
r Warszawa, dnia 2 ̂ sierpnia 2012 r.
Minister Środowiska

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 17/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. 
zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 2 - 6  lipca 2012 r. kontrolę 
problemową w Narwiańskim Parku Narodowym (NPN) w zakresie:

1. Kontroli funkcjonowania Parku w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.
2. Kontroli realizacji planu finansowego Parku.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolujący w składzie:
° Ewa Walczak -  Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
D Joanna Matusiak -  Główny Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

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

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 księdze kontroli pod nr 1.

Narwiański Park Narodowy jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Dyrektorem Narwiańskiego Parku Narodowego jest od dnia 22 kwietnia 2005 r. p. Ryszard 
Modzelewski, powołany na to stanowisko na kolejną kadencję decyzją Ministra Środowiska z dnia 26 
kwietnia 2010 r., na okres 5 lat tj. do dnia 30 kwietnia 2015 r.

(Dowód: akta kontroli str. 7).
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U stalenia kontroli:

Działalność Narwiańskiego Parku Narodowego w kontrolowanych obszarach łącznie ocenia się 
pozytywnie z zastrzeżeniami.

Oceny cząstkowe dotyczące poszczególnych obszarów kontroli zawarte są na wstępie piet 1 i pkt 2 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

1. Kontrola funkcjonowania Parku w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Działalność Narwiańskiego Parku Narodowego w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 
została oceniona negatywnie.

Powierzchnia Narwiańskiego Parku Narodowego (NPN) wynosi 6.810,23 ha i jest położona w siedmiu 
gminach, z czego we władaniu Parku jest 1.961,5908 ha. Zgodnie z zestawieniem pn. „Użytki 
gruntowe w Narwiańskim Parku Narodowym”, występuje zgodność powierzchni pomiędzy 
powszechną ewidencją gruntów i rejestrem gruntów prowadzonym przez NPN.

Ustalenia kontroli wskazują, że Narwiański Park Narodowy włada gruntami, które nie mają 
założonych ksiąg wieczystych (KW), łącznie dla 1.170,4288 ha. Nieruchomości gruntowe Parku 
położone w gminach: Tykocin i Suraż nie mają założonych ksiąg wieczystych w ogóle. Największy 
odsetek założonych ksiąg wieczystych w pozostałych pięciu gminach jest w gminie Kobylin Borzymy 
(89%) i Choroszcz (50%). W okresie ostatnich pięciu lat Park wykupił 358,5765 ha na łączną kwotę 
957.429 zł.

(Dowód: akta kontroli str. 8-15, 16, 17-18, 19-20).

Park zarządza 4 obiektami o łącznej wartości księgowej 392,5 tys. zł i łącznej powierzchni 1.057,5 
m2. W okresie 2006-2012 Park poniósł wydatki na remont budynku Dyrekcji NPN w wysokości 
165 tys. zł.

Park dysponuje jednym lokalem mieszkalnym zlokalizowanym w siedzibie Dyrekcji NPN w Kurowie. 
Lokal jest wynajmowany pracownikowi NPN.

(Dowód: akta kontroli str. 21).

W sprawie budynku Dyrekcji NPN w Kurowie i terenu przyległego zostało zakończone postępowanie 
sądowe, dotyczące zmiany zapisu w księdze wieczystej, korzystne dla NPN. Jednak nadal prowadzone 
jest postępowanie administracyjne, mające na celu ustalenie czy dworek wraz z terenem przyległym 
podlegał pod przepisy dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej.

(Dowód: akta kontroli str. 22-23).

Park wprowadził stawkę ekwiwalentu za nie zapewnienie bezpłatnego lokalu mieszkalnego 
uprawnionym pracownikom SPN, w wysokości 1,42 zł/m2. Park wypłaca 10 uprawnionym 
ekwiwalent, za nie zapewnienie bezpłatnego lokalu mieszkalnego. Szczegółowej weryfikacji poddano 
dokumentację 5 uprawnionych pracowników, którym wypłacany jest ekwiwalent. Przeprowadzone 
czynności kontrolne wykazały zgodność postępowania NPN w przedmiotowym zakresie.

(Dowód: akta kontroli str. 24, 25).
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W badanym okresie nie było wewnętrznego regulaminu określającego zasady wydzierżawiania 
gruntów pozostających w zasobach Parku oraz ustalania stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego.

W trakcie kontroli sprawdzono 2 umowy dzierżawy gruntów:

1. Umowa dzierżawy nr 3/2009 z dnia 11.05.2009r. pomiędzy BIOSERWIS Sp. z o.o. z Białegostoku 
reprezentowaną przez p. Mariusza Grunwalda a Narwiańskim Parkiem Narodowym.

