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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 10/2010 z dnia 29 czerwca 
2010r., zespół kontrolny Ministerstwa Środowiska przeprowadził w okresie 5-16 lipca 
2010r. kontrolę problemową w Wielkopolskim Parku Narodowym (WPN), zgodnie z tematyką 
zawartą w upoważnieniu.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 
w dniu 2 sierpnia 2010r., przekazuję Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Z ustaleń kontroli wynika, że działalność Parku w obszarze większości badanych zagadnień 
jest prawidłowa. W części kontrolowanej tematyki stwierdzono jednak uchybienia i nieprawidłowości. 
Ocena ta wynika z przedstawionych poniżej uwag i ocen szczegółowych.
A. Gospodarowanie mieniem SP pozostającym w zarządzie Wielkopolskiego PN.

Park podpisał znaczną ilość umów na dzierżawę gruntów rolnych. Zastrzeżenia budzi brak 
formalnie wprowadzonych do stosowania zasad wyłaniania dzierżawców, jak i niektóre zapisy w 
umowach lub ich brak. Wszystkie te elementy świadczą o braku przejrzystości oraz braku należytej 
staranności w tym zakresie. Taka ocena wynika z następujących przesłanek kontroli:
- w WPN nie ma formalnie wprowadzonych zasad określających postępowanie dotyczące wyłaniania 

dzierżawców gruntów rolnych. W rezultacie większość umów jest podpisywana z tymi samymi 
dzierżawcami na takich samych warunkach, w tym dotyczących wysokości czynszu dzierżawnego, 
który był określony w latach 90- tych ubiegłego wieku. Jak wskazują przykłady z nielicznych 
przetargów przeprowadzonych w ostatnich latach, wysokość czynszu dzierżawnego jaki jest skłonna 
obecnie zaakceptować część dzierżawców jest wielokrotnie wyższa.

- W przeszłości (w latach 90- tych), przed przystąpieniem do przetargu, uczestnicy wnosili wadium. 
W ostatnio przeprowadzonych przetargach, Park nie pobierał wadium, co w efekcie prowadziło do 
braku jakiegokolwiek zabezpieczenia na wypadek odstąpienia od podpisania umowy przez 
wybranego dzierżawcę. Takie przypadki miały miejsce. Osoba, która nie podpisała umowy brała 
udział w następnym przetargu i ostatecznie podpisała umowę, w tym z mniejszą stawką czynszu 
dzierżawnego. Brak zasad w takich przypadkach obniża prestiż Parku oraz utrwala przekonanie, że 
każde działanie ze strony potencjalnych dzierżawców jest bezkarne i nie wiąże się z 
odpowiedzialnością za podejmowane decyzje.

- W części umów znajdują się zapisy o zastosowaniu preferencyjnego czynszu w przypadku, kiedy nie 
ma podstaw do jego zastosowania.

- W części umów zastosowano zmniejszenie czynszu dzierżawnego wynikających ze szkód łowieckich 
wyrządzonych w latach 90- tych. Wysokość tych szkód oraz wielkość zmniejszenia czynszu nie
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zostały zapisane w umowie. Ponadto nie przedstawiono w trakcie kontroli dokumentacji, z której by 
wynikało zmniejszenie wylicytowanego czynszu o konkretną wartość.

- W dokumentacji z lat 90- tych znajduje się decyzja w sprawie powołania komisji przetargowej. 
W ostatnio przeprowadzonych przetargach takiej decyzji nie przedstawiono kontrolującym.

W przypadku umów najmu i użyczenia innych nieruchomości, dwie z czterech podpisanych przez 
WPN umów dzierżawy i użyczenia nie zabezpieczają w pełni interesów Parku. W przypadku umowy z 
Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Park nie zagwarantował sobie możliwości 
wglądu w dokumentację wynikającą z kontroli stanu obiektów, ani takiej kontroli nie przeprowadzał. 
W przypadku umowy użyczenia nieruchomości Politechnice Poznańskiej, umowa skończyła się w 
2000r. Od tamtej pory nieruchomości wykorzystywane były bezumownie. W ostatnim czasie 
nieruchomości wykorzystywane są przez Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, co nie ma 
potwierdzenia w żadnym dokumencie, z którego wynikałoby, że WPN wyraża zgodę na zmianę strony 
najmu. Świadczy to o niedostatecznej dbałości nad powierzonym Parkowi majątkiem SP.

