnia 2015 r. umow ę  o warto ści 34 981,96 z ł  brutto, 
- dla części II i III — F.U.H. „DRWAL" Expo rt-Import, Józef Matonog, 34-484 Zubrzyca Górna 68, 
z którą  podpisano w dniu 7 sierpnia 2015 r. umowy o warto ści 15 209,36 zł  brutto (dla cz ęści II) oraz 
762 117,86 z ł  brutto (dla części III). 

Stwierdzone nieprawid łowości dotyczą  zadania okre ślonego w III części zadania. W dniu podpisania 
umowy (7 sierpnia 2015 r.) wykonawca zwróci ł  się  do b. Dyrektora Parku Pana J. Omylaka 
z wnioskiem o zmianę  technologii wykonania przedsi ęwzięcia poprzez zamianę  nawierzchni brukowej 
z kamienia nieregularnego na nawierzchni ę  z tłucznia kamiennego oraz zamian ę  krawężników 
kamiennych na krawężniki z drewna okr ągłego, na który otrzyma ł  zgodę . Wykonawca sporządził  
kosztorys zamienny, w którym warto ść  robót jest wy ższa niż  w zawartej umowie i wynosi 769 647,67 
zł  brutto. Wykonawca w pi śmie przekazuj ącym kosztorys zadeklarowa ł , że wykona us ługę  za cenę  
oferowaną  w przetargu. 
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Jednocze śnie należy stwierdzi ć , że b. dyrektor Parku nie dokonal rzetelnej ponownej kalkulacji 
kosztów zmienionego przedsi ęwzięcia przyjmuj ąc kosztorys z łożony przez wykonawc ę , przez co 
mógł  narazić  na znaczne straty maj ątek Skarbu Państwa. Zadanie zosta ło rozliczone na podstawie 
faktury VAT nr 110/15 z dnia 12 pa żdziernika 2015 r. na kwotę  761 292,71 zł  brutto. Jest to kwota 
zbliżona do warto ści pierwotnie podpisanej umowy. 

Zmiana technologii wykonania zamówienia opisana powy żej mogla doprowadzić  do znacznego 
obniżenia kosztów realizacji zadania. Pomimo to wykonawcy wyp łacono kwotę  w wysoko ści 
zbliżonej do pierwotnie ustalonej w umowie. Takie dzia łanie, wynikające z nadużycia uprawnień  lub 
niedope łnienia obowiązków przez dyrektora BgPN mog ło doprowadzić  do powstania znacznej szkody 
maj ątkowej po stronie BgPN, co wyczerpuje znamiona czynu opisanego w a rt .  296 § 1 Kodeksu 
karnego. 

Ponadto dokonanie zmian w takim rozmiarze w zawartej umowie nosi znamiona nieuprawnionych 
zmian umowy, co mo że naruszać  zapisy ustawy P.z.p. w zakresie a rt .  144 ust. 1 oraz ustawy z dnia 
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno ści za naruszenie dyscypliny finansów publicznych' w zakresie 
art. 17 ust. 6. 

[Dowód: akta kontroli str. 1/118-2421 

2. Wybrane zagadnienia dotycz ące działań  dyrektora parku narodowego podejmowanych jako 
organ ochrony przyrody 

Działalność  BgPN w omawianym obszarze zosta ła oceniona negatywnie. Na negatywną  ocenę  
przedmiotowego obszaru mia ły wpływ działania podejmowane przez by łego dyrektor BgPN 
p. J. Omylaka. 

Sprawa budowy schroniska górskiego 

Jak wynikało z dokumentów oraz informacji uzyskanej od pracowników BgPN, urz ęduj ący w okresie 
2000 r. - 2015 r. dyrektor BgPN — p. Józef Omylak dokonal m. in. uzgodnienia pozwolenia na budow ę  
schroniska górskiego zlokalizowanego w otulinie BgPN na dzia łkach sąsiaduj ących z parkiem 
i położonych na obszarze specjalnej ochrony ptaków PLB 12001 Babia Góra a tak że w bezpo średnim 
sąsiedztwie obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Europejskiej PLH 12001 Ostoja Babiogórska. 