Zarządzeniem nr 7/2009 Dyrektora NPN z dnia 26 marca 2009r, powołano komisję przetargową. 
Przetarg przeprowadzono w dniu 28.04.2009r. Przedmiotem przetargu było wydzierżawienie gruntu 
o łącznej powierzchni 432,53 ha, na okres 10 lat. Zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji 
przetargowej dla obszaru „A” o wielkości 256,15 ha ustalono cenę wywoławczą czynszu 
dzierżawnego w wysokości 25.615 zł (brutto), tj. 100 zł/ha i dla obszaru „B” o wielkości 176,38 ha 
ustalono cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego w wysokości 17.638 zł (brutto), tj. 100 zł/ha. 
Zabezpieczenie umowy ustalono na 21.000 zł z tym, że 30% płatne w dniu podpisania umowy a 70 % 
do dnia 30 marca 2014r. Termin płatności czynszu dzierżawnego ustalono do 15 września każdego 
roku.
Do przetargu ustnego przystąpiło dwóch zainteresowanych. W drodze przetargu otrzymano ponad 
3 - krotnie wyższą kwotę rocznego czynszu dzierżawnego od ceny wywoławczej. Przetarg wygrała 
firma BIOSERWIS Sp. z o.o. z Białegostoku. Zgodnie z umową wysokość rocznego czynszu 
dzierżawnego wyniosła 143.000 zł, tj. 330 zł/ha. .

Do umowy dzierżawy nr 3/2009 z dnia 11.05.2009r. zawarto następujące aneksy:

a) aneks nr 1 z dnia 06.09.2010r. dotyczył wydłużenia terminu płatności czynszu dzierżawnego 
z 15 września 2010r. do 5 grudnia 2010r. O zmianę terminu płatności wystąpił dzierżawca 
argumentując tym, że zaistniały nieprzewidziane trudności wynikające z bardzo trudnych warunków 
atmosferycznych w okresie wykaszania łąk oraz wzrostu kosztów poniesionych na wykonanie prac.

b) aneks nr 2 z dnia 29.07.201 lr. dotyczył wydłużenia terminu płatności czynszu dzierżawnego od 
201 lr. do końca trwania umowy, do 30 czerwca następnego roku oraz wydłużenia terminu koszenia.
0  zmianę terminu płatności wystąpił dzierżawca argumentując tym, że „specyfika prowadzonej 
działalności sprawia, iż zakończenie działań w danym sezonie może nastąpić pod koniec danego roku 
oraz dochody uzyskiwane za dany rok otrzymuje dopiero w pierwszej połowie roku n a s tęp n eg oNa 
okoliczność wydłużenia terminu płatności Dyrektor NPN złożył wyjaśnienia. Zgodnie z w/w 
wyjaśnieniami Dyrektora „Wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe (ponad normatywne opady) 
spowodowały, że termin prac, zwiększone nakłady i późniejszy efekt finansowy postawiły dzierżawcę w 
bardzo trudnej sytuacji. (...) Poza uwarunkowaniami, pogodowymi i wynikającymi z nich 
zagrożeniami osiągnięcia efektu ekologicznego jakim było i jest skoszenie roślinności (głównie trzcina
1 turzyce) i je j usunięcie z terenów Parku, istotne znaczenie miały też doświadczenia dotyczące 
terminów płatności realizowane przez ARiMR. Płatności za rok poprzedni realizowane są często pod 
koniec pierwszego półrocza roku następnego (...)”.

c) aneks nr 3 dnia 04.06.2012r. dotyczył m.in. zmiany numeru rachunku bankowego.

Na dzień zakończenia kontroli należność główna w wysokości 151.857,42 zł nie została uregulowana 
przez dzierżawcę. Termin płatności upłynął w dniu 30.06.2012r. Park w dniu 05.07.2012r. wystawił 
wezwanie do zapłaty.
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2. Umowa dzierżawy nr 5/2011 z dnia 27.06.201 Ir. pomiędzy Gospodarstwem Ekologicznym BIO- 
AGRO Sp. z o.o. z Białegostoku reprezentowanym przez p. Mariusza Grunwalda a Narwiańskim 
Parkiem Narodowym.

