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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 2/2012 z dnia 5 stycznia 2012r. zespól 
kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 9 - 1 3  stycznia 2012 r. kontrolę 
doraźną w zakresie gospodarki finansowej w Białowieskim Parku Narodowym z siedzibą 
w Białowieży, Park Pałacowy 11.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska w składzie:

© Aleksandra Gregorkiewicz - Główny Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego, 
kierownik zespołu kontrolującego;

© Renata Mączyńska -  Inspektor w Departamencie Ekonomicznym.

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

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Parku pod nr 1/2012. 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli stanowi Zał. nr 1.

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

Białowieskim Parkiem Narodowym (BPN) aktualnie kieruje p.o. Dyrektora p. Aleksander Bołbot. 
W czasie prowadzenia czynności kontrolnych Dyrektorem BPN był p. Zdzisław Szkiruć, jednakże 
przebywał wówczas na urlopie bezpłatnym, natomiast Parkiem kierował Zastępca Dyrektora BPN 
p. Aleksander Bołbot. Z dniem 20 stycznia 2012 r. Dyrektor BPN p. Z. Szkiruć został odwołany 
z zajmowanego stanowiska, a p. A. Bołbot został powołany na stanowisko p.o. Dyrektora BPN.

Niniejszą kontrolę doraźną wywołała sprawa braku środków finansowych na wynagrodzenia dla 
pracowników BPN za miesiąc grudzień 2011 r.

 

 



W dniu 16 grudnia 2011 r. p. Z. Szkiruć przekazał Ministrowi Środowiska pismem 
zn. 07-073/94/2011 informację, że w miesiącu grudniu 2011 r. zabraknie środków na wypłatę 
wynagrodzeń dla pracowników Parku w wysokości 272 068,20 zł. Winą za taki stan obarczył 
zadłużenie w wysokości 347 353,00 zł przejęte przez Park po likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego 
przy BPN (GP przy BPN). W ww. piśmie dyrektor BPN powoływał się na ustne ustalenia ze spotkania 
m.in. z Dyrektorem Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska na temat 
przyrzeczenia kwoty 347 353,00 zł ze środków na powiększenie Parku w miesiącu grudniu 2011 r. 
Ponadto Dyrektor BPN stwierdził, że nie zwiększył zatrudnienia w Parku w 2011 r. oraz poczynił 
różne oszczędności w funduszu płac. Pismo Dyrektora BPN z dnia 16.12.2011 r. stanowi Zał. nr 2.

Z informacji uzyskanych w Departamencie Ekonomicznym w Ministerstwie Środowiska wynika 
natomiast, że już w miesiącu lutym 2011 r. BPN uzyskał dotację celową w wysokości 347 353,00 zł 
na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011 r., zn.:FS4-4135/41/4/ZM/2011.

Rozliczenie dotacji w wysokości 347 353,00 zł stanowi Zał. nr 3.

Z uwagi na fakt, że powodem braku środków na wypłatę wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2011 r. 
nie był brak dotacji na pokrycie zobowiązań Parku w kwocie 347 353,00 zł, celem kontroli było 
ustalenie faktycznych przyczyn braku środków na wynagrodzenia dla pracowników Parku oraz 
wysokość brakującej kwoty.

Ponadto celem kontroli była weryfikacja zarzutów formułowanych pod adresem Dyrektorowi BPN 
p. Z. Szkiruciowi, opisanych w skardze NSZZ Solidarność przy BPN, skierowanej do Dyrektora Biura 
Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Środowiska.

Pismo z dnia 5.01.2012 r., zn.: 2/KS/2012 stanowi Zał. nr 4.

1. Ustalenie przyczyn braku środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników Parku 
oraz wysokości brakującej kwoty.