Z ujawnionej dokumentacji wynika ło, że inwestorem budowy schroniska by ł  p. Józef Omylak i jego 
żona Władysława Omylak. Poniewa ż  działka położona była na terenie otuliny BgPN a nie w samym 
parku, organem w łaściwym do uzgodnienia inwestycji powinien by ć  regionalny dyrektor ochrony 
środowiska, dalej „RDO Ś". Dyrektor BgPN nie by ł  więc organem uprawnionym do oceny 
oddziaływania na obszar Natura 2000 inwestycji po łożonej na terenie otuliny parku i realizowanej 
przez niego i jego ma łżonkę . Należy wskazać , że b. dyrektor BPN — p. Józef Omylak jako podstaw ę  
prawną  uzgodnienia uznał  art .  53 ust. 4 pkt ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 4. Taka podstawa prawna by ła jednak niew łaściwa, gdyż  na 
rozpatrywanym terenie obowi ązywał  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zatem nie 
było podstaw do stosowania ww. przepisu. Bior ąc pod uwagę , że p. Władys ława Omylak zwracaj ąc 
się  do dyrektora BgPN o uzgodnienie budowy powo łała się  w swoim pi śmie na obowiązek nałożony 

3 Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z 2012 r. poz. 1529. 

4 Dz. U. z 2015 r. poz. 199 
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na nią  przez Starost ę  nowotarskiego, w sprawie powinno by ć  natomiast dokonane uzgodnienie 
budowy z RDO Ś  w Krakowie. Skoro taki obowi ązek nałożył  organ wydaj ący pozwolenie na budow ę  
to b. dyrektor Józef Omylak powinien, zgodnie z w łaściwością , przekazać  pismo do RDO Ś  
w Krakowie. 

Zresztą  nawet gdyby p. Józef Omylak dzia łał  w mylnym przekonaniu, że jako dyrektor parku by ł  
organem uprawnionym do dokonania stosownych uzgodnie ń  w sprawie to i tak, zgodnie z a rt .  24 § 1 
Kodeksu postępowania administracyjnego, b ędąc jednocze śnie stroną  oraz małżonkiem strony 
postępowania podlegał  wyłączeniu od jej rozpoznania. W takiej sytuacji p. Józef Omylak powinien 
więc najpierw wyłączyć  się  od orzekania w sprawie, a nast ępnie przekazać  j ą  do organu wyższego 
stopnia, a zatem do Ministra Środowiska. Żadnej z tych czynno ści p. Józef Omylak nie podj ął . 

W dniu 30 grudnia 2014 r. p. W ładys ława Omylak i p. Józef Omylak uzyskali decyzj ę  o pozwoleniu 
na budowę . W uzasadnieniu tej decyzji Starosta nowotarski nie odniós ł  się  do ewentualnej 
konieczno ści uzgodnienia przedmiotowego zamierzenia z RDO Ś , w kontekście jego oddziaływania na 
obszar Natura 2000 jak również  nie podal powodów odst ąpienia od procedury ocenowej. Obecnie 
budynek schroniska jest w trakcie budowy i trwaj ą  w nim prace wykończeniowe. Ponadto na terenie 
nieruchomo ści funkcjonuje p łatny parking dla samochodów. Dzia łania b. dyrektora BgPN — p. Józefa 
Omylaka mogą  też  wskazywać , że jego celem by ło ukrycie informacji o budowie schroniska przed 
organem nadzoruj ącym BgPN - Ministrem Ś rodowiska oraz przed RDO Ś . 