Zarządzeniem nr 5/2011 Dyrektora NPN z dnia 10 maja 201 lr. powołano komisję przetargową. 
Przetarg przeprowadzono w dniu 14.06.201 lr. Przedmiotem przetargu było wydzierżawienie gruntu 
o łącznej powierzchni 289,57 ha, na okres 10 lat. Zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji 
przetargowej cenę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego ustalono w wysokości 28.957 zł 
(brutto), tj. 100 zł/ha. Zabezpieczenie umowy ustalono na 12.000 zł z tym, że 30% płatne w dniu 
podpisania umowy a 70 % do dnia 30 marca 2016 r. Termin płatności czynszu dzierżawnego ustalono 
do 15 września każdego roku.

Do przetargu ustnego przystąpiło trzech zainteresowanych. W drodze przetargu otrzymano prawie 11 - 
krotnie wyższą kwotę rocznego czynszu dzierżawnego od ceny wywoławczej. Przetarg wygrało 
Gospodarstwo Ekologiczne BIO-AGRO Sp. z o.o. z Białegostoku. Zgodnie z umowę wysokość 
rocznego czynszu dzierżawnego ustalono na kwotę 310.000 zł, tj. 1.070 zł/ha.

Do umowy dzierżawy nr 5/2011 z dnia 27.06.201 lr. zawarto aneks w dniu 29.07.201 lr., który 
dotyczył wydłużenia terminu płatności czynszu dzierżawnego do 30 czerwca następnego roku oraz 
wydłużenia terminu koszenia. O zmianę terminu płatności wystąpił dzierżawca. Wyjaśnienie 
Dyrektora NPN na okoliczność wydłużenia terminu płatności zostało opisane w pkt 1.

Dzień po podpisaniu umowy dzierżawy, dzierżawca za zgodą Dyrektora NPN poddzierżawił 
Gospodarstwu Ekologicznemu AGRO-PLUS Sp. z o.o. z Białegostoku grunt o łącznej powierzchni 
161,94 ha, za kwotę ok. 35 zł/ha wyższą niż umowa dzierżawy z Parkiem. Zgodnie z wyjaśnieniem 
Dyrektora NPN „Takie rozwiązanie w tym czasie wydawało się być gwarancją skutecznego, 
terminowego wykonania zabiegu ochronnego, wykoszenia znacznego obszaru w trudnych terenowych 
warunkach, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Zdaniem kontrolujących zgoda na poddzierżawienie w/w gruntów może zwiększyć ryzyko nie 
terminowej realizacji zabiegów ochronnych oraz wydłużyć procedury ewentualnych roszczeń 
finansowych ze strony Parku. Ponadto zwiększa się ryzyko zachwiania terminowej płatności 
w sytuacji nie wywiązania się poddzierżawcy z zapisów umowy poddzierżawy w stosunku do 
wydzierżawiającego, który ma zobowiązania w stosunku do Parku.

Na dzień zakończenia kontroli należność główna w wysokości 310.000 zł nie została uregulowana 
przez dzierżawcę. Termin płatności upłynął w dniu 30.06.2012r. Park w dniu 05.07.2012r. wystawił 
wezwanie do zapłaty.

Uwagi dotyczące umowy dzierżawy nr 3/2009 z dnia 11,05.2009r. i nr 5/2011 z dnia 27.06.201 lr.:

Dyrektor Parku poszedł na daleko idące ustępstwa na rzecz dzierżawców dokonując wydłużenia 
terminu płatności o 9,5 miesiąca w stosunku do pierwotnych zapisów w/w umów nie dokonując 
jednocześnie zwiększenia realnego zabezpieczenia umów. Zdaniem kontrolujących nie było zasadne 
dzielenie kwoty zabezpieczenia na dwa etapy wiedząc, że dzierżawcy osiągają korzyści ze sprzedaży 
biomasy
i z dopłat ARiMR. Na dzień 30.06.2012r. realna wartość zabezpieczenia umowy nr 3/2009 z dnia
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11.05.2009r. (na kwotę 151.857,42 zł) wynosiła 6.300 zł a umowy nr 5/2011 z dnia 27.06.201 lr. 
(na kwotę 310.000 zł) wynosiła 3.600 zł. Na przykładzie w/w umów widać, że umowa nr 5/2011 
o większej wartości ma obecnie niższe realne zabezpieczenie niż umowa nr 3/2009.

Tym niemniej obie kwoty zabezpieczenia są zbyt niskie w stosunku do należności wynikających 
z czynszu dzierżawnego. Na dzień 30.06.2012r. realne zabezpieczenie w/w umów wynosiło 9.900 zł 
przy zaległościach na kwotę 461.857,42 zł.

Mając powyższe na uwadze Park nie zabezpieczył interesów na wypadek nie wywiązywania się przez 
dzierżawcę ze swoich zobowiązań oraz w kontekście zagrożenia nie wykonania zaplanowanych 
zabiegów ochronnych i nie osiągnięcia efektu ekologicznego.

