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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 17-28 października 2011 r. Zespół Kontrolny Ministerstwa Środowiska przeprowadził 
w Tatrzańskim Parku Narodowym (TPN) kontrolę problemową, zgodnie z tematyką zawartą 
w upoważnieniu nr 20 /2011 z dnia 22 września 2011 r.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 
24 listopada 2011 r., przekazuję Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Przeprowadzona kontrola uzasadnia sformułowanie pozytywnej oceny badanej działalności parku 
pomimo stwierdzonych uchybień i nieprwidłowości w części skontrolowanych zagadnień.

W ramach badania dokumentów regulujących obowiązujące w Parku rozwiązania organizacyjne 
i kompetencyjne stwierdzono znaczne rozbieżności statutu TPN, regulaminu organizacyjnego oraz 
zakresów czynności kierowników działów oraz pracowników odpowiedzialnych za problematykę 
objętą kontrolą. Według obowiązującego statutu w Parku przewidziano dwóch z-ców dyrektora. 
Zgodnie z regulaminem organizacyjnym, w TPN nie ma żadnego z-cy dyrektora. W zakresach 
czynności kierownicy działów podlegają zastępcom dyrektorów, których nie ma według 
obowiązującego regulaminu organizacyjnego. Część komórek organizacyjnych, które wymienione są 
w regulaminie organizacyjnym, nie ma odzwierciedlenia w Statucie. Według wyjaśnień złożonych 
przez Pana Dyrektora, taka sytuacja związana jest z likwidacją gospodarstwa pomocniczego oraz 
pracami nad nowelizacją ustawy o ochronie przyrody w zakresie parków narodowych. Wyjaśnienia 
w tym kształcie mogą zostać przyjęte jedynie częściowo. Niektóre stwierdzone nieścisłości dotyczące 
braku zastępców, nieaktualnych zakresów czynności, są niezależne od przyczyn wskazanych przez 
Pana Dyrektora. Badana sfera ładu organizacyjnego oraz delegacji zadań wymaga niezwłocznego 
uporządkowania.

 

 



A. Gospodarowanie mieniem SP pozostającym w zarządzie TPN.

a) Park ma założone księgi wieczyste (KW) dla 99,03% powierzchni, pozostających w jego trwałym 
zarządzie. TPN nie ma założonych KW dla 178,8326 ha.

b) W przypadku kategorii użytkowania gruntów Park przyjął zasadę zgodności wewnętrznej ewidencji 
z ewidencją powszechną. Stwierdzony podczas kontroli problem polega na tym, że kontrolujący 
otrzymali z różnych komórek organizacyjnych, róże dane w tej samej sprawie dotyczących kategorii 
użytkowania pozostających w trwałym zarządzie TPN. Dodatkowo, Park nie dokonał porównania 
danych własnej ewidencji z ewidencją powszechną w zakresie kategorii użytkowania. W efekcie nie 
ma pełnej wiedzy co do różnic dotyczących kategorii użytkowania oraz powierzchni pozostającej 
w trwałym użytkowaniu TPN (taka ewidentna różnica występuje w przypadku Ksiąg Wieczystych 
i rejestru prowadzonego przez TPN). Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że sposób ewidencji stosowany 
w Parku jest niezadowalający: „Poza tym rejestr wszelkich zmian w systemie TPN odbywa się 
dwutorowo- podstawowe informacje np. powierzchnia, nr księgi wieczystej, udziały są edytowane 
przez jedną osobę, natomiast dane o sposobie użytkowania, geometrii przez inną. Nie zawsze te dane 
udaje się wprowadzić jednocześnie. Ciągle trwają także prace nad udoskonaleniem systemu. ”. Jeżeli 
na poziomie jednostki nie ma jednolitych danych, to tym trudniej będzie osiągnąć zgodność na 
poziomie innych instytucji (starostwo, KW).

c) Park oddał w dzierżawę, najem, użyczenie, część nieruchomości na podstawie 51 umów. Z analizy 
wybranych do kontroli umów wynika, że przestrzegane są przepisy ustawy o gospodarce 
nieruchomościami w tym zakresie.