W dniu 19 listopada 2015 r. RDO Ś  w Krakowie po powzięciu wiadomo ści o realizowanej inwestycji, 
wniósł  do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wniosek o stwierdzenie niewa żno ści decyzji 
o pozwolenie na budow ę  z dnia 30 grudnia 2014 r. Pismem z dnia 18 lutego 2016 r. Wojewoda 
Małopolski odmówił  wszczęcia postępowania argumentuj ąc, że nie doszło do rażącego naruszenia 
prawa. 

Powyższy stan faktyczny rodzi wi ęc uzasadnione podejrzenie że b. dyrektor BgPN rozpocz ął , wbrew 
przepisom prawa, wznoszenie budynku na obszarach ochronnych Natura 2000. Pomimo, że p. Józef 
Omylak uzyska ł  ostateczne pozwolenie na budow ę  należy stwierdzić , że zosta ło ono wydane 
rażącym naruszeniem prawa. Dyrektor BgPN naruszy ł  prawo rozpoznaj ąc wniosek o uzgodnienie 
zamierzenia budowlanego pomimo, że nie leżało to w jego w łaściwo ści, a także nie wyłączył  się  
z rozpatrzenia wniosku pomimo bezwzgl ędnych przes łanek wyłączenia. Uzasadnione jest zatem 
twierdzenie, że dyrektor BgPN, wznosi budynek schroniska pomimo tego, że powinien posiadać  
świadomość , że budowa jest realizowana niezgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami. 

Sprawa budowy zjazdu na dzia łce sąsiaduj ącej z dzia łką  p. Józefa Omylaka 

Z działką , na której realizowana jest inwestycja pa ństwa Omylaków s ąsiaduje dzia łka ewidencyjna nr 
10463/4. Dzia łka ta graniczy te ż  z BgPN. Właścicielami tej dzialki s ą : p. Józef Dudziak, p. Aleksandra 
Potocka, pp. Maria i Marek Burkietowicz i pp. Kinga i Leszek Filipiak. W dniu 30 czerwca 2014 r. 
ww. osoby uzyskały decyzj ę  nr 20/RDWNS Zarz ądu Województwa Małopolskiego dotyczącą  
lokalizacji zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej na teren ich nieruchomo ści. 

Z dokumentacji dotycz ącej sprawy i zabezpieczonej w czasie kontroli w dyrekcji BgPN wynika ło, że 
właściciele dzialki nr 10463/4, postanowieniem Wojewody Ma łopolskiego z dnia 13 maja 2015 r., 
zostali zobowiązani do uzgodnienia zamiaru budowy zjazdu z w łaściwym organem, w zwi ązku 
z „lokalizacj ą  przedmiotowego zamierzenia budowlanego na terenie BgPN", co mia ło wynikać  
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z części opisowej projektu budowlanego za łączonego do wniosku. Jest to jednak niezgodne ze stanem 
faktycznym, gdyż  w projekcie budowlanym z dnia 29 lipca 2014 r., w cz ęści opisowej, zawa rta jest 
informacja, że zjazd ma być  zlokalizowany na terenie otuliny BgPN, a nie w samym BgPN. 

Następnie p. Aleksandra Potocka jako wnioskodawca zwróci ła się  o uzgodnienie budowy zjazdu do 
dyrektora BgPN, którym wówczas by ł  p. Józef Omylak. Pan Józef Omylak, dzia łaj ąc jako dyrektor 
BPN, rozpatrzy ł  sprawę  i odmówil zgody na budow ę  zjazdu. Jako podstaw ę  prawną  postanowienia 
dyrektor BgPN wskazal a rt .  53 ust. 4 pkt 5 i ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepis ten jest jednak podstaw ą  prawną  dla uzgadniania decyzji 
o warunkach zabudowy albo decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dla przedmiotowej 
dzialki, jak już  wyżej wspomniano, obowi ązywał  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
a zatem nie by ło podstaw do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Dyrektor BgPN wydal wi ęc 
postanowienie bez podstawy prawnej. W ątpliwo ści budzi tu fakt, że w uzasadnieniu odmowy dyrektor 
BgPN poniós ł  argumenty niezwiązane z przedmiotem sprawy. Zakres ewentualnych uzgodnie ń  
powinien bowiem obejmowa ć  zamiar budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej podczas, gdy dyrektor 
BgPN w swoim pi śmie odnosił  się  do niemożliwości lokalizacji jakiejkolwiek budowy na dzia łce nr 
10463/4. Dyrektor BgPN wskazal m.in. na blisko ść  terenów le śnych, na szeroko ść  dzialki oraz na 
rzekomą  sprzeczno ść  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Takie argumenty nie 
wydaj ą  się  jednak istotne dla realizacji przedsi ęwzięcia polegaj ącego na budowie zjazdu z drogi. 
Ponadto w pouczeniu o prawie do wniesienia odwo łania dyrektor BgPN jako organ odwo ławczy 
wskazal Samorządowe Kolegium Odwo ławcze podczas, gdy w łaściwym organem do rozpatrzenia 
zażalenia powinien być  Minister Środowiska. 