Opisane powyżej działanie Dyrektora Parku przedłużające termin płatności nawet do 9,5 miesiąca 
oraz brak adekwatnych zabezpieczeń warunków umowy należy uznać jako działanie nie leżące 
w interesie Parku.

(Dowód: akta kontroli str. 26-35, 36-49, 50-63).

Gospodarstwo Pomocnicze przy NPN (do 2010r.) i Narwiański Park Narodowy (od 201 lr.) korzystali 
z dopłat bezpośrednich (JPO), ONW oraz rolno-środowiskowych. Łączna kwota dopłat za okres 2007
2011 wyniosła 337.920,75 zł. NPN za 201 lr. przyznano dopłaty w łącznej wysokości 98.389,76 zł.

(Dowód: akta kontroli str. 64).

2. Kontrola realizacji planu finansowego Parku.

Działalność Narwiańskiego Parku Narodowego w zakresie realizacji planu finansowego Parku została 
oceniona pozytywnie z zastrzeżeniami.

Narwiański Park Narodowy prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych 
środków i uzyskiwanych przychodów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie, w tym 
zadań Służby Parku Narodowego, oraz kosztów działalności.

Na podstawie art. 8g ust 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 
151, poz. 1220 z późn. zm.) Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób 
prowadzenia gospodarki finansowej parku narodowego, kierując się potrzebą zapewnienia jednolitego 
sposobu przeznaczania środków publicznych na realizację zadań parku narodowego określonych 
w ustawie oraz przestrzegania ładu finansów publicznych.

Do dnia niniejszej kontroli w/w rozporządzenie nie zostało wydane; opracowano projekt 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
prowadzenia gospodarki finansowej parku narodowego.

Narwiański PN może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) 
z ograniczeniami wynikającymi z ustawy o ochronie przyrody.

A /
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Kompetencje Głównego Księgowego:

Głównym Księgowym Narwiańskiego PN jest od dnia 1 stycznia 2005 r. p. Agnieszka Szlaga, 
posiadająca wykształcenie wyższe ekonomiczne o profilu rachunkowość i finanse przedsiębiorstw.
W aktach osobowych Głównego Księgowego znajduje się powołanie p. Agnieszki Szlaga na w/w 
stanowisko, zawierające jednocześnie powierzenie obowiązków i odpowiedzialności na podstawie art. 
35 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 2003 r. (Dz. U. nr 15, poz. 148).

(Dowód: akta kontroli str. 65).
Wskazane jest aby w w/w powierzeniu obowiązków:
- uaktualnić podstawę prawną,
- zakres upoważnienia określić zgodnie z wymogami art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- dokument ten sporządzić w formie odrębnego, imiennego upoważnienia.

Ponadto p. Agnieszka Szlaga nie posiada zakresu czynności i obowiązków.

Niezależnie od w/w imiennego upoważnienia wskazane jest aby Główny Księgowy posiadał zakres 
czynności i obowiązków.

Główny Księgowy Narwiańskiego PN spełnia wymogi art. 54 ust. 2 w/w ustawy o finansach 
publicznych, stawiane głównym księgowym sektora finansów publicznych.

Procedury regulujące prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej:

Kontrolującym okazano Zarządzenie nr 6/2012 Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego z dnia 
27.04.2012 r. w sprawie procedur kontroli finansowej Narwiańskiego PN.
Procedury te regulują m.in.:
- zasady gospodarki środkami finansowymi,
- gospodarkę pieniężną, inwentaryzację aktywów i pasywów,
- gospodarkę mieniem będącym w dyspozycji Parku, zasady rachunkowości i plan kont,
- wykaz stanowisk upoważnionych do podpisów merytorycznych i osób uprawnionych do 
zatwierdzania dokumentów, obieg dokumentów.

Procedury powyższe obowiązują od 01.01.2012 r.

Z procedurami kontroli finansowej zostali zapoznani pracownicy Narwiańskiego PN o czym świadczą 
podpisy na załączonej liście.

Omawiane procedury kontroli finansowej obejmują wszystkie obszary gospodarki finansowej Parku. 
Zawarte w w/w procedurach zasady rachunkowości spełniają wymogi art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
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Plan finansowy:

Podstawą gospodarki finansowej Narwiańskiego PN jest roczny plan finansowy.
Na sfinansowanie realizacji zadań, o których mowa w art. 8b ust. 1 w/w ustawy o ochronie przyrody, 
Minister Środowiska przekazuje Parkowi dotacje budżetowe ustalone w ustawie budżetowej na dany 
rok budżetowy w części 41 - budżetu państwa, której jest dysponentem.