Z ustaleń kontroli wynika, że 2011 r. Dyrektor BPN p. Z. Szkiruć dokonał następujących zmian
w zatrudnieniu oraz wynagrodzeniach pracowników:

1. W 2011 r. Dyrektor BPN dodatkowo zatrudnił na czas określony 8 osób -  5 osób na okres od 
26 kwietnia do 30 września 2011 r. oraz 3 osoby na okres od 26 kwietnia do 31 października 
2011 r. Koszty ogółem funduszu płac ww. osób wraz z pochodnymi w ciągu 2011 r. wyniosły 
96 146,21 zł. Analiza kosztów związanych z zatrudnieniem wskazanych 8 osób stanowi 
Zał. nr 5.

2. W przypadku pracowników likwidowanego GP przy BPN, z dniem 1 stycznia 2011 r. Park przejął 
40 pracowników z GP. Z dniem 1 maja 2011 r. Dyrektor BPN przyznał 39 z nich podwyżki 
uposażenia zasadniczego w wysokości od 200 do 600 zł. Spowodowało to automatyczny wzrost 
poziomu wypłacanych premii oraz dodatków stażowych. Łączny wzrost poziomu wynagrodzeń 
pracowników b. GP przy BPN wzrósł miesięcznie o 13 393,50 zł, a w skali całego 2011 r. 
o 107 148,00 zł. Wykaz pracowników przejętych z GP przy BPN wraz z przyznanymi im 
podwyżkami wynagrodzenia i skutkiem finansowym dla budżetu Parku w 2011 r. stanowi 
Zał. nr 6.
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3. W przypadku pracowników budżetowych, w 2011 r. Dyrektor BPN przyznał 3 pracownikom 
podwyżki płac, które łącznie spowodowały w 2011 r. skutek finansowy w wysokości 18 476,46 zł. 
Ponadto Dyrektor BPN zatrudnił na umowę czasową 1 pracownika -  umowa na 1 rok do dnia 3 
marca 2012 r., którego wynagrodzenie spowodowało wzrost kosztów płacowych w wysokości 
11 359,78 zł. Wykaz podwyżek dla pracowników budżetu w 2011 r. stanowi Zał. nr 7.

Łącznie w 2011 r. ww. fakty spowodowały wzrost kosztów w paragrafach płacowych w wysokości 
233 130,45 zl.

Z analizy dokumentacji księgowej wynika, że w 2011 r. Dyrektor BPN p. Z. Szkiruć trzykrotnie 
(w marcu, maju i wrześniu 2011 r.) przesunął z paragrafów placowych łącznie kwotę 180 105,00 zl 
na paragrafy obejmujące zakup usług.

Wykaz środków przeniesionych w planie decyzjami dyrektora BPN stanowi Zał. nr 8.

Z uwagi na fakt, że w czasie .prowadzenia czynności kontrolnych zarówno Dyrektor BPN p. Z. Szkiruć 
jak i główna księgowa p. Bożena Zacharewicz pozostawali na urlopie bezpłatnym, kontrolujący 
zwrócili się do Zastępcy Dyrektora BPN p. A. Bołbota z prośbą o wyjaśnienie, czy BPN zwracał się 
do Ministra Środowiska z prośbą o wyrażenie zgody na:

® zwiększenie zatrudnienia oraz podwyżki płac dla pracowników likwidowanego GP przy BPN,
® przeznaczenie środków z puli zarezerwowanej na powiększenie Parku na wynagrodzenia.

Ponadto kontrolujący poprosili o podanie wysokości brakujących środków na wynagrodzenia.

W odpowiedzi Zastępca Dyrektora BPN wyjaśnił, że nie posiada wiedzy czy BPN występował do 
Ministra Środowiska o zgodę na dodatkowe zatrudnienie. Podał natomiast informację (wraz 
z kserokopią korespondencji), że Park w maju i ponownie w czerwcu 2011 r. zwrócił się do Ministra 
Środowiska z prośbą o zwiększenie funduszu płac o kwotę 45 000 zł, argumentując to zaniżeniem 
funduszu na 2011 r. w stosunku do roku 2010. Minister Środowiska przyznał BPN wnioskowaną 
kwotę w lipcu 2011 r. Ponadto Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że nie posiada wiedzy czy BPN 
występował do Ministra Środowiska o zgodę na podwyższenie płac pracownikom przejętym 
z likwidowanego GP przy BPN jak również nie odnalazł dokumentów o tym świadczących. Podał 
także, jego zdaniem, brakującą kwotę środków na wynagrodzenia -  jest to kwota 233 683,53 zł.