Z kontroli warunków określonych w umowach dotyczących głównie wysokości czynszu dzierżawnego 
stwierdzono, że w sprawdzonych umowach wieloletnich (powyżej trzech lat, zawartych w latach 
90- tych) w jednym przypadku, czynsz dzierżawny jest symboliczny. W części sprawdzonych umów, 
bardzo nieprecyzyjnie określona jest dzierżawiona powierzchnia (od której zależy wysokość podatku 
od nieruchomości).

Bardzo istotną sprawą jest określenie w umowach obowiązku ponoszenia wszelkich danin 
publicznoprawnych, w tym szczególnie podatku od nieruchomości. W części sprawdzonych umów 
znajdują się zapisy, że to dzierżawca dokonuje tej opłaty, a w części w ogóle nie ma żadnej wzmianki 
na ten temat.

Według stanowiska TPN, w umowach dzierżawy nie musi mieć odzwierciedlenia obowiązek opłat 
podatku lokalnego, ponieważ to użytkownik, którym wg TPN jest dzierżawca lub najemca, jest 
obowiązany do płacenia tego podatku. Taka interpretacja przepisów jest odmienna od stanowiska 
prezentowanego przez Departament Prawny MS przekazanego do Karkonoskiego PN pismem zn. DP 
-024-2/702/1 O/MC z dn. 11.01.2010 r. - w załączeniu, z którego wynika, że to pn jest płatnikiem tego 
podatku niezależnie od przekazania nieruchomości w dzierżawę lub najem. Takie samo stanowisko 
wyrażone jest w piśmie Ministerstwa Finansów Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych z dn. 22 
sierpnia 2008 r. zn. PL/833/70/SIA/08/259, w sentencji którego zapisano: „Trwały zarządca 
nieruchomości jest podatnikiem podatku od nieruchomości, nawet gdy odda nieruchomość we 
władanie posiadaczowi zależnemu na podstawie umowy najmu lub dzierżawy”.
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Wobec powyższego, Park powinien podjąć działania w celu takiego rozwiązania tej sprawy, aby 
w przyszłości organ podatkowy, nie miał podstaw do występowania z roszczeniem do Parku o zapłatę 
tego podatku.

d) Park posiada 155 budynków. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów prawa 
budowlanego w zakresie wymaganych kontroli okresowych. Należy stwierdzić, że Park nie wywiązuje 
się w sposób właściwy z obowiązków w tym zakresie (dane syntetyczne zostały przedstawione 
w protokole z kontroli). Uwaga ta dotyczy w ogóle braku kontroli, wynikających z prawa 
budowlanego, jak i kontroli, które utraciły ważność i nie były powtarzane w przewidzianych okresach.

Większość zasobów budowlanych ma określoną funkcję lub jest wykorzystywana. W przypadku 
budynków (nr inw. TPN/ST/BRZ/40/1-10-108/95/12/07; TPN/ST/KU/40/1-10-108/: (101/12/07; 
102/12/07; 103/12/07; 104/12/07) przewidziana jest rozbiórka. Są to obiekty zdekapitalizowane,
0 niskiej wartości księgowej.

Z otrzymanego zestawienia dotyczącego budynków w trwałym zarządzie TPN wynika, że przejęte 
obiekty po przejściu granicznym Łysa Polana są wykorzystywane sporadycznie. Obecny stan generuje 
koszty związane z utrzymaniem tych zasobów.

W związku z bardzo dużymi zasobami nieruchomości, Kierownictwo Parku powinno dokonać analizy 
potrzeb i możliwości ich realizacji w zakresie utrzymywania tak dużego stanu. Z tej analizy powinny 
wynikać przesłanki w zakresie możliwości, potrzeb i celowości utrzymywania niektórych obiektów, 
pozostających w trwałym zarządzie TPN.