Od tego postanowienia, p. Stanis ław Kasprzak - pe łnomocnik jednej z w łaścicielek dzialki — 
p. Aleksandry Potockiej, pismem z dnia 14 maja 2015 r., wniós ł  zażalenie do Samorz ądowego 
Kolegium Odwoławczego. Pomimo swej niewłaściwości Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
rozpatrzy ło pismo i w dniu 27 sierpnia 2015 r. wyda ło postanowienie stwierdzaj ące uchybienie 
terminowi do wniesienia za żalenia. 

W związku z na łożonym przez Wojewod ę  Małopolskiego obowiązkiem uzgodnienia, p. Aleksandra 
Potocka, wystąpiła ponownie o uzgodnienie zamiaru budowy zjazdu z dyrektorem BgPN. 
W odpowiedzi, pismem podpisanym przez zast ępcę  dyrektora BPN, wezwano wnioskodawczyni ę  
o wskazanie podstawy prawnej swojego żądania. Ponadto zast ępca dyrektora BgPN poinformowa ł  
wnioskodawczyni ę , że podj ęto czynno ści wyjaśniające w sprawie, kontaktuj ąc się  telefonicznie 
z Wydziałem Infrastruktu ry  Wojewody Małopolskiego. Pracownik tego wydzia łu nie był  jednak 
w stanie podać , jaka jest podstawa prawna obowi ązku nałożonego na p. Aleksandr ę  Potocką  w pi śmie 
z dnia 13 maja 2015 r. 

Pismem z dnia 21 stycznia 2016 r. p. Aleksandra Potocka ponowi ła swój wniosek. Pismem z dnia 
3 lutego 2016 r. zastępca dyrektora BgPN ponownie poprosi ł  o wskazanie podstawy prawnej żądanego 
uzgodnienia. W dniu 10 marca 2016 r. zast ępca dyrektora BgPN ponownie odmówil przeprowadzenia 
postępowania uzgodnieniowego dotycz ącego planowanej budowy zjazdu prosz ąc wnioskodawczynię  
o podanie podstawy prawnej swojego żądania. 

W związku z brakiem uzgodnienia ze strony BgPN oraz bior ąc pod uwagę  prawdopodobne uchybienia 
w procedurze inwestycyjnej zaistnia łe po stronie Wojewody Ma łopolskiego p. Aleksandra Potocka 
nadal nie uzyska ła pozwolenia na budow ę  zjazdu. 
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Nadmienić  należy, że o zamiarze budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej na dzia łkę  nr 10463/4 zosta ł  
powiadomiony zarówno RDO Ś  w Krakowie jak też  Dyrektor Zespolu Parków Krajobrazowych 
Województwa Ma łopolskiego. W pi śmie z dnia 4 maja 2015 r. RDO Ś  w Krakowie nie zg łaszał  
zastrzeżeń  do inwestycji planowanej przez p. Aleksandr ę  Potocką  oraz stwierdzi ł , że budowa zjazdu 
z drogi wojewódzkiej nie jest obj ęta obowiązkiem zgłoszenia RDOŚ . Także Dyrekcja Zespolu Parków 
Krajobrazowych Województwa Ma łopolskiego pozytywnie zaopiniowa ła przedmiotow ą  inwestycj ę . 
W tej sytuacji tym bardziej nie jest jasne na jakiej podstawie prawnej uzgodnienia budowy mia łby 
dokonywać  dyrektor BgPN. 

