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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 4/2012 z dnia 6 lutego 2012 r. zespół 
kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 6-17 lutego kontrolę problemową 
w Poleskim Parku Narodowym, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin - w następującym zakresie:

1. Kontrolę funkcjonowania Parku w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.
2. Kontrolę realizacji zadań Parku w zakresie wykonywania rocznych zadań ochronnych 

ustanowionych przez Ministra Środowiska, w poszczególnych ekosystemach oraz stanu prac nad 
opracowaniem planu ochrony Parku.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół w składzie :
• Jerzy Chabros- Radca Ministra w BKiAW,
• Stanisław Kucharski- Główny Specjalista w BKiAW.

Koordynator kontroli: Michał Nałęcz- Naczelnik Wydziału w Biurze Kontroli i Audyty 
Wewnętrznego w Ministerstwie Środowiska.

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod nr 2/2012.

Poleskim Parkiem Narodowym w okresie objętym kontrolą kieruje mgr inż. Jarosław Szymański.

Ustalenia kontroli

Na podstawie przeprowadzonego postępowania kontrolnego działalność Poleskiego Parku 
Narodowego w zakresie kontrolowanych zagadnień została oceniona pozytywnie.
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1. Kontrola funkcjonowania Parku w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Działalność Poleskiego Parku Narodowego w zakresie gospodarowania mieniem Skrabu Państwa 
została oceniona pozytywnie.

Ustalenia kontroli wskazują, że Poleski Park Narodowy (dalej Park lub PPN) włada gruntami, które 
nie mają założonych ksiąg wieczystych (KW), łącznie dla 487,4543 ha. Na powierzchnię tę składa się 
17,2951 ha, gdzie przeszkodą w założeniu KW były współudziały innej własności (sąd rejonowy 
nakazał dostarczenie danych wszystkich właściciel, czego nie był w stanie wykonać PPN) oraz 
470,1592 ha, gdzie przeszkodą były inne przyczyny, głównie polegające na niezgodności 
dokumentacji geodezyjnej w różnych instytucjach władających lub realizujących prawo własności 
Skarbu Państwa w stosunku do tych nieruchomości.

W 2009 r. PPN podjął próbę założenia KW, które ze względu na braki w zgromadzonej dokumentacji 
okazały się nieskuteczne. Należy nadmienić, że obowiązek założenia KW należał w tym czasie do 
właściwego miejscowo starostwa, a nie do PPN. W obecnym stanie prawnym, sprawa ta powinna być 
ostatecznie załatwiona na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy
0 ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 224 poz. 1337).

(Dowód: akta kontroli str. 41- 59).

Rejestr użytków gruntowych prowadzony przez PPN i powszechna ewidencja nieruchomości, różnią 
się co do ogólnej powierzchni Parku o 0,9270 ha (większa powierzchnia ogólna Parku wykazana jest 
w powszechnej ewidencji nieruchomości). Rozbieżność wynika z przyjęcia przez Starostwo 
Powiatowe we Włodawie w powszechnej ewidencji nieruchomości, większej powierzchni od będącej 
we władaniu PPN dla podzielonej działki nr 284 (na działce występuje współwłasność), która 
w rejestrze PPN widnieje pod nr 430. Ponadto występują różnice z tytułu dokładności pomiaru działki 
(w powszechnej ewidencji gruntów, powierzchnia działek wykazana jest z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku).

Stwierdzono różnice w klasach użytkowania gruntów w rejestrze prowadzonym przez PPN
1 w powszechnej ewidencji nieruchomości. Taki stan wynika z niewprowadzenia lub częściowego 
wprowadzenia przez właściwe miejscowo Starostwa w Chełmie i Włodawie zmian klasyfikacji 
użytkowania gruntów, zatwierdzonej przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Chełmie i przyjętej przez PPN. Ponadto część gmin prowadziła prace związane 
z przeklasyfikowaniem użytków i zaistniały rozbieżności w tym zakresie w powszechnej ewidencji 
gruntów, rejestrze PPN oraz w gminach, wynikające z niewłaściwego przepływu informacji, pomiędzy 
starostwem, gminą i PPN.

Park występował o wyjaśnienie istniejących różnic do właściwych miejscowo starostw. Efektem tych 
działań była jedynie częściowa korekta występujących różnic. W przypadku Starostwa w Chełmie nie 
było odpowiedzi na wystąpienie PPN.

Wskazane rozbieżności są czynnikiem ryzyka skutecznego i terminowego ustanowienia użytkowania 
wieczystego na rzecz PPN.

(Dowód: akta kontroli str. 60- 81).

Park ma podpisane 96 umów dzierżawy gruntów rolnych o łącznej powierzchni 782,19 ha. W trakcie 
kontroli sprawdzono 6 umów oraz dokumentację z przeprowadzonych postępowań przetargowych
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dotyczących dzierżawy gruntów rolnych, które były przedmiotem ww. umów. W przypadku 
sprawdzonej dokumentacji z przetargów, stwierdzono zgodność postępowania i dokumentowania 
z obowiązującymi zasadami przyjętymi w Parku w tym zakresie oraz stwierdzono zgodność 
sprawdzonych umów z ustaleniami przetargów.