Korespondencja dot. wyjaśnień Zastępcy Dyrektora BPN stanowi Zał. nr 9.

2. Zarzuty pod adresem Dyrektora BPN sformułowane w skardze NSZZ Solidarność

W dniu 5 stycznia 2012 r. do Dyrektora Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego wpłynęło pismo 
z dnia 5.01.2012 r. zn.:2/KS/2012 Krajowej Sekcji Pracowników Parków Narodowych NSZZ 
„Solidarność” (Zał. nr 4) z prośbą o wykorzystanie załączonej skargi NSZZ Solidarność przy BPN. 
Skarga zawierała szereg zarzutów przeciwko Dyrektorowi BPN p. Z. Szkiruciowi, m.in. dotyczyła ona 
również problemów finansowych opisanych w pkt I wystąpienia.
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Ponadto skarga obejmuje m.in. zarzuty z zakresu:

® zakupu 2 samochodów za kwotę ok. 200 000 zł;

Z ustaleń kontroli wynika, że Dyrektor BPN zakupił w 2010 r. 2 samochody:
- w październiku 2010 r. samochód marki VW Transporter z 2009 r. za kwotę 118 000,00 zł brutto;
- w grudniu 2010 r. samochód marki Toyota Prius z 2010 r. za kwotę 99 900,01 zł brutto;
Na zakup obu samochodów uzyskał zgodę Ministra Środowiska na przesunięcie środków 
z paragrafów płacowych w kwocie 200 000,00 zł. Łącznie na zakup samochodów wydatkowano 
kwotę 217 900,01 zł. Faktury wraz z pismami MŚ stanowią Zał. nr 10.

® podpisania umowy na audyty z p. b- dyrektorem BPN) na kwotę 50 000 zł;

Dyrektor BPN w dniu 8 listopada 2010 r. zawarł umowę nr 30/R/2010 z Biurem Projektów i Obsługi 
Inwestycji Sp. z o.o. w Hajnówce na audyty energetyczne oraz projekty przebudowy budynków 
mieszkalnych BPN o wartości 33 174,00 zł, z terminem wykonania do 28 grudnia 2010 r. Umowę po 
stronie wykonawcy podpisał Prezes Zarządu firmy p. m H  W dniu 29 grudnia 2010 r. 
sporządzono protokół przekazania dokumentacji projektowej, w którym stwierdzono szereg braków 
w dokumentacji. Ostatecznie dokumentację przyjęto w dniu 27 października 2011 r. (11 miesięcy po 
terminie wykonania umowy, po dwukrotnych poprawkach). Natomiast rozliczenia z wykonawcą 
dokonano już w dniu 29 grudnia 2010 r. -  faktura VAT na kwotę 33 174,00 zł, płacąc za niewykonaną 
jeszcze pracę.

Ze względu na nieobecność osób odpowiedzialnych nie uzyskano dodatkowych wyjaśnień dot. ww. 
sprawy. Umowa, protokoły odbioru oraz faktura stanowią Zał. nr 11.

Z uwagi na fakt, że w czasie prowadzenia czynności kontrolnych zarówno Dyrektor BPN p. Z. Szkiruć 
jak i główna księgowa p. B. Zacharewicz pozostawali na urlopie bezpłatnym, kontrolujący nie mieli 
możliwości uzyskania dodatkowych, bardziej szczegółowych wyjaśnień.

3. Ustalenia końcowe

1. Analiza badanego stanu faktycznego wskazuje, że powodem braku środków na wynagrodzenia 
BPN w miesiącu grudniu 2011 r. było niewłaściwe zarządzanie środkami płacowymi w 2011 r. -  
3 nieuzasadnione przesunięcia środków z paragrafów płacowych, oraz podwyżki płac i dodatkowe 
zatrudnienie pracowników w BPN. Decyzje w przedmiotowym zakresie podejmowane były 
bezpośrednio przez Dyrektora BPN p. Z. Szkiruć. To spowodowało niedobór środków na wypłatę 
wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu grudniu 2011 r. w wysokości ok. 230 000,00 zł.