B. Realizacja rocznych zadań ochronnych Parku ustanowionych przez Ministra Środowiska 
w poszczególnych ekosystemach.

Park realizuje zadania ochronne w ekosystemach i lokalizacjach wynikających z zarządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla TPN na lata 2010-2013. Stwierdzono pewne odstępstwa 
od zakresu rzeczowego, polegające na przypisaniu do ochrony ekosystemów nieleśnych zadań, które 
powinny się znaleźć w zadaniach związanych z ochroną środowiska i krajobrazu. Ponadto 
stwierdzono w niektórych wypadkach zmniejszenie zadań, np. przystosowanie dróg do zrywki 
drewna, a w niektórych przypadkach zwiększenie, np. pozyskanie drewna w cięciach sanitarnych
1 przygodnych, w tym ostatnim przypadku, wynikających z potrzeb.

Podstawą planowania tych zadań były wskazania operatów szczegółowych planu ochrony TPN 
sporządzonego w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy ustawy z dnia 16 października 1991 r.
0 ochronie przyrody, skorygowane o własne rozeznanie aktualnych potrzeb oraz w przypadku 
ekosystemów leśnych- dokumentację urządzania lasów Skarbu Państwa Tatrzańskiego Parku 
Narodowego na okres 1.01.2006 r.-31.12.2025 r.

Ewidencja zabiegów generalnie prowadzona jest w sposób właściwy w ramach szczegółowej 
dokumentacji planu rzeczowo-finansowego.

W przypadku ekosystemów leśnych wyżej opisany stan, wynikający z przyjętych zadań ochronnych
1 ich realizacji, nie oddaje rzeczywistego stanu na gruncie. Zadania te powstawały w 2009 r., kiedy 
zaczynała się gradacją kornika drukarza i przyjęto założenia, które nie są odzwierciedleniem obecnego 
stanu. Wynika to chociażby ze skali pozyskania drewna w cięciach sanitarnych i przygodnych (2009r.-
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50104 nr\ 2010- 47.881 m3, 2011 r. (styczeń- połowa października)- 37.023 m3 ), gdy w zarządzeniu 
przyjęto masę około 20.000 m3. Dotyczy to również wielkości planowanej przebudowy 
drzewostanów w ilości 10 ha rocznie. Z danych uzyskanych podczas kontroli wynika, że według 
szacunków z początku tego roku jest około 140 ha pozbawionych drzewostanu (w nomenklaturze 
leśnej „halizn”). Aktualne dane za ten rok będą po opracowaniu zdjęć lotniczych, które zostaną 
wykonane na potrzeby opracowywanego planu ochrony i należy spodziewać się, że powierzchnia ta 
będzie znacznie większa. Z powyższego wynika, że Park ma problem z realizacją wymuszonej 
przebudowy drzewostanów w obszarze ochrony czynnej, a wielkości przyjęte w zarządzeniu nie 
odzwierciedlają koniecznych potrzeb.

Na ten problem nakłada się brak materiału sadzeniowego. Produkcja sadzonek została zaplanowana 
pod potrzeby wynikające z planowanej przebudowy przez podsadzenia, w wielkości przewidywanej w 
zarządzeniu. Rozmiar tej produkcji jest ograniczony możliwością pozyskania nasion z drzewostanów 
zakwalifikowanych jako nasienne w Parku. Pod tym względem Park nie jest przygotowany do 
przebudowy, w skali wynikającej z koniecznych potrzeb. Do tej pory TPN nie podjął żadnych 
dodatkowych działań, w celu powiększenia bazy nasiennej, zwiększenia produkcji szkółkarskiej, 
odnowienia halizn.

C. Stan prac nad opracowaniem planu ochrony Parku.

Park podjął działania zmierzające do sporządzenia projektu planu ochrony, odpowiadającego 
wymaganiom aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Park jest na początku opracowania 
planu ochrony dla obszaru Natura 2000 i TPN.

D. Tryb i terminowość wydawania postanowień Dyrektora Parku w sprawie zabudowy na 
terenie Parku i otuliny.

W okresie objętym kontrolą nie wydawano postanowień w sprawie warunków zabudowy, co wynika z 
faktu, iż większość obszarów zurbanizowanych na terenie TPN j jego otuliny posiada uzgodnione 
plany wynikające z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Nieprawidłowości w realizacji 
procedur uzgodnieniowych nie stwierdzono.

