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Na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 18/2011 z dnia 22 września 2011 r. zespół 
kontrolny Ministerstwa Środowiska przeprowadził w okresie 17-28 października 2011 r. kontrolę 
problemową w Słowińskim Parku Narodowym, zgodnie z tematyką zawartą w upoważnieniu.
W związku z kontrolą, której ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 
24 listopada 2011 r., przekazuję Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Działalność Parku w zakresie kontrolowanej tematyki oceniono pozytywnie.

Poniżej przedstawiono ustalenia kontroli w poszczególnych obszarach.

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

Park realizuje zadania ochronne w ekosystemach zgodnie z zakresem rzeczowym i limitami 
ilościowymi określonymi w zarządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rocznych zadań 
ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego na lata 2009 - 2013 oraz zarządzeniami 
zmieniającymi to zarządzenie, wynikającymi z bieżących potrzeb ochronnych. Ewidencja 
zabiegów prowadzona jest w sposób właściwy w  szczegółowej dokumentacji planu 
rzeczowo-finansowego.

 

  

 
 

 

 



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

2. 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, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalne Dyrekcje Ochrony 
Środowiska w Gdańsku i Szczecinie oraz Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Przedsięwzięcie 
będzie dofinansowane ze środków unijnych będących w dyspozycji Centrum Koordynacji 
Projektów Środowiskowych, z którym została podpisana stosowna umowa.
Działania Parku w przedmiotowym zakresie należy ocenić pozytywnie.

3. Udostępnianie obszaru Parku do celów określonych w ustawie o ochronie przyrody.

Z ustaleń kontroli wynika, że obszar SPN został udostępniony dla celów naukowych, edukacyjnych, 
kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w sposób oraz na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody'.
Realizując postanowienia wynikające z zapisów wymienionej ustawy, Dyrektor Parku wydał 
stosowne zarządzenia wewnętrzne regulujące sprawy korzystania z obszaru SPN oraz ustalił wysokość 
opłat za wstęp i udostępnianie.

W trakcie przeprowadzonej podczas kontroli lustracji terenowej stwierdzono brak tablic 
informujących o zakazach obowiązujących na obszarze parków narodowych, które byłyby zgodne ze 
wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie 
wzorów tablic1 2. Stanowisko Pani Dyrektor, że zastosowanie wprost przepisów wymienionego 
rozporządzenia, ze względu na wskazane w nim parametry dotyczące wielkości i usytuowania tekstu, 
skutkowałoby koniecznością umieszczenia tablicy o znacznych rozmiarach, co stałoby w sprzeczności 
z zasadami ochrony krajobrazowej oraz budziło wątpliwości w zakresie zasadności wydatkowania 
środków finansowych na tego typu oznakowanie, zostanie przekazane do Departamentu Ochrony 
Przyrody Ministerstwa Środowiska, celem analizy w kierunku możliwości nowelizacji 
przedmiotowych zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie 
wzorów tablic.

4. Gospodarka finansowa Parku.

W załączonym do podpisanego protokołu kontroli piśmie nr SEK/091/6/2011 z dnia 24.11.2011 r., 
podpisanym przez Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego wyjaśniono, że stwierdzone w czasie 
kontroli uchybienia zostały już usunięte bądź zostaną usunięte. Takie działanie Dyrekcji Parku należy 
ocenić pozytywnie.

Inwentaryzacja

W wyniku przeprowadzonej na podstawie Zarządzenia Dyrektora Słowińskiego PN z dnia 4 listopada 
2010 r. inwentaryzacji, ujawniono następujące różnice inwentaryzacyjne: 
a) w GP przy SPN:
- niedobory na kwotę 102 185,95 zł,
- nadwyżek nie stwierdzono,

1 Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 j .t. -z  póź. zm.
2 Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz.2665.
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b) w SPN:
- niedobory na kwotę 122 028,68 zł,
- nadwyżek nie stwierdzono.
Na kwotę niedoborów w GP przy SPN składały się m.in.: samochód terenowy marki SUZUKI na 
kwotę 63 900 zł. Samochód ten został przeniesiony że stanu konta Dyrektora Parku p. Katarzyny 
Woźniak na stan p. Małgorzaty Braun -  specjalisty ds. ochrony przyrody.
Zmiana użytkownika została potwierdzona dokumentem z dnia 23.11.2010 r. „Zmiana miejsca 
użytkowania”, sporządzonym po przeprowadzeniu inwentaryzacji i dla celów wyjaśnienia różnic 
inwentaryzacyjnych.
Podobnie sytuacja przedstawia się z niedoborami w SPN o czym świadczy m.in. wykazany brak 
zestawu komputerowego do poligrafii na kwotę 45 542,60 zł oraz szafy do serwera na kwotę 
2 580,30zł.
Zgodnie z wyjaśnieniem osoby materialnie odpowiedzialnej, w/w sprzęt przekazano protokołami 
zdawczo -  odbiorczymi z dnia 27.03.2007 r. i 10.11.2010 r. na stan innych pracowników.
W związku z powyższym braki tego sprzętu uznano za nie istniejące i nie zawinione.
W dokumentacji inwentaryzacyjnej brak było -  oświadczeń o przekazaniu przez osoby materialnie 
odpowiedzialne wszystkich dowodów przychodu i rozchodu do komórki księgowości przed 
rozpoczęciem czynności spisowych.