2. Ustalenia kontroli wskazują, że Dyrektor BPN dokonywał zmniejszenia środków na paragrafach 
płacowych już w 2010 r., przy zakupie 2 samochodów, co mogło nie pozostać bez konsekwencji 
dla dalszych problemów finansowych Parku w roku następnym. Ponadto należy zauważyć, że 
Dyrektor BPN zapłacił z góry za niewykonaną jeszcze pracę kwotę 33 174,00 zł. Opóźnienie 
wykonania pracy wyniosło 11 miesięcy.

Charakter i konsekwencje podjętych działań przez Dyrektora BPN p. Z. Szkirucia wskazują 
na uzasadnione podejrzenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
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Biorąc pod uwagę powyższe oceny, uwagi i wnioski wnoszę o:

1. Oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi w BPN w sposób gwarantujący nie 
przekroczenie wyznaczonych limitów w planie finansowym.

2. Wprowadzenie do procedury udzielania zamówień publicznych w BPN zapisów uzależniających 
wypłatę wynagrodzenia wykonawcy zamówienia od uprzedniego odbioru realizowanego zadania bez 
zastrzeżeń.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Pana Dyrektora o złożenie pisemnej 
informacji odnośnie sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz o podjętych działaniach 
zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i realizacji zaleceń pokontrolnych -  
w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. Jednocześnie zwracam uwagę, że 
wdrożenie zaleceń pokontrolnych powinno przede wszystkim znaleźć swoje odzwierciedlenie 
w zmianie obowiązujących procedur poprzez ustanowienie właściwych mechanizmów kontrolnych. 
W przypadku realizacji zaleceń pokontrolnych, której efektem będzie zmiana zapisów regulacji 
wewnętrznych proszę o przesłanie wraz z powyższą odpowiedzią kopii zmienionych dokumentów.
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Zn. spr.: DR/91/1/2012
l? Jk, Ot?.

Białowieża, dnia 03.04.2012r.

dotyczy: wystąpienia pokontrolnego -  gospodarka finansowa t
ĄaJ  .

Szanowny Pan 
Janusz Zaleski

r  p .x j

I ZGłówny Konserwator Przyrody 
Ministerstwo Środowiska Ą J?.
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa

W  nawiązaniu do wystąpienia pokontrolnego z dnia 28.02.2012 r. znak:
BKiAWkrc-0-9
kontroli: o

i*/ag informuję, o podjętych działaniach opartych o wyniki

1.

2 .

3.

4.

kierownicy działów zostali poinformowani o wielkości limitu na wydatki Parku 
na 2012 rok co zostało uwzględnione w przygotowanych przez nich planach 
wydatków danego działu. Podano do wiadomości wielkość limitów funduszu 
płac wynikającą założeń ustawy budżetowej oraz zasadach kształtowania 
wynagrodzeń w 2012 roku,
wprowadzono zasadę wskazywania źródła wydatków (dotacja celowa, środki 
własne, inne dotacje) we wnioskach o wszczęcie postępowania(wydatki), 
zasady udostępniania turystycznego obiektów Parku w 2012 roku, 
uwzględniają limitowanie wydatków z funduszu płac,
wprowadzono zarządzenie regulujące zasady odbioru dostaw, usługi i robót 
budowlanych uwzględniające komisyjność odbioru, podstawy oceny jakości, 
ustalania rzeczywistego terminu zakończenia(po usunięciu ewentualnych 
usterek), obiegu dokumentów związanych z odbiorem oraz momentu
kwalifikowalności do zapłaty.

W  załączeniu przesyłam kopię zarządzenia.

Z wyrazami szacunku
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fyrsktcfea
Alemanaer Bolbot

Do wiadomości:
1. Departament Ochrony Przyrody
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