
Minister Środowiska
Warszawa, dnia [ -^maja 2011 r.

BKiA

Pan
Janusz Kochanowski 
Dyrektor Parku Narodowego 
„Bory Tucholskie”

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 6/2011 z dnia 28 marca 2011 r. zespół kontrolny 
Ministerstwa Środowiska przeprowadził w okresie 4-15 kwietnia 2011 r. kontrolę problemową 
w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”(PNBT), zgodnie z tematyką zawartą w upoważnieniu.

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

Z ustaleń kontroli wynika, że działalność Parku w obszarze większości badanych zagadnień jest 
prawidłowa. W części kontrolowanej tematyki ujawniono niewielkie uchybienia, które nie 
przekraczały założonego dla kontroli progu istotności, zarówno w aspekcie finansowym jak 
i wykonywania zadań. Ocena ta wynika z przedstawionych poniżej uwag i ocen szczegółowych.

A. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa pozostającym w zarządzie parku narodowego.

PNBT posiada w pełni uregulowane stosunki własnościowe w zakresie administrowanych 
nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa -  wszystkie działki posiadają założone księgi wieczyste. 
Istnieje przy tym pełna zgodność zapisów w ewidencji parkowej i ewidencji publicznej, zarówno 
w powierzchni ogólnej jak i w poszczególnych kategoriach użytkowania gruntów.

Wszystkie budynki pozostające w zarządzie PNBT posiadają założone książki obiektu budowlanego. 
W skontrolowanych książkach stwierdzono, że spełniane są na bieżąco wymagania prawa 
budowlanego dotyczące oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa. Odnotować należy korzystne 
proporcje między ilością i wartością budynków w stosunku do powierzchni Parku, skutkujące 
niewygórowanym obciążeniem jednostki powierzchni Parku kosztami ich utrzymania.

 
 

 

 
 
 



B. Realizacja rocznych zadań ochronnych Parku ustanowionych przez Ministra Środowiska.

Park realizuje zadania ochronne w ekosystemach zgodnie z zakresem rzeczowym, rozmiarze 
i w lokalizacji wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. 
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Narodowego „Bory Tucholskie” (Dz. U. Nr 230, 
poz. 1545).

Ewidencja zabiegów prowadzona jest w sposób właściwy w ramach szczegółowej dokumentacji planu 
rzeczowo-finansowego, który sporządza Działu Ochrony Zasobów Przyrodniczych.

Zabiegi ochrony czynnej w ekosystemach Parku wykonywane są prawidłowo i odpowiadają 
przyjętym założeniom dotyczącym ochrony czynnej tego obszaru, co potwierdziła przeprowadzona 
lustracja terenowa w Obwodach Ochronnych. Na bieżąco prowadzony jest monitoring skuteczności 
realizowanych zadań ochronnych.

C. Stan prac nad opracowaniem planu ochrony Parku.

Plan ochrony PNBT został ustanowiony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 
2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

D. Tryb i terminowość wydawania postanowień Dyrektora Parku Narodowego „Bory 
Tucholskie” w sprawie zabudowy na terenie Parku i otuliny.

Z ustaleń kontroli wynika, że postępowania poprzedzające wydanie przez Dyrektora PNBT 
postanowień uzgadniających podjęcie inwestycji w otulinie Parku prowadzone są sprawnie, 
z zachowaniem terminów określonych przez Kpa i przy uwzględnieniu zapisów dotyczących ochrony 
przyrody tego terenu, zawartych w posiadanym przez Park planie ochrony. Działalność jednostki 
w tym zakresie należy ocenić pozytywnie.

E. Gospodarka finansowa Parku, w tym zagadnienia dotyczące polityki mieszkaniowej, 
gospodarki transportowej oraz realizacji zamówień publicznych.

W zakresie zagadnień dotyczących polityki mieszkaniowej oraz gospodarki transportowej 
przeprowadzona kontrola nie stwierdziła występowania nieprawidłowości oraz uchybień.

Odnośnie realizacji zamówień publicznych w aspekcie przestrzegania przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz wewnętrznych procedur obowiązujących w Parku, kontrolujący ujawnili 
następujące uchybienia formalne:
• brak nowelizacji procedury udzielania zamówień publicznych z uwagi na likwidację GP przy 

PNBT,
• brak obowiązku zawierania umowy na realizację zamówienia publicznego, gdy wartość 

zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 6 000 € (zdaniem kontrolujących, jest to kwota 
zbyt wysoka (ok. 24 000 zł) -  należy rozważyć ograniczenie jej do wysokości do np. 3 000 zł.

• brak obowiązku dokumentowania przeprowadzania rozeznania rynku dla zamówień o wartości 
niższej niż 6 000 € - co stoi w sprzeczności z zapisami ustawy o finansach publicznych 
(o celowym i oszczędnym gospodarowaniu środkami publicznymi).
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F. Funkcjonowanie Straży Parku.

Z ustaleń kontroli wynika, że zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami obowiązującymi w jednostce, 
posterunek prowadzi szczegółowe planowanie i dokumentowanie czasu pracy. Wymagana 
dokumentacja w tym zakresie sporządzana jest prawidłowo.

Komendant Straży Parku (SP) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, prowadzi 
książkę ewidencji broni palnej i amunicji, książkę wydania - przyjmowania broni palnej i amunicji 
oraz książkę ewidencji środków przymusu bezpośredniego i książkę wydania oraz przyjęcia środków 
przymusu bezpośredniego.