(Dowód: akta kontroli str. 82- 94).

Park dysponuje 28 lokalami mieszkalnymi, w tym 7 leśniczówkami. Poza leśniczówkami, w których 
znajduje się po jednym lokalu mieszkalnym, pozostałe lokale znajdują się w bloku wielorodzinnym - 
18 lokali i w budynku muzeum (dawna szkoła) - 3 lokale. W ostatnich 10 latach wszystkie budynki 
były gruntownie remontowane. Łączny koszt remontów w tym czasie wyniósł 1.875,36 tys. zł. 
Obecnie wartość księgowa wszystkich budynków mieszkalnych wynosi 2.556,24 zł. Nakłady na 
remonty w tym czasie podniosły wartość księgową budynków o około 73%.

Wszystkie lokale mieszkalne są wykorzystywane, zgodnie z przypisaną im funkcją. Jeden lokal 
mieszkalny został zwolniony przez najemcę 28 grudnia 2011 r. Na dzień kontroli nie zamieszkane są 
dwa lokale mieszkalne, które przeznaczone są do wynajęcia.

Najemcy nie mają zaległości czynszowych wobec Parku. Park nie zamierza wyzbywać się żadnego 
z posiadanych lokali mieszkalnych.

(Dowód: akta kontroli str. 95- 98).

Park wprowadził jednakowe stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych oraz ekwiwalentu za 
niezapewnienie bezpłatnego lokalu mieszkalnego uprawnionym pracownikom SPN, w wysokości 2,10 
zł/m2 oraz 1,89 zł/m2. Park ma podpisane 23 umowy najmu lokali mieszkalnych, 1 umowę użyczenia. 
Jeden lokal wykorzystywany jest jako kancelaria obwodu ochronnego. Park wypłaca 7 uprawnionym 
ekwiwalent, za niezapewnienie bezpłatnego lokalu mieszkalnego. Szczegółowej weryfikacji poddano 
6 umów najmu lokalu mieszkalnego oraz dokumentację 3 uprawnionych pracowników, którym 
wypłacany jest ekwiwalent. Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały zgodność postępowania 
PPN w przedmiotowym zakresie.

(Dowód: akta kontroli str. 99-101).

Park zarządza 33 obiektami (bez budynków z lokalami mieszkalnymi) o łącznej wartości księgowej 
3.871,- tys. zł i łącznej powierzchni 3.292 m2.

Zestawienie powierzchni i wartości w rozbiciu na użytkowanie przedstawia zestawienie poniżej.
Administr. edu.
muzealne

Gospod. Garaże Razem Uwagi

Po w. m2 1.496 741 1.055* 3.292 * W tym 20 szt. garaży 
blaszanych o pow. 353 m2.

Wartość 
tys. zł

2.191,- 338,- 1.342,
*

3.871 * W tym 20 szt. garaży 
blaszanych o wart. 81,- tys. zł.

Wszystkie obiekty są wykorzystywane i przypisane do użytkowników, poza jednym budynkiem 
gospodarczym. W kategorii garaże został wykazany nowy budynek garażowo-magazynowy, który 
w decyzji o dopuszczeniu do użytkowania został tak czasowo zakwalifikowany. Jest to tymczasowe 
rozwiązanie, ponieważ po zakończeniu wszystkich prac związanych z podłączeniem do ogrzewania 
i wyposażeniem w meble, obiekt ten pełnił będzie głównie funkcję edukacyjną.

(Dowód: akta kontroli str. 102- 104).
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Wszystkie budynki, posiadają aktualne kontrole stanu technicznego, wymagane przepisami ustawy 
prawo budowlane.

(Dowód: akta kontroli str. 105- 107).

2. Kontrola realizacji zadań parku w zakresie wykonywania rocznych zadań ochronnych oraz 
stanu prac nad opracowaniem planu ochrony Parku.

Działalność Poleskiego Parku Narodowego w zakresie wykonywania rocznych zadań ochronnych oraz 
stanu prac nad opracowaniem planu ochrony Parku została oceniona pozytywnie.

Realizacja rocznych zadań ochronnych.

Park określił uwarunkowania organizacyjne dla sprawnej realizacji działalności ochronnej 
w aktualnie funkcjonującym regulaminie organizacyjnym. Zgodnie z potrzebami ochronnymi tego 
obszaru, dokonano stosownego podziału na obwody ochronne, ustalono obsadę osobową, zakres 
zadań, podległości i odpowiedzialności dla poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz stanowisk 
pracy.

(Dowód: akta kontroli str. 12-32, 108,109).