Stwierdzono natomiast, że zakres czynności st. referenta ds. stanu posiadania i zagospodarowania 
przestrzennego, podporządkowanego kierownikowi Działu Udostępniania, obejmujący szeroki 
wachlarz ważnych zagadnień, jest nieaktualny (nosi datę 3.08.2008 r.), gdyż dotyczy nie 
obowiązującego już stanu organizacyjnego. Osoba prowadząca te sprawy od początku br. przebywa na 
urlopach -  macierzyńskim i wychowawczym -  zaś jej obowiązki powierzono innej osobie, 
zatrudnionej na zastępstwo w ramach umowy okresowej.

E. Udostępnianie obszaru Parku dla celów określonych w ustawie o ochronie przyrody.

W pracy podlegającego bezpośrednio Panu Dyrektorowi Działu Udostępniania stwierdzono 
uchybienie, polegające na tym, że kierownik Działu Udostępniania nie posiada aktualnego zakresu 
obowiązków. W aktach osobowych znajduje się zakres czynności podpisany dnia 2.01.2006 r. Zakres 
ten, dotyczy okresu, kiedy wymieniony był kierownikiem Zespołu Zagospodarowania Przestrzennego 
i Komunikacji Społecznej, podlegającego pod rządami ówczesnego regulaminu organizacyjnego 
zastępcy dyrektora ds. Społecznych Funkcji Parku i -  jako taki -  nie jest zgodny z aktualnym
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podporządkowaniem oraz zadaniami stojącymi aktualnie przed kierownikiem Działu Udostępniania w 
świetle zapisów obowiązującego regulaminu organizacyjnego.

F. Realizacja zamówień publicznych.

W zakresie wewnętrznych procedur dot. udzielania zamówień publicznych w TPN stwierdzono 
następujące uchybienia:

1. Zarządzenia dyrektora TPN dot. udzielania zamówień publicznych nie zostały zaktualizowane po 
likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego. Dotyczy to następujących zarządzeń:
• Zarządzenie nr 9/2007 Dyrektora TPN z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie zasad 

postępowania o udzielenie zamówień publicznych w Tatrzańskim Parku Narodowym 
i Gospodarstwie Pomocniczym przy TPN wraz z Regulaminem Postępowania w sprawach
0 udzielanie zamówień publicznych w TPN i GP przy TPN.

• Zarządzenie nr 1/2008 Dyrektora TPN z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie zasad 
wydatkowania środków publicznych w Tatrzańskim Parku Narodowym i Gospodarstwie 
Pomocniczym przy TPN o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości 14.000 € wraz z Regulaminem wydatkowania środków publicznych przez TPN
1 GP przy TPN.

2. Zakres czynności osoby odpowiedzialnej za udzielanie zamówień publicznych w TPN nie został 
uaktualniony po likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego.

Kontrolującemu przedłożono 4 wykazy zamówień publicznych, udzielonych w okresie 1.01.2010 r. -  
30.09.2011 r.:
1. Wykaz zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 14.000 €, 

obejmujący 22 pozycje o łącznej wartości -  3.897.071,32 zł (wg zawartych umów), 3.512.362,66 
zł (wg kwot wydatkowanych), udzielonych przez GP przy TPN oraz TPN w 2010 r. Zamówień 
udzielono w następujących trybach: przetarg nieograniczony -  20, zamówienie z wolnej ręki -  1, 
postępowanie unieważnione -  1.

2. Wykaz zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 14.000 €, 
obejmujący 12 pozycji o łącznej wartości -  3.999.985,05 zł (wg zawartych umów), 1.377.873,81 
zł(wg kwot wydatkowanych), udzielonych przez TPN w ciągu 3 kwartałów 2011 r. Zamówień 
udzielono w następujących trybach: przetarg nieograniczony -  10, zapytanie o cenę -  1, 
postępowanie unieważnione -  1.

3. Wykaz zamówień publicznych przeprowadzonych przez Gospodarstwo Pomocnicze przy TPN 
w 2010 r., obejmujący 683 pozycji o łącznej wartości -  ok. 10 min zł.

4. Wykaz zamówień publicznych przeprowadzonych przez TPN w 2011 r., obejmujący 267 pozycji 
o łącznej wartości -  ok. 6 min zł.