Dotacje budżetowe, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 1 w/w ustawy o ochronie przyrody, są 
przekazywane Parkowi na podstawie umów zawieranych pomiędzy Dyrektorem Parku a Ministrem 
Środowiska. Umowa określa w szczególności cel, na który dotacja budżetowa jest przekazywana, tryb 
i terminy jej przekazywania, sposób rozliczenia dotacji budżetowej oraz sposób sprawowania kontroli 
nad jej wykorzystaniem.

Źródła pozyskania środków finansowych i przeznaczenie tych środków przedstawia poniższa tabela:

Struktura przychodów I kosztów/wydatków planowanych w NPN w 2012 roku

Lp. Kierunki kosztów/wydatków Źródło pozyskania środków Kwota w zł

1. Zadania ustawowe wg ustawy o 
ochronie przyrody

Przychody własne z tytułu 
wykonywania działań ustawowych 624 000
Dotacja celowa z budżetu państwa 1 386 000

2.
POIiŚ zadanie pn. "Ochrona siedlisk i 
gatunków na torfowisku Rynki w NPN"

Dotacja celowa z budżetu państwa 
na współfinansowanie projektów 
realizowanych ze środków UE 37 000

3. CKPS zadanie pn. "Ochrona siedlisk i 
gatunków na torfowisku Rynki w NPN"

Dotacja celowa z budżetu państwa 
na finansowanie (85%)proiektów 
realizowanych ze środków UE 211 000

4. POIiŚ zadanie pn. "Plan ochrony NPN"

Dotacja celowa z budżetu państwa 
na współfinansowanie 115%) 
projektów realizowanych ze 
środków UE 99 000

5. CKPŚ zadanie pn. "Plan ochrony NPN"
Dotacja celowa z budżetu państwa 
na finansowanie (85%) projektów 
realizowanych ze środków UE 563 000

6.
LIFE+ "Polskie Ostoje Ptaków" 
realizowany w pięciu Parkach 
Narodowych

Beneficjent główny - Instytut 
Badania Ssaków w Białowieży

388 000
7. Realizacja dotacji WFOŚiGW 79 650

RAZEM 3 387 650

Dotacje ogółem 68% 2 296 000
Przychody własne 18% 624 000
Pozostałe przychody 14% 467 650
RAZEM 100% 3 387 650
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(Dowód: akta kontroli str. 66).

Z przedstawionej przez Głównego Księgowego Narwiańskiego PN powyższej tabeli wynika, że 
najważniejszą pozycję przychodów stanowią dotacje z budżetu państwa -  68 %, przychody 
z prowadzonej działalności stanowią 18 % przychodów i 14 % to pozostałe przychody.

Powyższe przychody przeznaczone są na realizację zadań Parku, wynikających z ustawy 
o ochronie przyrody i zawieranych umów, w tym na wynagrodzenia.

W planie finansowym na 2012 r. na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 1 069 000 zł, w tym:
- na wynagrodzenia osobowe 1 039 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe -  30 000 zł.

Z wyjaśnień Głównego Księgowego wynika, że przewidywane:
- koszty wynagrodzeń osobowych wyniosą 1 006 000 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach realizowanych projektów 33 000 zł,
- wynagrodzenia pozostałe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) w ramach projektów 30 000 zł.

Ponadto z powyższych wyjaśnień wynika, że: „obecna realizacja plami finansowego wynagrodzeń 
Narwiańskiego Parku Narodowego nie powoduje zagiAożeń dla tych limitów”.

(Dowód: akta kontroli str. 67-68).

Środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochodzą z dotacji budżetowej 
wymienionej w poz. 1 w/w tabeli. Łączna kwota dotacji wynosi 1 386 000 zł, w tym zaplanowano:
- 1 006 000,00 zł na wynagrodzenia,
- 203 000,00 zł pochodne od wynagrodzeń,
- 36 000,00 świadczenia na rzecz pracowników.

Pozostałą kwotę przyznanej dotacji tj. 141 000, 00 zł przeznaczono na: ubezpieczenie mienia, podatek 
rolny i leśny, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, zakup usług obcych.

(Dowód: akta kontroli str. 69-70).

Realizacja dochodów budżetowych:

W trakcie kontroli sprawdzono terminowość odprowadzania dochodów budżetowych za m-c maj 
201 lr. Dochody te odprowadzone były z zachowaniem tenninów określonych w § 4 ust. 4 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
wykonywania budżetu państwa (Dz. U. nr 245, poz. 1637 z późn. zm.).