Każdy obwód ochronny otrzymał podstawowe wyposażenie niezbędne do właściwego 
funkcjonowania, odpowiednie do aktualnych potrzeb i możliwości finansowych PPN. W jego skład 
wchodzą środki łączności (telefony komórkowe, radiostacje) odbiorniki GPS oraz wyodrębnione 
pomieszczenia biurowe (kancelarie). Pracownicy administracyjni obwodu ochronnego (konserwator 
obwodu ochronnego i podleśniczy) wykorzystują do celów służbowych własne samochody 
z określonym miesięcznym limitem kilometrów, za które pobierają stosowny ryczałt. Takie 
rozwiązanie jest działaniem celowym i ekonomicznie uzasadnionym dla Parku z uwagi na brak 
kosztów związanych z bieżącą obsługą i utrzymywaniem pojazdów.

Obwody ochronne nie są aktualnie wyposażone w sprzęt komputerowy ponieważ dotychczas nie było 
takiej potrzeby. Będzie to konieczne po opracowaniu i wdrożeniu planu ochrony dla pełnego 
wykorzystania zawartych w nim baz danych.

(Dowód: akta kontroli str. 110,111).

Park realizuje zadania ochronne w ekosystemach zgodnie z zakresem rzeczowym i limitami 
ilościowymi określonymi w zarządzeniu nr 7 Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2009 r. 
w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego oraz w zarządzeniach zmieniających. 
Zgodnie z art. 98 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zadania ochronne 
ujęte w wymienionych Zarządzeniach, były wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Radę 
Naukową Parku.

Ewidencja zabiegów prowadzona jest w sposób właściwy w szczegółowej dokumentacji planu 
rzeczowo-finansowego, sporządzanej przez odpowiedzialne komórki organizacyjne kontrolowanej 
jednostki. Planowanie kosztów i przychodów w zakresie działalności ochronnej jest prawidłowe, co 
potwierdzają wykazane kwoty wykonania, które nie odbiegają znacząco od przyjętych założeń planu. 
Dokumentacja jest prowadzona w sposób rzetelny, bardzo staranny i przejrzysty.
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W okresie objętym kontrolą koszty w zakresie realizacji zabiegów ochronnych w ekosystemach były 
pokrywane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa oraz dotacji uzyskanych od NFOŚiGW 
i WFOŚiGW w Lublinie.

(Dowód: akta kontroli str. 112, 113).

Dla oceny stanu ekosystemów i zmian w nich zachodzących, na obszarze Parku prowadzony jest 
w szerokim zakresie monitoring przyrodniczy, którego wyniki wykorzystywane są na bieżąco przy 
projektowaniu zabiegów ochronnych. W okresie objętym kontrolą na obszarze Parku realizowano 
łącznie 27 tematów monitoringu obejmujących najważniejsze składniki występujących biocenoz. 
Zabiegi wykonywane są prawidłowo i odpowiadają przyjętym założeniom dotyczącym ochrony 
czynnej tego obszaru, co potwierdziła przeprowadzona lustracja terenowa.

(Dowód: akta kontroli str. 114-117,118-119).

Kontrola sporządzanej przez konserwatorów obwodów ochronnych dokumentacji powykonawczej 
w zakresie zadań ochronnych realizowanych przez własnych pracowników oraz Zakłady Usług 
Leśnych nieprawidłowości nie wykazała. Dokumentacja ta sporządzana jest zgodnie z przyjętymi 
procedurami wewnętrznymi w sposób przejrzysty i rzetelny.

(Dowód: akta kontroli str. 120).

Stan prac nad opracowaniem planu ochrony Parku.

Park podjął właściwe działania zmierzające do sporządzenia projektu planu ochrony, 
odpowiadającego wymaganiom aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Opracowano 
stosowne założenia do projektu uwzględniające wymagania dotyczące obszarów Natura 2000. 
Przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków unijnych będących w dyspozycji Centrum 
Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ), z którym została podpisana stosowna umowa.

Aktualnie istotnym problemem jest uzyskanie zapewnienia finansowania przedsięwzięcia 
w ramach rezerwy celowej budżetu państwa, którego brak uniemożliwia rozpoczęcie procedur 
przetargowych niezbędnych dla wyłonienia wykonawców zadań przewidzianych w harmonogramie 
realizacji Projektu (wkład własny). Ponadto obowiązujące od 1.01.2012 r. nowe przepisy ustawy 
o ochronie przyrody wyłączyły z kompetencji dyrektora Parku Narodowego, Obszary Natura 2000 
leżące poza jego granicami. W związku z tym konieczne będzie wprowadzenie zmian w umowie 
o dofinansowanie zawartej z CKPŚ. Celem rozwiązania wymienionych problemów PPN jest na 
bieżąco w kontakcie z Departamentem Ekonomicznym Ministerstwa Środowiska oraz z CKPŚ. 
Rezultatem dotychczas podjętych starań jest podpisanie aneksu do umowy z CKPŚ przesuwającego 
termin realizacji opracowania na lata 2012-2014.

(Dowód: akta kontroli str. 121-138,139-144).

W związku z pozytywną oceną kontrolowanych zagadnień oraz nie stwierdzeniem nieprawidłowości 
i uchybień, odstępuję od formułowania zaleceń pokontrolnych.
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