W siedzibie Parku jest wydzielone pomieszczenie służące przechowywaniu broni. Pomieszczenie to 
spełnia wymogi dla magazynu broni określone w § 2 ust. 1- 3 rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie ewidencjonowania i przechowywania broni bojowej oraz broni 
myśliwskiej, wraz z amunicją (Dz.U. Nr 139, poz.l 170).

Kontrola wykazała, że w okresie od dnia 10.12.2009 r. do dnia 31.03.2010 r. funkcjonariusze SP nie 
posiadali aktualnych badań lekarskich i psychologicznych. Wymóg ich posiadania i termin ważności 
określają postanowienia art. 108 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 
r. Nr 92, poz. 880 z póź. zm.). Zgodnie z udzielonym w tej sprawie wyjaśnieniem komendanta SP, 
przyczyną tego uchybienia był brak środków finansowych. W wymienionym okresie funkcjonariusze 
SP nie pobierali broni palnej.

G. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

W zakresie kontrolowanych zagadnień obejmujących stan bezpieczeństwa i higieny pracy w PNBT 
nieprawidłowości nie zostały stwierdzone. Ujawniono formalne uchybienie polegające na braku 
posiadania przez Inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej obowiązkowego szkolenia 
przewidzianego dla osób prowadzących sprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Znowelizowanie procedury udzielania zamówień publicznych uwzględniające likwidację 
Gospodarstwa Pomocniczego przy PNBT.
2. Wprowadzenie obowiązku zawierania pisemnej umowy na realizację zamówienia publicznego, 
gdy wartość zamówienia przekracza kwotę 3 000 zł.
3. Wprowadzenie obowiązku dokumentowania przeprowadzania rozeznania rynku dla zamówień 
o wartości powyżej kwoty 3 000 zł.
4. Terminowe zapewnianie środków finansowych na potrzeby realizacji wymogu posiadania 
aktualnych badań lekarskich i psychologicznych przez funkcjonariuszy Straży Parku.
5. Uzupełnienie przez Inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej obowiązkowego szkolenia 
przewidzianego dla osób prowadzących sprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
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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.

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
Dyrektor

A- P.
Andrzej Zbyłui

Do wiadomości:

1. Pani Agnieszka Dalbiak - Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska.
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UARo
i  PARK NARODOWY „BORY TUCHOLSKIE

ul. Długa 33,89-606 Charzykowy 
tel/fax 52 39 88 397

Charzykowy, dnia 16 czerwca 2011 r.
PNBT-090-2/11

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA 
KANCELARIA OGÓLNA

Minister Środowiska

ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa

Park Narodowy „Bory Tucholskie" odpowiadając na pismo z dnia 17 maja 2011 roku, znak spr. 

BKiAW-0941-4/20839/ll/sk, dotyczące złożenia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania 

wyników kontroli oraz podjętych działaniach zmierzających do usunięcia stwierdzonych niedociągnięć 

zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, informuje co następuje:

I. Gospodarka finansowa Parku, w tym zagadnienia dotyczące polityki mieszkaniowej, gospodarki 

transportowej oraz realizacji zamówień publicznych.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym, Park Narodowy „Bory Tucholskie" 

dokonał Zarządzeniem Nr 17/11 Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tuchoiskie" nowelizacji 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 

równowartości kwoty 14000 EURO.

Nowe uregulowania wprowadziły następujące zmiany:

1. Obniżono do 750 EURO kwotę, powyżej której wprowadzono obowiązek dokumentowania 

prowadzenia rozeznania rynku oraz zawierania pisemnej umowy na realizację zamówienia 

publicznego.

2. Uszczegółowiono procedury związane z wszczynaniem postępowania, formą zapytania 

ofertowego oraz rejestrowaniem udzielonych zamówień.

3. Znowelizowano procedury udzielania zamówień publicznych uwzględniając likwidację 

Gospodarstwa Pomocniczego przy Parku Narodowym „Bory Tucholskie".

II. Funkcjonowanie Straży Parku.

Mając na uwadze ujawniony podczas kontroli fakt braku w okresie od 10.12.2009 r. do 

31.03.2010 r. aktualnych badań lekarskich i psychologicznych przez funkcjonariuszy Straży Parku, 

zobowiązano Komendanta Straży Parku do rygorystycznego przestrzegania terminowego 

przeprowadzania powyższych badań oraz odpowiednio wczesnego pisemnego zgłaszania 

kierownictwu Parku zapotrzebowania na środki finansowe rrezbgdiiejdal^-pfzemTJwadlenia.
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III. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stosując się do wymogów dla osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

określone w art. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity 

Dz. U. z 2009 r., IMr 178, poz. 1380) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń 

dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2005 r., Nr 215, poz. 1823), Park Narodowy „Bory Tucholskie" 

skierował odpowiedzialnego za powyższy zakres pracownika na szkolenie inspektora ochrony 

przeciwpożarowej. Szkolenie zostanie przeprowadzone w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Bydgoszczy. Najbliższy termin rozpoczęcia szkolenia to miesiąc wrzesień bieżącego 

roku. Zakończenie szkolenia oraz uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia nastąpi w miesiącu 

październiku 2011 roku.
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