Łączna kwota odprowadzonych dochodów wynosiła 31 753,91 zł, w tym 14 961,56 zł stanowiły 
wpływy z tytułu ryczałtu za udostępnienie rzeki dla Polskiego Związku Wędkarskiego, sprzedaż 
biletów, wydawnictw.

(Dowód: akta kontroli str. 71-73).
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W 2012 r. realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

W dniu 3.07.2012 r. przekazano na r-k dochodów Ministerstwa Środowiska kwotę 35,47 zł, 
wynikającą z uzyskanych w dniu 30.06.2012 r. odsetek bankowych od otrzymanych środków 
finansowych POIiŚ.

(Dowód: akta kontroli str. 74-91).

Wybrane pozycje kosztów i przychodów:

Koszty -  gospodarka samochodowa:

W wyniku kontroli poniesionych kosztów na użytkowanie samochodów służbowych stwierdzono, że:
- w 2011 r. na zakup paliwa w Narwiańskim PN wydatkowano 30 360,99 zł a w I półroczu 2012 r. 
16 429,19 zł,

(Dowód: akta kontroli str. 92-94).

- w 2011 r. i przez I półrocze 2012 r. w Narwiańskim PN nie wypłacano ryczałtów za korzystanie 
z prywatnych samochodów do celów służbowych.

(Dowód: akta kontroli str. 95).

Kontrolującym okazano Zarządzenie nr 7/2008 Dyrektora Narwiańskiego PN z dnia 30.05.2008 r. 
w sprawie ustalenia miesięcznych limitów km dla samochodów służbowych Parku. Zarządzenie 
powyższe nie zostało aktualizowane po nabyciu przez Park dwóch samochodów marki Suzuki Grand 
Vitara, dlatego też dla tych samochodów nie są ustalone limity km. Z ustnych wyjaśnień Dyrektora 
Parku wynika, że sytuacja taka spowodowana jest przeoczeniem.
Dla samochodów marki Suzuki Grand Vitara ustalono natomiast normę zużycia paliwa na poziomie 
8,8 1/100 km- na podstawie Zarządzenia nr 11/2009 Dyrektora Narwiańskiego PN z dnia 16.06.2009 r.

(Dowód: akta kontroli str. 96-98).

Ze sporządzonego wykazu wynika, że jeden z samochodów marki Suzuki Grand Vitara jest 
w użytkowaniu Zastępcy Dyrektora a drugi w użytkowaniu Konserwatora Obwodu Ochronnego 
Kurowo.

Limitu km nie ustalono także dla samochodu marki Toyota Hilux, będącej w użytkowaniu Dyrektora 
Parku.

Z udzielonych przez Dyrektora Parku wyjaśnień w formie pisemnej wynika, że brak limitu dla 
samochodu marki Opel „uwarunkowany jest tym, że jest to samochód używany najczęściej i przez 
wszystkich pracowników Parku. Jego wykorzystanie do jazdy po drogach publicznych, ze względu na 
małą pojemność silnika i związane z tym zużycie paliwa jest bardziej ekonomiczne niż samochodów 
terenowych o większej pojemności”.

(Dowód: akta kontroli str. 99-100).

/■f 2
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Mając powyższe na uwadze w ocenie kontrolujących winny być opracowane zasady korzystania 
z samochodów służbowych w Narwiańskim PN, uwzględniające m.in. limity km na wszystkie 
samochody służbowe, użytkowników tych samochodów, miejsce garażowania itp.
Przychody:

W trakcie kontroli sprawdzono przychody z tytułu wynajmowania kajaków: w 2011 r. przychody 
z w/w tytułu wynosiły 1 515,00 zł a w I półroczu 2012 r. 905,00 zł.

(Dowód: akta kontroli str. 101).

Sprawdzono także umowy użyczenia koni rasy Konik Polski. Dwa Koniki Polskie (klacze) zostały 
zakupione przez Narwiański PN w 2006 r. ze środków w wysokości 14 000 zł, otrzymanych od 
Narwiańskiego Towarzystwa Ochrony Środowiska, w celu prowadzenia wypasu i przeciwdziałania 
sukcesji szuwaru trzcinowo - turzycowego na terenach położonych w pobliżu siedziby NPN 
w Kurowie, a także w celu promowania hodowli koni rasy Konik Polski.

(Dowód: akta kontroli str. 102-106).