WPN ma na stanie znaczną ilość budynków gospodarczych (o pow. ok. 5.900 m2). Wiele z tych 
budynków posiada niską wartość, co świadczy o ich dekapitalizacji. Część tych obiektów została 
przeznaczona do rozbiórki. Pomimo tego, żaden obiekt nie został zlikwidowany. Ponadto Park 
wykazuje część tych budynków jako pustostany (obiekty nieużytkowane). Park wykazuje wszystkie te 
obiekty w deklaracjach podatkowych od nieruchomości do gmin. Około 97% powierzchni tych 
obiektów wykazywana jest jako związana z ochroną przyrody, co stanowi podstawę do zwolnienia z 
podatku od nieruchomości. Niezależnie od zwolnienia Parku, podatek ten jest płacony przez 
Wojewodę i obciąża budżet.

B. Realizacja rocznych zadań ochronnych parku ustanowionych przez Ministra Środowiska.
W WPN zgodnie z zapisami wynikającymi z zadań ochronnych dla WPN na 2009, 2010 i 201 lr. 
powinna być utrzymana liczebność populacji zwierząt na wskaźnikowym poziomie: jelenie 60 
osobników, sarny- 400 osobników, dziki- 100 osobników. Zgodnie z inwentaryzacją przeprowadzoną 
w 2009r. stan jeleni był przekroczony o 237%, samy o 26%, dzika o 329%. Według inwentaryzacji 
przeprowadzonej w 2010r. stan jelenia był przekroczony o 265%, sarny o 38% i dzika o 272%. 
Zakładana w planach redukcja była wykonywana w niepełnym wymiarze. Niezależnie od tego 
planowana redukcja była zbyt niska, aby osiągnąć wykazane w zadaniach ochronnych stany 
zwierzyny.

Wysokie stany zwierzyny, szczególnie jeleni wymuszają na Parku ponoszenie wysokich 
kosztów ochrony odnowień przed szkodami. Dodatkowo w ramach tzw. ochrony odnowień przed 
zwierzyną dokonywane jest dokarmianie zwierzyny (głównie jeleni) w okresie zimowym. Powyższe 
działania wskazują na nieracjonalne i niespójne działania w zakresie ochrony zwierzyny i 
prowadzonej przez Park przebudowy drzewostanów. Rzeczywiste stany wynikające z corocznej 
inwentaryzacji, z punktu widzenia ochrony populacji jelenia i samy, nie mają żadnego racjonalnego 
uzasadnienia.

Dokarmianie zwierzyny zostało zakwalifikowane w WPN do kosztów działu hodowli lasu. Taka 
kwalifikacja jest niepoprawna, ponieważ to działanie nie dotyczy hodowli lasu. Za taką oceną 
przemawia również fakt, że w zarządzeniach Ministra Środowiska w sprawie zadaniach ochronnych 
dla WPN, ujęto to działanie w dziale pn. „przeciwdziałanie szkodom powodowanym w drzewostanach 
przez jelenie i sarny”, w którym są ponadto działania polegające na: „wykonywaniu nowych i 
naprawie starych ogrodzeń, zabezpieczaniu sadzonek”. Te ostatnie zostały ujęte we wnioskach 
dotyczących ochrony ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi.

Z ograniczonej lustracji terenowej wykonanych zabiegów w zakresie planowanych cięć, zadań 
z zakresu hodowli lasu (bez opisanego wyżej przypadku) wynika, że Park prawidłowo planuje 
i wykonuje te zadania. Pomimo powyższego stwierdzenia, przy opracowaniu planu ochrony WPN, w 
części dotyczącej ochrony ekosystemów leśnych, Park powinien zwrócić uwagę między innymi na 
następujące sprawy:
- problem doboru gatunków w przebudowywanych drzewostanach, dotyczy szczególnie szerszego 
wprowadzania dębu bezszypułkowego, którego jest zbyt mało w odnowieniach na siedliskach grądu 
wysokiego.
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- należy zwrócić uwagę na rozpadające się lite drzewostany sosnowe na siedliskach lasów, w których 
dochodzi do zdziczenia runa (głównie przez jeżynę).
Powyższe uwagi wynikające z lustracji terenowej, oparte zostały z braku czasu na zbyt małej liczbie 
sprawdzonych powierzchni i w wystąpieniu traktowane są jako uwagi ogólne, bez formułowania 
konkretnego zalecenia.