Niezależnie od powyższych czynno ści b. Dyrektor BgPN p. Józef Omylak podejmowa ł  czynno ści 
maj ące na celu uchylenie decyzji z dnia 30 czerwca 2014 r. o lokalizacji zjazdu z drogi wojewódzkiej 
na działkę  nr 10463/4. Najpierw skierowa ł  pismo do Samorządowego Kolegium Odwo ławczego 
w Krakowie, które w odpowiedzi wezwa ło do sprecyzowania jaki charakter ma wniosek. Dyrektor 
BgPN nie by ł  bowiem uprawniony do wniesienia odwo łania w sprawie, a taki tytu ł  miało jego pismo. 
W rezultacie dyrektor BgPN, pismem z dnia 25 listopada 2015 r., wyja śnił , że jego pismo należy 
traktować  jako wniosek o wznowienie postępowania. W zwi ązku z powy ższym Samorządowe 
Kolegium Odwo ławcze w Krakowie przekaza ło wniosek dyrektora BgPN do organu w łaściwego — 
Zarządu Województwa Małopolskiego. Postanowieniem z dnia 4 lutego 2016 r. Zarz ąd Województwa 
Małopolskiego odmówi ł  wznowienia postępowania stwierdzaj ąc, że BgPN nie przys ługuje status 
strony w postępowaniu. 

W dniu 2 grudnia 2015 r. BgPN z łożył  wniosek do S ądu Rejonowego w Nowym Targu o zasiedzenie 
7 metrów przedmiotowej dzia łki nr 10463/4 stanowiącej fragment szlaku wykorzystywanego przez 
turystów odwiedzaj ących BgPN. Argumentacja przedstawiona we wniosku by ła lakoniczna i nie 
zawiera ła kompletnego przedstawienia stanu faktycznego sprawy. 

Powyższe dzia łania dyrektora BgPN mogą  wskazywać , że wykorzystywa ł  on swoje stanowisko 
i działając niezgodnie z przepisami godzi ł  w interes w łaścicieli dzia łki nr 10463/4. Dzia łania 
podejmowane przez dyrektora BgPN wydawa ły się  zmierzać  do przeszkodzenia ww. osobom 
w realizacji planowanej przez nich inwestycji. Z okoliczno ści sprawy wynika, że dyrektor BgPN 
będąc jednocze śnie inwestorem budowy schroniska górskiego na dzia łce sąsiaduj ącej z działką  nr 
10463/4, móg ł  być  osobi ście zainteresowany w parali żowaniu przedsięwzięcia swoich sąsiadów. 
W świetle zaistnia łych faktów uzasadnione jest podejrzenie, że dyrektor BgPN, nadu żywaj ąc swoich 
uprawnień  wynikaj ących z zajmowanego stanowiska dzia łał  na szkodę  interesu publicznego czym 
wyczerpał  znamiona przest ępstwa opisanego w art .  231 Kodeksu karnego. 

[Dowód: akta kontroli str. 2/1-59] 

W zakresie nieprawid łowości wskazanych w pkt 1 i 2 wyst ąpienia pokontrolnego, w dniu 14 czerwca 
2016 r. sporządzone zosta ło zawiadomienie do Prokuratury Krajowej o podejrzeniu pope łnienia 
przestępstwa przez b. dyrektora Parku w zakresie a rt .  188, 231 oraz 296 Kodeksu karnego. 
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3. Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej 

Ww. obszar obj ęty kontrolą  ocenia się  pozytywnie z zastrzeżeniami. 