Do szczegółowej kontroli wytypowano 24 zamówienia:
- o wartości powyżej kwoty 14.000 €, realizowane przez TPN oraz GP przy TPN -  9 zamówień;
- o wartości poniżej kwoty 14.000 6, realizowane przez TPN oraz GP przy TPN -  15 zamówień. 
Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości ani uchybień w badanych postępowaniach.

G. Funkcjonowanie Straży Parku.

Kontrola wykazała prawidłowe funkcjonowanie Straży Parku w zakresie objętym kontrolą: 
planowania i dokumentowania czasu pracy; oceny stanu zagrożeń; wyposażenia technicznego;
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szkolenia funkcjonariuszy SP; posiadanych pozwoleń na broń; aktualnych badań medycznych 
i psychologicznych oraz przechowywania broni i amunicji.

Z ustaleń kontroli wynika, że SP nie posiada ustanowionego regulaminu pracy oraz brak jest 
unormowań w zakresie okresowego planowania i rozliczania zadań. Praca poszczególnych 
funkcjonariuszy i całej SP planowana jest i rozliczana według bieżących potrzeb oraz na bieżące 
polecenia bezpośredniego zwierzchnika tj. Dyrektora TPN. Rutynowe rozliczenie z wyników pracy i 
analiza stanu zagrożeń w formie pisemnych opracowań sporządzane są po zakończeniu roku 
kalendarzowego.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Dokonanie przeglądu obowiązujących w Parku uregulowań wewnętrznych i zewnętrznych 
(statut), i dostosowanie ich do nowej sytuacji prawnej, wynikającej z nowelizacji ustawy 
o ochronie przyrody.

2. Podjęcie działań w celu aktualizacji zakresów czynności pracowników.
3. Podjęcie skutecznych działań w celu wyeliminowania niedociągnięć związanych ze stanem 

posiadania i KW.
4. Dokonanie przeglądu oraz zmian w umowach najmu, dzierżawy, użyczenia, pod kątem 

wysokości czynszu dzierżawnego, określenia powierzchni, podatku od nieruchomości, w celu 
racjonalizacji przychodów oraz zabezpieczenia Parku od ryzyka opłat podatku od 
nieruchomości.

5. Dokonanie przeglądu posiadanych budynków w zakresie potrzeb i możliwości ich utrzymania 
w celu racjonalizacji gospodarki w tym zakresie.

6. Przestrzeganie przepisów prawa budowlanego w zakresie dotyczącym dokonywania 
okresowych przeglądów budynków.

7. Dokonanie analizy potrzeb w zakresie przebudowy drzewostanów objętych ochroną czynną, 
wymuszonych przez gradację kornika drukarza. Na podstawie przeprowadzonej analizy 
podjęcie niezbędnych działań w celu zabezpieczenia bazy nasiennej Parku oraz zapewnienia 
właściwej produkcji materiału sadzeniowego, w celu zabezpieczenia potrzeb przebudowy 
drzewostanów.

8. Uaktualnienie zarządzeń dyrektora TPN, stanowiących podstawę udzielania zamówień 
publicznych oraz zakresu czynności pracownika odpowiedzialnego za ich udzielanie 
w aspekcie likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy TPN.

9. Rozważenie opracowania i wprowadzenia w życie regulaminu Straży Parku.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Pana Dyrektora o złożenie pisemnej 
informacji odnośnie sposobu wykorzystania wyników kontroli zawartych w protokole oraz 
o podjętych działaniach zmierzających do usunięcia stwierdzonych niedociągnięć i realizacji zaleceń 
zawartych w tym wystąpieniu -  w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania niniejszego pisma.

Pani Agnieszka Dalbiak - Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody_w Ministerstwie Środowiska.
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1 / Analiza pkt. 1-4

Ad. 1 Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Środowiska trwają obecnie 

prace nad opracowaniem jednolitego wzoru statutu dla wszystkich parków narodowych. Po 

jego opracowaniu przygotujemy odpowiedni projekt. W regulaminie organizacyjnym zostanie 

także doprecyzowana sprawa stanowiska dla „zastępcy dyrektoia

Ad. 2 Zakresy zadań pracowników zostaną zaktualizowane w terminie do 29 lutego 2012 r.