C. Stan prac nad opracowaniem planu ochrony Parku.
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 12 maja 2005r. w sprawie sporządzania 
projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, 
dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. nr 94 
poz. 794), tryb sporządzania projektu planu ochrony, obejmuje:

1) przystąpienie do sporządzenia projektu planu;
2) wykonanie prac na potrzeby sporządzenia projektu planu;
3) sporządzenie projektu planu;
4) przeprowadzenie konsultacji, uzyskanie opinii i dokonanie uzgodnień projektu planu.

WPN przystąpił do opracowania planu ochrony. Wszystkie dotychczasowe działania podejmowane 
przez Dyrekcje Parku miały charakter doraźny i dotyczyły służb Parku, to znaczy w miarę 
podejmowania określonego działania, czy pojawiania się problemu, na bieżąco dokonywano 
powołania zespołu lub wskazywano osobę odpowiedzialną za realizację zadania lub rozwiązania 
doraźnie pojawiającego się problemu. W obecnej fazie działań (w przeddzień podpisania umowy na 
finansowanie planu ochrony) wskazane jest powołanie stałego zespołu związanego z opracowaniem 
projektu planu ochrony WPN, w którym zostaną określone zadania dla poszczególnych osób 
wynikające z określonego ww. etapu opracowywania projektu planu ochrony. Według oceny 
wykonanych dotychczas działań w tym zakresie, Park jest w trakcie realizacji działań wymienionych 
w pkt 1 i 2 ww. § 2. Powołanie zespołu z przypisaniem jego członkom zadań i obowiązków powinno 
usprawnić i wprowadzić stabilizację pracy w całym okresie opracowywania projektu planu.

Ponadto Park, zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia, powinien poinformować o: „.... przystąpieniu do 
sporządzenia projektu planu (...) w prasie lokalnej, umieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
sporządzającego projekt planu i na jego stronie internetowej oraz przesyła do właściwych miejscowo 
organów samorządu terytorialnego, jednostek zarządzających lasami Skarbu Państwa, podmiotów 
wykonujących prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu 
Państwa i organów administracji morskiej oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych 
ochroną przyrody, których obszary działania obejmują obszar objęty projektem planu”. Takie 
działania nie zostały podjęte dotychczas przez WPN.

D. Polityka mieszkaniowa, w tym przestrzeganie zasad obliczania i wypłacania ekwiwalentu 
przysługującego pracownikom w przypadku braku możliwości przydziału mieszkania 
bezpłatnego.

Z ustaleń kontroli wynika, że stawki najmu czynszu dla lokali mieszkalnych pozostających w trwałym 
zarządzie Parku odpowiadają stawkom stosowanym we właściwych miejscowo gminach- na 
podstawie uchwał w sprawie wysokości stawek czynszu lokali komunalnych. Tak praktyka jest 
przyjęta w WPN, nie ma natomiast dokumentu, z którego wynika kto taką zasadę zatwierdził i 
wprowadził do stosowania.

Pozytywnie należy ocenić fakt rozwiązania problemu ekwiwalentów dla uprawnionych pracowników 
w przypadku braku możliwości przydziału mieszkania bezpłatnego, który w efekcie doprowadził do 
wyeliminowania kosztów z tym związanych.

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

W 2009r. z wydanych ogółem 182 postanowień Dyrektora WPN o uzgodnienie warunków zabudowy, 
w tym 6 negatywnych, zażalenia zostały złożone na 3 postanowienia Dyrektora Parku. 
Postanowieniami Ministra Środowiska utrzymano w mocy jedno postanowienie Dyrektora WPN, 
jedno postanowienie Dyrektora WPN zostało uchylone i zwrócone do ponownego rozpatrzenia i jedno 
pozostaje w trakcie rozpatrywania przez Ministra Środowiska.
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W I półroczu 2010r. z wydanych ogółem 144 postanowień Dyrektora WPN o uzgodnienie warunków 
zabudowy, w tym 2 negatywnych, zażalenia zostały złożone na 2 postanowienia Dyrektora WPN. 
Postanowieniami Ministra Środowiska, jedno zażalenie pozostało podtrzymane w mocy a drugie Park 
przesłał do Ministra Środowiska do rozpatrzenia.
Ponadto złożono dwa zażalenia na postanowienia Dyrektora WPN, akceptujące odmowę Urzędu 
Gminy. Minister Środowiska uchylił obydwa zażalone postanowienia w całości i umorzył 
postępowanie uzgodnieniowe przed Dyrektorem WPN.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w badanym zakresie.