Zasady (polityka rachunkowo ści)  

Zasady (politykę) rachunkowo ści wprowadzono Zarządzeniem nr 277/2012 Dyrektora Babiogórskiego 
Parku Narodowego z dnia 1 lipca 2012 r. w sprawie zasad polityki rachunkowo ści i Zakładowego 
Planu Kont w BgPN, zmienionej Zarz ądzeniem nr 8/2014 r. Dyrektora Babiogórskiego Parku 
Narodowego z dnia 5 maja 2014 r. 

Ww. polityka rachunkowo ści spe łnia wymogi art. 10 ustawy z dnia 29 wrze śnia 1994 r. 
o rachunkowo ści5 . BgPN prowadzi wyodrębnioną  ewidencj ę  księgową  dla środków otrzymanych z 
dotacj i. 

Sprawozdanie finansowe Parku zarówno za 2014 r. jak i za 2015 r. poddano badaniu przez bieg łego 
rewidenta. Z rapo rtu biegłego rewidenta wynika, że sprawozdania przedstawiaj ą  rzetelnie i jasno 
wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji maj ątkowej i finansowej badanej jednostki. 

[Dowód: akta kontroli str. 3/1-12] 
Inwentaryzacja 

Z przeprowadzonych w latach 2013 — 2015 inwentaryzacji wynika, i ż  różnice inwentaryzacyjne 
ujawniono w 2014 r. i w 2015 r. 

W 2014 r. ró żnice inwentaryzacyjne stwierdzono w grupie środki trwale oraz pozostale środki 
w użytkowaniu: 
- niedobory na kwotę  94 039.25 zł , 
- nadwyżki 109,00 zł . 

Ujawnione w trakcie inwentaryzacji niedobory uznano za niezawinione a nadwy żki zostały przyj ęte na 
stan i zaewidencjonowane. Przyczyn ą  niedoboru był, wg wyjaśnienia Głównego Księgowego, błąd 
w obsłudze programu s łużącego ewidencji środków trwa łych. 

W 2015 r. stwierdzono ró żnice inwentaryzacyjne w grupie - drewno w lesie i na sk ładnicach: 
- niedobory na kwotę  624,62 zł ; rozliczono dokonuj ąc kompensaty na kwot ę  403,98 z ł  a pozostale 
niedobory na kwotę  220,64 zł  uznano za zawinione i obci ążono osobę  materialnie odpowiedzialn ą ; 
- nadwyżki 2 861,91 z ł ; rozliczono dokonuj ąc w części kompensaty a w pozosta łej części 
zaewidencjonowano i przyj ęto na stan. 

W trakcie kontroli stwierdzono, i ż  różnice inwentaryzacyjne wykazywane s ą  w cząstkowych 
sprawozdaniach poszczególnych zespo łów spisowych. Brak jest zbiorczego sprawozdania komisji 
inwentaryzacyjnej, zawieraj ącego opis różnic inwentaryzacyjnych ujawnionych we wszystkich 
inwentaryzowanych grupach sk ładników maj ątkowych. Zbiorcze sprawozdanie z inwentaryzacji 
powinno być  przedkładane Dyrektorowi BgPN. 

[Dowód: akta kontroli str. 3/13-147] 

5 Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm. 
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Dotacie 

W latach 2014-2015 Park otrzymal dotacje z Ministerstwa Środowiska przeznaczeniem m.in. na: 

- prowadzenie dzia łań  ochronnych w ekosystemach BgPN, zmierzaj ących do zachowania 
różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i skladników przyrody nieo żywionej i walorów 
krajobrazowych, przywrócenia w łaściwego stanu zasobów i skladników przyrody oraz odtworzenie 
zniekszta łconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk ro ś lin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów; 
- udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach okre ślonych w planie ochrony albo 
w zadaniach ochronnych i w zarz ądzeniach Dyrektora BgPN; 
- prowadzenie dzia łań  związanych z edukacj ą  przyrodniczą . 