Ze sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji składników majątkowych wynika, że Główna Komisja 
inwentaryzacyjna proponuje uznać ujawnione różnice inwentaryzacyjne za niezawinione.
Propozycja powyższa została zatwierdzona przez Dyrektora Parku na dokumencie „Sprawozdanie 
z przebiegu inwentaryzacji składników majątkowych” .
W § 3 ust. 1 Zarządzenia nr 31/2010 Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 4 listopada 
2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych zapisano: "przed 
przeprowadzeniem inwentaryzacji pracownicy materialnie odpowiedzialni uzgodnią stany ilościowe 
w zespole finansowym i administracyjnym.".
Niezależnie od cytowanego zapisu w w/w Zarządzeniu, wskazane byłoby uwzględnienie 
w procedurach wewnętrznych Parku, dotyczących przeprowadzania inwentaryzacji, obowiązku 
składania oświadczeń przez osoby materialnie odpowiedzialne o przekazaniu do komórki księgowości 
przed rozpoczęciem czynności spisowych wszystkich dowodów przychodowych i rozchodowych 
dotyczących inwentaryzowanych składników.
Składanie w/w oświadczeń powinno przyczynić się do wyeliminowania sytuacji jakie miały miejsce 
podczas opisywanej inwentaryzacji tj. ujawniania przez komisję inwentaryzacyjną niedoborów, które 
jak się okazało w trakcie wyjaśnień, powstały na skutek braku przekazywania na bieżąco do 
właściwych komórek dowodów rozchodowych inwentaryzowanych składników rzeczowych majątku 
ruchomego Parku.

Gospodarka mieszkaniowa:

Stawka dla celów ustalenia czynszu za najem lokali mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych 
i garaży ustalona została Zarządzeniem nr 4/2007 Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 
09.02.2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, pomieszczeń 
gospodarczych i garaży w Słowińskim Parku Narodowym wraz z załącznikiem nr 1 do w/w 
Zarządzenia, będącym tabelą czynszową mieszkań w zasobach Parku i stosowana jest do dnia 
kontroli.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Uwzględnienie w procedurach wewnętrznych, dotyczących przeprowadzania inwentaryzacji, 
obowiązku składania oświadczeń przez osoby materialnie odpowiedzialne o przekazaniu do 
komórki księgowości przed rozpoczęciem czynności spisowych wszystkich dowodów 
przychodowych i rozchodowych dotyczących inwentaryzowanych składników.

2. Rozważenie aktualizacji stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, pomieszczeń 
gospodarczych i garaży, ustalonych Zarządzeniem nr 4/2007 Dyrektora Słowińskiego Parku
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Narodowego z dnia 09.02.2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali 
mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych i garaży.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Panią Dyrektor 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:

1. Pani Agnieszka Dalbiak
Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody
w Ministerstwie Środowiska.

Biuro jtuuuuii i Audytu Wewnętrznego 
Dyrektor

lvt4 '
Andrzej Zbyiul
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Smołdzino, 20 stycznia 2012 r.
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Ministerstwo Środowiska

Biuro Kontroli 

i Audytu Wewnętrznego
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Podpis ... J
W nawiązaniu do wystąpienia pokontrolnego przesłanego pismem zn. BKiAW-0941- 

9/54761/11/sk i zaleceń pokontrolnych w nim zawartych Słowiński Park Narodowy 

informuje:

Ad 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 35 /2011 Dyrektora SPN z dn. 02 listopada 2011 r. w 

sprawie zmiany zarządzenia wprowadzającego do stosowania procedury kontroli finansowej 

w zał. Nr 1 Procedury Kontroli Finansowej, Dział VIII Instrukcja wewnętrzna w sprawie 

inw entaryzacji, uzupełniono:

w pkt 1 Inwentaryzacja w Słowińskim PN wymaga sporządzania i stosowania następujących 

dokumentów o zapis: „oświadczeń osób materialnie odpowiedzialnych, że wszelkie dowody 

przychodowe i rozchodowe i rozchodowe składników majątkowych (w tym również ujęte w 

ewidencji ilościowej z zaznaczeniem ostatnich numerów zostały przekazane do zespołu 

finansowego SPN” .

Ad.2 Zespół administracji jest w trakcie opracowywania nowych stawek czynszu za najem 

pomieszczeń mieszkalnych, garaży i pomieszczeń gospodarczych. Nowe stawki opłat czynszu 

zostaną wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Parku i będą obowiązywały w drugim 

półroczu 2012 r. Przewidywany termin wprowadzenia zarządzenia zależy m.in. od przepisów 

administracyjnych związanych z wypowiedzeniem umów na dotychczasowych warunkach

ul. Boh. Warszawy 1a, 76-214 Smołdzino 
tel. 059 8117204,059 8117339 
fax: 059 8117509 NIP 839-31-68-774, REGON 221578400

e-mail: sekretariat@slowinskipn.pl www.slowinskipn.pl
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