F. Gospodarka finansowa
Kontrola wybranych zagadnień z zakresu gospodarki finansowej wykazała, że:
W WPN funkcjonują procedury wewnętrzne takie jak:
- Regulamin Kontroli Wewnętrznej, zawierający Instrukcję magazynową i Instrukcję 
inwentaryzacyjną,
- Zasady prowadzenia rachunkowości oraz planu kont,
- Zasady korzystania z telefonów służbowych,
- Instrukcja gospodarki kasowej, .
- Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum.
Procedury kontroli wewnętrznej, zasady korzystania z telefonów, instrukcja kasowa i inne procedury 
mogą stanowić element kontroli zarządczej o której mowa w art. 68 ust. 1 w/w ustawy o finansach 
publicznych.

Inwentaryzacja składników majątkowych WPN jest przeprowadzana co roku. Ostatnia inwentaryzacja 
wg stanu na 30.09.2009r. nie wykazała różnic inwentaryzacyjnych.

W 2009r. wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 232.644,21 zł, tj. 130 % planu rocznego. 
Najpoważniejszą pozycję dochodów stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
-  207.903,09 zł tj. 89,3 % ogółu dochodów.
Ponadto został odprowadzony do budżetu zysk z Gospodarstwa Pomocniczego za 2008 r. 
w wysokości 50 % tj. 6.251,24 zł.
W I półroczu 2010r, zrealizowane dochody wynoszą 30.128,65 zł, w tym najpoważniejszą pozycję 
stanowi zysk z Gospodarstwa Pomocniczego za 2009r. w kwocie 19.832,20 zł tj. 50% 
wypracowanego zysku do podziału.

Niezależnie od powyższego w trakcie kontroli stwierdzono uchybienia dotyczące:
a) udokumentowania zatrudnienia pracowników komórki księgowości:
- w aktach osobowych Głównego Księgowego WPN brak jest powierzenia obowiązków 

o którym mowa w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. finansach publicznych, (Dz. U. 
z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

- uaktualnienia wymagają akty normatywne przywołane w zakresie czynności Głównego Księgowego 
p. Hanny Nowak,

- w aktach osobowych kasjera brak jest oświadczenia o niekaralności za przestępstwa gospodarcze lub 
wykroczenia przeciwko mieniu, mimo takiego wymogu w Instrukcji kasowej WPN.

b) procedur wewnętrznych:
- uzupełnienia wymaga polityka rachunkowości zgodnie z wymogami art. 10 ust 1 ustawy 

z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.). Po dokonaniu 
uzupełnienia polityki rachunkowości, wskazane jest aby dokument ten stanowił jedną całość i został 
wprowadzony w życie na podstawie Zarządzenia Dyrektora WPN.

- uzupełnienia wymaga instrukcja kasowa o wyszczególnienie okresów za jakie powinny być 
sporządzane raporty kasowe,

- instrukcja inwentaryzacyjna nie określa okresów przeprowadzania inwentaryzacji o których mowa 
w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 z późn. 
zm.),

- zapoznanie się z zasadami korzystania z telefonów służbowych zostało potwierdzone wyłącznie przez 
5 pracowników, w tym 2 Dyrektorów Parku,
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- nie wszystkie procedury wewnętrzne wydawane są w formie zarządzeń Dyrektora WPN, stosuje się 
formę pisma „wg rozdzielnika”.

G. Realizacja zamówień publicznych.
W trakcie badania stwierdzono poprawność zastosowanych procedur, zabezpieczenia interesów 
zamawiającego, przestrzegania zapisów zawartych umów oraz spełnienia wymogów formalnych 
w zakresie odbioru i rozliczenia zadań.