Wysokość  tej dotacji w 2014 r. wynosi ła 1 822 000 z ł  a w 2015 r. 2 325 000 z ł . 

Ponadto w ww. okresie Park otrzymal: 
- w 2014 r. dotacj ę  w kwocie 700.000 z ł  na usuwanie skutków powodzi; 
- w 2015 r. dotacj ę  w kwocie 5 698 zł  na wspó łfinansowanie projektów realizowanych w 2015 r. ze 
środków pochodz ących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegaj ących zwrotowi środków 
z pomocy udzielanej przez pa ństwa cz łonkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł  
zagranicznych nie podlegaj ących zwrotowi. 

Ze środków tej dotacji zrealizowano nast ępujący projekt w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko: „Ochrona gatunków i siedlisk naturowych po łożonych w Babiogórskim 
Parku Narodowym". 

Rozliczenia ww. dotacji zosta ły przyj ęte i zaakceptowane przez Departament Ekonomiczny 
Ministerstwa Środowiska. 

[Dowód: akta kontroli str. 3/148-380] 

Wskaźniki dotyczące sytuacji finansowej Parku 

Wynik finansowy Parku w latach 2013-2015 (w z ł): 

Wynik finansowy netto 2013 r. 2014 r. 2015 r. 
wynik finansowy- zysk 107 587,27 923 225,90 1 993 647,72 

W latach 2013 — 2015 wynik finansowy Parku stanowi ł  rosnący zysk od kwoty 107 587,27 z ł  w 2013 
r. do kwoty 1 993 647,72 zł  w 2015 r. 

Wysoki zysk w 2015 r. w porównaniu do lat wcze śniejszych wynikał  wg wyjaśnień  Głównej 
Księgowej z: „W 2015 r. w Babiogórskim Parku Narodowym w wyniku skrajnie niekorzystnych 
warunków atmosferycznych nast ąpił  gwałtowny proces zamierania sztucznie wprowadzonych 
świerczyn na nieodpowiednie siedliska. Park prowadzi ł  działania mające na celu ograniczenie 
czynników mog ących doprowadzi ć  do gwa łtownego rozpadu świerczyn poprzez systematyczne 
usuwanie posuszu czynnego (drzew zasiedlonych przez kornika drukarza i rytownika pospolitego). 
W wyniku realizacji zadania rozmiar usuni ętego posuszu i mi ąższość  sprzedanych sortymentów 
znacznie przekroczy ła wstępny plan. W wyniku utrzymuj ącej się  dobrej koniunktury na sortymenty 
drzewne Park uzyska ł  większe dochody ni ż  planowano. 
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W wyniku przej ęcia finansowania remontu szlaków przez Fundusz Le śny nie wykonano tak że wstępnie 
planowanych kosztów. W IV kwartale Park nie wykona ł  również  planowanych zadań  inwestycyjnych 
i remontowych min.( remont dróg, osad oraz budowy parkingu w Zawoi Markowa)(...)" 

Zobowiązania wg stanu 31 grudnia: 2013 r. 2014 r. i 2015 r. (w z ł): 

Wyszczególnienie 2013 r. 2014 r. 2015 r. 
341620,25 Ogółem zobowiązania 434 396,20 629 472,50 

w tym wymagalne 0,00 0,00 0,00 
Należności 272 334,68 380 154,75 118 144,33 

Z powyższego wynika, że nie występuj ą  zobowiązania wymagalne. Należno ści natomiast dotyczą  : 
podatku VAT (rozliczenie z deklaracji VAT-7) oraz nale żno ści z tytu łu umów na dofinansowanie 
(płatno ści końcowe). 

Wskaźnik bieżącej płynno ści finansowej Parku w latach 2013-2015 przedstawia si ę  następująco: 

Wskaźniki bieżącej płynności 
finansowej 

Wskaźnik 
bezpieczny 

2015 r. 2014 r. 2013 r. 