Ad. 3 Cały czas trwają prace dotyczące aktualizacji powszechnej ewidencji gruntów oraz 

Ksiąg wieczystych oraz wewnętrznego systemu ewidencji gruntów prowadzonego przez TPN. 

Działania te zostaną zintensyfikowane w związku z koniecznością wpisu do KW prawa 

użytkowania wieczystego. Prace będą przyśpieszone w związku z powrotem do pracy Pani 

Agaty Sembereckiej Guziak. Udało się wyeliminować część błędów w oprogramowaniu 

wykorzystywanym przez TPN do ewidencjonowania działek, co usprawni prace nad 

aktualizacją bazy danych.
Ad. 4 W umowach wprowadzono zapisy pozwalające TPN na kontrolę tego czy najemcy, 

dzierżawcy lub użytkownicy opłacają podatek od nieruchomości. Do umowy został 

wprowadzony zapis w brzmieniu, że podmioty te są zobowiązane do złożenia pisemnego 

oświadczenia o uiszczaniu tego podatku za dany rok kalendarzowy do 31 marca każdego loku 

kalendarzowego.
Odnosząc się do sprawy wysokości czynszu przyjęto, że w umowach zawartych na czas 

oznaczony, w przypadku woli jej przedłużenia, czynsz jest dostosowywany do stawek
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stosowanych przez władze samorządowe. Zostanie także przeprowadzona analiza umów 

zawartych na czas nieoznaczony pod kątem modyfikacji dotychczasowej stawki. W analizie 

tej zostaną uwzględnione takie kwestie jak cel umowy, forma organizacyjno prawna partnera 

oraz obciążenia dla środowiska przyrodniczego TPN.

Niezależnie od powyższego sprawa wysokości stawek czynszu zostanie w najbliższym czasie 

rozwiązana w związku z wprowadzonym od dnia 1 stycznia 2012 obowiązkiem ogłaszania 

postępowania przetargowego dla większości umów tego typu.

Wszystkie umowy zostaną zweryfikowane pod kątem powierzchni zajmowanej i 

wykorzystywanej przez kontrahenta. Zmodyfikowano i ujednolicono też załączniki ilustrujące 

przedmiot umowy dzierżawy, najmu i użyczenia.

2 / Analiza pkt 7

01.01.2006r. stan halizn na powierzchni leśnej TPN Skarbu Państwa wynosił 7,75 ha (wg 

Dokumentacji Urządzeniowej Lasów Skarbu Państwa TPN, Opisanie ogólne tom I, str. 115)

Z powodu oddziaływania kornika drukarza na drzewostany świerkowe, w latach 2006-2011 

pozyskano w strefie ochrony czynnej TPN ok.194 tys. m3 drewna (dane wg wykazów 

zagrożenia drzewostanów przekazywanych corocznie IBL i ZOL).

Przyjmując że, przeciętna zasobność drzewostanów świerkowych TPN w IV i wyższych 

klasach wieku wynosi ok. 450 m3/ha (wg Dokumentacji Urządzeniowej Lasów Skarbu 

Państwa TPN, Opisanie ogólne tom I, str. 83, stan na 01.01,2006r.), przeliczeniowa 

powierzchnia zredukowana, której dotyczy ww. zjawisko stanowi ok. 432 ha, z czego ok. 

30% stanowią powierzchnie pozbawione całkowicie górującego piętra drzew (szacunkowa 

ocena na podstawie oglądu terenowego. TPN zlecił w 201 lr. wykonanie dokładnej 

ortofotomapy, która pozwoli na szczegółowy obmiar tzw. gniazd kornikowych i określenie na 

nich zaawansowania rozwoju odnowień - opracowanie mapy ma być zakończone w 2012 r.) 

Przyjmując za wyżej cytowaną Dokumentacją (str. 115), że ok. 7,5 % halizn pokryta jest 

młodym pokoleniem złożonym z gatunków domieszkowych, można wysnuć wniosek, iż w 

okresie 2006 -  2011, otworzyła się do odnowienia ok. 120 hektarowa powierzchnia.