H. Gospodarka transportowa.
Stwierdzono, że zagadnienie transportu jest dobrze opracowane i realizowane od strony 

organizacyjno-formalnej.

Stwierdzono też, że koszty funkcjonowania transportu w Wielkopolskim PN są wysokie, 
znacząco wyróżniające się na tle innych parków narodowych. Za podstawę takiej oceny przyjęto 
porównanie uzyskiwanych wskaźników, w tym zwłaszcza średniego kosztu przebiegu 1 km przez 
samochody WPN.

I. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy.
Sprawy związane z kontrolowanym zakresem, prowadzone były dobrze. Stwierdzono jedynie kilka 

przypadków braku aktualnych okresowych badań lekarskich pracowników.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Opracowanie i wprowadzenie do stosowania zasad dotyczących wyłaniania dzierżawców 
gruntów rolnych.

2. Dokonanie przeglądu umów, w szczególności na dzierżawę gruntów rolnych, pod kątem 
aktualności oraz zapisów, które powinny zabezpieczać interes WPN oraz odzwierciedlać 
rzeczywiste relacje i obowiązki między stronami. Wyeliminowanie z umów zapisów, które nie 
mają pokrycia w relacjach między stronami.

3. Dokonanie przeglądu budynków WPN pod kątem ich przydatności dla ochrony przyrody. 
Wskazanie budynków do rozbiórki oraz opracowanie harmonogramu terminowo- 
finansowego potrzeb wynikających z realizacji porządkowania stanu budynków. 
Uwzględnienie w działaniach Parku występowania o środki na realizację tego celu oraz 
planowanie własnych środków w tym zakresie.

4. Korektę planu redukcji zwierząt łownych w takim rozmiarze, aby doprowadzić liczebność 
populacji do stanów określonych w obowiązującym zarządzeniu nr 17 MŚ z dn. 19 stycznia 
2010r. w sprawie zadań ochronnych dla WPN.

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wystąpić do Ministra Środowiska o zmianę zapisów w 
zarządzeniu MŚ nr 17 z dn. 19 stycznia 2010r. w sprawie zadań ochronnych dla WPN w 
zakresie „wykładania pokarmu w miejscach bytowania zwierzyny w okresie niedostępności 
żeru naturalnego, celem odciągnięcia jeleniowatych i minimalizacji nasilających się szkód w 
uprawach leśnych: 200ton/rok”.

6. W przypadku utrzymania w następnym roku budżetowym dokarmiania zwierzyny, dokonanie 
zmiany kwalifikacji tych kosztów do wniosku ochrony zwierząt łownych.

7. Przestrzeganie przepisów wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 12 maja 
2005r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu 
przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, 
tworów i składników przyrody (Dz. U. nr 94 poz. 794), w zakresie § 3.

8. Formalne wprowadzenie zasad dotyczących stosowanych stawek czynszu najmu lokali oraz 
zmiany ich wysokości.

9. Sporządzenie w formie pisemnej powierzenia obowiązków i odpowiedzialności Głównemu 
Księgowemu, o którym mowa w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. finansach 
publicznych oraz uaktualnić wymienione w zakresie czynności Głównego Księgowego akty 
normatywne.

10. Uzupełnienie dokumentacji osobowej kasjera o oświadczenie o niekaralności za przestępstwa 
gospodarcze lub wykroczenia przeciwko mieniu, zgodnie z zapisem w Instrukcji gospodarki 
kasowej.
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11. Uzupełnienie zapisu w Instrukcji inwentaryzacyjnej dotyczące częstotliwości przeprowadzania 
inwentaryzacji, zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 26 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

12. Dopełnienie obowiązku podpisywania przez wszystkich pracowników, potwierdzenia 
zapoznania się z procedurami wewnętrznymi wprowadzanymi przez Dyrektora Parku.

13. Dokonanie analizy kosztów eksploatacji środków transportu w celu ich sukcesywnego 
obniżenia.

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.

Do wiadomości:
Pani Agnieszka Dalbiak

Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody
w Ministerstwie Środowiska.

S E k  iv f c T A R I  A T
Departamentu Ochrony Przyrody

L.dz.......

Biuro KsHtrali A«dvtu Wewnętrznego 
Dyrektor

4. P.
Andrzej Zbyfut 6