Wskaźnik bieżącej płynno ści 
finansowej 

1,2 - 2,0 11,8 3,7 3,0 

Porównanie powyższych wskaźników ze wskaźnikiem na poziomie pożądanym wskazuje na 
nadpłynność  finansową  w kolejnych latach, w szczególno ści w 2015 r. Wskaźnik na takim poziomie 
eliminuje ryzyko problemów z p łatno ściami, niemniej oznacza zamro żone środki pieniężne. 
Zadowalaj ący poziom wskaźnika płynno ści bieżącej (wskaźnik bezpieczny) mie ści się  
w granicach 1,2 - 2,0 i oznacza, że równowaga finansowa jest utrzymana gdy wielko ść  aktywów 
bieżących jest oko ło dwa razy wi ększa od kwoty zobowiązań  bieżących. 

Sprawne zarządzanie finansami Parku winno zmierza ć  do utrzymanie prawid łowego wskaźnika 
bieżącej płynności, a tym samym relacji pomi ędzy zobowiązaniami a posiadanymi środkami 
obrotowymi. 

Z wyjaśnień  Głównego Księgowego Parku wynika, że: „W wyniku na łożenia się  tych przestanek 
(przes łanek opisanych wy żej przy ocenie wyniku finansowego Parku za 2015r.) Park uzyska ł  bardzo 
wysok ą  p łynność  finansową  co obrazuje stan środków na rachunku bankowym na dzie ń  31 grudnia 
2015 r. oraz znacznie wy ższy od planowanego wynik finansowy". 

[Dowód: akta kontroli str. 3/381- 385] 
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4. Realizacja zalece ń  pokontrolnych wydanych po kontroli BgPN w 2012 r. 

W ramach ostatniej kontroli BKA w BgPN w 2012 r. zosta ły sformu łowane 2 zalecenia pokontrolne, 
przekazane pismem Ministra Ś rodowiska znak:BKAkr-0945-2/1310/12.ag z dnia 14 stycznia 2013 r.: 

1. Bezwzgl ędne przestrzeganie wszystkich przepisów prawa dotycz ących udzielania zamówie ń  
publicznych, w tym w szczególno ści w zakresie zapewnienia transparentności prowadzonych 
postępowań . 

2. Dokonanie w istniejących regulacjach dotycz ących sprzedaży drewna zmian maj ących na celu 
określenie jasnych i jednoznacznych kryteriów, decyduj ących o prowadzeniu sprzedaży drewna 
w formie licytacji. 

Ustalenia kontroli przeprowadzonej w terminie 9-13 maja 2016 r. wskazuj ą , że oba zalecenia należy 
zakwalifikowa ć  jako niezrealizowane w związku z czym dzia łalność  BgPN w omawianym obszarze 
zosta ła oceniona negatywnie. 

[Dowód: akta kontroli str. 1/233-2421 

Biorąc pod uwagę  powyższe oceny, uwagi i wnioski wnosz ę  o: 

1. Realizacj ę  zaleceń  pokontrolnych wydanych po kontroli w 2012 r. — w zakresie zamówie ń  
publicznych oraz sprzeda ży drewna. 

2. Bezwzgl ędne przestrzeganie przepisów prawa podczas wykonywania dziala ń  dyrektora parku 
narodowego podejmowanych jako organ ochrony przyrody. 

Przedstawiaj ąc powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę  Pana Dyrektora o z łożenie pisemnej 
informacji w sprawie sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz o podj ętych dzia łaniach 
zmierzaj ących do realizacji zalece ń  pokontrolnych — w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania 
niniejszego wystąpienia. W przypadku realizacji zalece ń  pokontrolnych, której efektem b ędzie 
zmiana zapisów regulacji wewnętrznych, prosz ę  o przes łanie wraz z powy ższą  odpowiedzią  kopii 
zmienionych dokumentów. 

Do wiadomo ści:  

Pan Jakub Dziubecki — Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody 
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