W 2011 r. obie klacze rasy Konik Polski oraz dwa źrebięta zostały użyczone nieodpłatnie osobie 
fizycznej -  na podstawie umowy. W 2012 r. Koniki Polskie (4 sztuki) zostały użyczone nieodpłatnie 
innej osobie fizycznej na podstawie umowy.

(Dowód: akta kontroli str. 107-119).

Dyrektor Narwiańskiego PN złożył w tej sprawie wyjaśnienia na piśmie, wskazując m.in. na 
nieopłacalność hodowli Koników Polskich.

(Dowód: akta kontroli str. 120-121).

W ocenie kontrolujących dalsze oddawanie w nieodpłatne użytkowanie Koników Polskich (pomimo 
powiększenia stada o źrebięta) z zapisem w umowie, że użytkownik ma prawo korzystania z dopłat 
rolno-środowiskowych jest utratą szans na uzyskanie przez Park dopłat rolno -  środowiskowych 
z tytułu tej hodowli.

Inwentaryzacja roczna:

Na podstawie Zarządzenia nr 10/2011 z dnia 22.11.2011 r. Dyrektora Narwiańskiego Parku 
Narodowego przeprowadzono inwentaryzację roczną za 2011 rok.

Inwentaryzacją objęto m. in.:
- środki trwałe,
- pozostałe środki trwałe,
- pozostałe środki trwałe objęte ewidencją ilościową.
W/w grupy środków trwałych zinwentaryzowano wg stanu na 31.12.2011 r.

W trakcie inwentaryzacji przeprowadzono również ocenę aktualnego stanu składników majątku 
Narwiańskiego PN, wskazując niektóre środki trwałe do likwidacji.
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Z załączonego do materiałów spisowych protokołu z inwentaryzacji majątku Narwiańskiego PN wg 
stanu na 31.12.2011 r. wynika, że: „komisja nie stwierdziła rozbieżności pomiędzy stanem księgowym 
objętych inwentaryzacją składników majątku a ich stanem ustalonym w drodze spisu z natury”. 
Zdaniem kontrolujących do materiałów spisowych należy dołączać następujące oświadczenia osób 
materialnie odpowiedzialnych:
- o przekazaniu wszystkich dowodów rozchodowych i przychodowych do komórki księgowości przed 
rozpoczęciem czynności spisowych,
- spisaniu wszystkich składników majątkowych w obecności osób materialnie odpowiedzialnych i nie 
wnoszeniu zastrzeżeń przez te osoby co do sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji.

Ponadto na arkuszach spisowych brak jest podania imienia i nazwiska osoby materialnie 
odpowiedzialnej.

Biorąc pod uwagę powyższe oceny, uwagi I wnioski wnoszę os

1. Opracowanie oraz wprowadzenie w życie zasad określających sposób ustalania i tryb 
wnoszenia zabezpieczenia zawieranych umów dzierżawy gruntów znajdujących się we 
władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego, uwzględniających właściwe zabezpieczenie 
interesów Skarbu Państwa. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że wartość zabezpieczenia 
umowy dzierżawy powinna być zależna od jej wartości całkowitej.

2. Sporządzenie zakresu czynności i obowiązków dla Głównego Księgowego oraz powierzenie 
obowiązków zgodnie z wymogami art. 54 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

3. Opracowanie zasad korzystania z samochodów służbowych, uwzględniające m.in. limity km 
na wszystkie samochody, użytkowników tych samochodów, miejsce garażowania itp.

4. Zaprzestanie oddawania w nieodpłatne użytkowanie koni rasy Konik Polski ze względu na 
utratę szans na dopłaty rolno -  środowiskowe z tytułu tej hodowli.

5. Wprowadzenie do instrukcji inwentaryzacyjnej wymogu zobowiązującego osoby materialnie 
odpowiedzialne do składania następujących oświadczeń:
- o przekazaniu wszystkich dowodów przychodu i rozchodu do komórki księgowości przed 

rozpoczęciem czynności spisowych;
- o spisaniu wszystkich składników majątkowych w obecności osób materialnie

odpowiedzialnych i nie wnoszeniu zastrzeżeń przez te osoby co do sposobu 
przeprowadzania inwentaryzacji. .

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Pana Dyrektora o złożenie pisemnej 
informacji odnośnie sposobu wykorzystania wyników kontroli i realizacji zaleceń pokontrolnych -  
w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. W tym czasie oczekuję realizacji 
wszystkich sformułowanych zaleceń pokontrolnych.
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Jednocześnie proszę o załączenie, do powyższej informacji na temat realizacji zaleceń pokontrolnych, 
kserokopii dokumentów lub procedur potwierdzających wdrożenie poszczególnych zaleceń 
pokontrolnych.