W tych latach wykonano odnowienia sztuczne (sadzonkami Jd, Bk, Jw) na terenie 41,4 ha 

oraz siewem -  28,9 ha (Jd, Jw). Z powyższego wynika, że istnieje potrzeba wykonania 

dalszych odnowień na powierzchni ok. 50-60 ha. Zakładając, że wzmożony proces 

zasiedlania świerków przez owady kambiofagiczne, nadal będzie trwał przez co najmniej 4 

lata, powierzchnia do odnowień może zwiększyć się sumarycznie do 2015r. do ok. 100 ha.





W chwili obecnej, w szkółkach TPN istnieje następujący zapas sadzonek: Jw. -  102 tys. szt., 

Bk -  4,5 tys. szt, Jd -  66,5 tys. szt., ogółem 173 tys. szt. W bieżącym roku przewiduje się 

wysianie w szkółkach po ok.10 kg nasion: Bk, Jw. i Jd (ze zbiorów 201 lr. i 2012r.) co 

pozwoli wyprodukować ok. 200 tys. szt. sadzonek, gotowych do posadzenia w terenie od 

2016r. W kolejnych latach istnieje dalsza możliwość produkowania w istniejących szkółkach 

TPN średnio min. 50 tys. szt. sadzonek rocznie.

Na powierzchniach wskazanych do przebudowy, przewiduje się docelowo ok. 300-400 

szt./ha drzew gatunków preferowanych. W zakładanych uprawach sadzi się 4-5 razy większą 

ilość od podanej wyżej (m ogą wystąpić wypady lub inne uszkodzenia). Podstawowym 

warunkiem przyjęcia takiej normy, jest pełna ochrona indywidualna drzewek lub ogradzanie 

upraw oraz konsekwentne usuwanie na nich nalotów i podrostów świerkowych z 

pozostawianiem pionierskich gatunków liściastych (Jrz, Wb, Bz kor.). W przeciwnym 

przypadku odnowienia m ogą ulec zniszczeniu przez jeleniowate, nawet jeżeli zwiększy się 

normę kilkukrotnie.

Posiadany zapas sadzonek pozwala do 2015r. założyć uprawy na pow. ponad 80ha, a w 

kolejnych latach wypełnić potrzeby odnowieniowe nie tylko „wymuszone gradacją kornika” 

lecz kontynuować przebudowę gatunkową w litych drzewostanach świerkowych I-III kl. 

wieku oraz o rozluźnionym zwarciu w starszych klasach.

Celem przebudowy drzewostanów jest stworzenie zróżnicowanej struktury nie tylko 

gatunkowej ale i wiekowej. Założenie upraw w krótkim okresie czasu może zbudować 

drzewostany prawie jednowiekowe. Dlatego proces wprowadzania gatunków docelowych 

powinien być stosownie rozciągnięty w czasie i zróżnicowany przestrzennie.

TPN posiada 4 pozycje leśnego materiału podstawowego zarejestrowane w Krajowym 

Rejestrze LMP, dla jodły, buka i jawora (dwa drzewostany o pow. 41,44 ha i dwa źródła 

nasion). W 2012 r. przewidywane jest wystąpienie TPN o zarejestrowanie kilku następnych 

źródeł nasion, co powinno zaspokajać przewidywane zapotrzebowanie na podstawowy 

materiał rozmnożeniowy dla TPN (wstępne ustalenia poczyniono w 201 lr. z 

przedstawicielem Biura Nasiennictwa Leśnego w trakcie obchodu terenowego).

3 / Analiza pkt. A

Gospodarowanie mieniem SP pozostającym w zarządzie TPN 

lit. d) w zakresie przeglądów budynków wynikających z przepisów





prawa budowlanego: zostały uzupełnione książki obiektów budowlanych oraz

protokoły przeglądów okresowych dla tych obiektów, w których było to wymagane.

4/ Analiza pkt. G

W związku z zaleceniem pokontrolnym, sporządzono regulamin wewnętrzny Straży Parku, 

który określa unormowania w zakresie planowania okresowego i rozliczania zadań Straży 

Parku.
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