Do wiadomości:

Pani Nina Dobrzyńska -  Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochr ony Przyrody

BiUm *OM« *  [Audytu W«w»ęuzneBo 
Dyrektor '

/ O,
Andrzej zbytut



W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, pismo Nr BKAkr-0941- 

5/33195/12/ew z 23 sierpnia 2012 r., uprzejmie informuję, że zawarte w nim 

uwagi i zalecenia zostały szczegółowo omówione i przeanalizowane, a ich sposób 

realizacji przedstawia się następująco:

Ad. 1. Został opracowany i wprowadzony, zarządzeniem dyrektora, regulamin 

wewnętrzny określający zasady wydzierżawiania gruntów pozostających w 

zasobach Narwiańskiego Parku Narodowego.

Określono w nim :

- zasady ustalania ceny wywoławczej (jest nią średnia kwota opłaty dzierżawnej, 

uzyskana w trakcie dotychczasowych postępowań przetargowych);

- system ustalania i tryb wnoszenia zabezpieczenia zawieranych umów.

Z uwagi na brak uregulowań, co do poziomu zabezpieczenia zawieranych umów 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie 

przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki 

narodowe, regulamin określa je  w wysokości przewidzianej w ustawie Prawo 

zamówień publicznych tj. na poziomie 5 -  7 % ceny maksymalnej wartości 

nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy, wnoszonej w formie pieniężnej, 

przelewem, na konto NPN w dniu podpisania umowy.

Ad. 2. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) z dniem 12 września 2012 r.





powierzono obowiązki głównemu księgowemu oraz sporządzono zakres 

czynności i obowiązków głównego księgowego NPN.

Ad. 3. Z dniem 12 września 2012 r. Zarządzeniem nr 8/2012 r. i Zarządzeniem nr 

9/2012 r. Dyrektora NPN, wprowadzono zasady korzystania z samochodów 

służbowych w Narwiańskim Parku Narodowym oraz ustalono miesięczny limit km 

wszystkich samochodów służbowych.

Ad. 4. Przeprowadzono bilans przychodów i kosztów ich uzyskania w związku z 

hodowlą Koników Polskich.

Wydatki roczne, przy 4 - 5  miesięcznym przetrzymywaniu koników w krytym 

pomieszczeniu skalkulowano na poziomie 1690 ,00 zł.

Kwota ta, to koszty zakupu karmy, niezbędne zabiegi weterynaryjne i 

pielęgnacyjne, wynajem pomieszczeń na okres zimowy.

W ogólnym bilansie nie uwzględniono kosztów związanych z całoroczną 

obsługą (dotychczas robili to nieodpłatnie pracownicy Parku), kosztów 

związanych ze zdarzeniami losowymi (choroba, skaleczenia itp.) jak też budowy i 

utrzymania ogrodzenia i wybiegu zimowego oraz koniecznych badań 

genetycznych.

Przy dopłacie rolno -  środowiskowej, wynoszącej 1500 zł/ szt. hodowla Koników 

Polskich generowałaby straty.

Strat nie zniweluje nawet sprzedaż odchowanych 2 — 3 letnich sztuk, gdyż cena 

ogierka/wałacha lub klaczki nie spełniającej wymogów reprodukcyjnych, a naszym 

przypadku jeszcze żaden źrebak nie uzyskał pozytywnej oceny, kształtuje się na 

poziomie 700 -  1000 zł.

W tej sytuacji podjąłem decyzję o ich sprzedaży, po wygaśnięciu umów 

użyczenia.

Ad.5 . Uzupełniono Procedury Kontroli Finansowej Narwiańskiego Parku 

Narodowego wprowadzając do instrukcji wewnętrznej w sprawie inwentaryzacji 

aktywów i pasywów dwa załączniki:

1. oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej przed rozpoczęciem 

inwentaryzacji:





a) o przekazaniu wszystkich dowodów przychodowych i rozchodowych 

składników majątkowych, które zostały ujęte w ewidencji magazynowej i 

przekazane do księgowości,

b) o stanie ewidencji, który został uzgodniony ze stanem prowadzonym w 

księgowości

c) o nie zgłaszaniu zastrzeżeń co do zabezpieczenia powierzonego mienia oraz 

składu Zespołu Spisowego

2.oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej, po zakończeniu

inwentaryzacji, o spisaniu wszystkich składników majątkowych w obecności 

osoby materialnie odpowiedzialnej i nie wnoszeniu przez nią żadnych zastrzeżeń 

co do sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji.




