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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 13/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. zespół 
kontrolny Ministerstwa Środowiska przeprowadził w okresie 2-13 sierpnia 2010 r. kontrolę 
problemową w Świętokrzyskim Parku Narodowym (ŚPN), zgodnie z tematyką zawartą 
w upoważnieniu.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 
w dniu 24 sierpnia 2010 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.

Park posiada założone księgi wieczyste dla wszystkich nieruchomości gruntowych 
pozostających w jego trwałym zarządzie. Powierzchnia poszczególnych użytków gruntowych 
wg rejestru prowadzonego przez ŚPN jest zbieżna z ewidencją gminną. Stan ten wskazuje na właściwą 
dbałość jednostki dotyczącą porządkowania stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa, którymi 
zarządza.

ŚPN dokonuje dzierżaw i użyczenia gruntów. Ustalenia kontroli wykazały, że są one 
realizowane zgodnie z wymaganiami obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami '. Na bieżąco prowadzona jest również kontrola 
przestrzegania warunków zawartych w umowach dzierżawy i użyczenia.

W zarządzie ŚPN - jednostka budżetowa i GP przy ŚPN - znajduje się łącznie 77 budynków. 
Zgodnie z art. 62 ust.l ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane1 2 obiekty te powinny być 
w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowym kontrolom stanu 
technicznego. Stwierdzono, że w kilku budynkach podlegających temu obowiązkowi, stosowne 
kontrole nie zostały wykonane. Braki te dotyczą głównie obiektów przeznaczonych do rozbiórki, 
aktualnie wyłączonych z użytkowania, będących w trakcie remontu i modernizacji. Część przeglądów 
nie zrealizowano ze względu na brak środków finansowych.

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

Park realizuje zadania ochronne w ekosystemach zgodnie z zakresem rzeczowym i ilościowym 
określonym zarządzeniami Ministra Środowiska w sprawie rocznych zadań ochronnych dla

1 (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z póź. zm.).
2 (Dz.U. nr 89, poz. 414).

 

 

 

 
 
 
 

 



Świętokrzyskiego Parku Narodowego na rok 2009 i 2010. Ewidencja zabiegów prowadzona jest 
w sposób właściwy w szczegółowej dokumentacji planu rzeczowo-finansowego Gospodarstwa 
Pomocniczego przy Świętokrzyskim Parku Narodowym (GP przy ŚPN). Zabiegi wykonywane są 
prawidłowo i odpowiadają przyjętym założeniom dotyczącym ochrony czynnej tego obszaru, co 
potwierdziła przeprowadzona lustracja terenowa w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra. Na 
bieżąco prowadzony jest monitoring skuteczności realizowanych zadań ochronnych.

C. Stan prac nad opracowaniem planu ochrony Parku.

Park podjął właściwe działania zmierzające do opracowania projektu planu ochrony, 
odpowiadającego wymaganiom aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Przedsięwzięcie 
będzie dofinansowane ze środków unijnych będących w dyspozycji Centrum Koordynacji Projektów 
Środowiskowych, gdzie został złożony w tej sprawie stosowny wniosek. Działalność Parku w tym 
zakresie należy ocenić pozytywnie.

D. Polityka mieszkaniowa, w tym przestrzeganie zasad obliczania i wypłacania ekwiwalentu 
przysługującego pracownikom w przypadku braku możliwości przydziału mieszkania 
bezpłatnego.

ŚPN posiada opracowany program zagospodarowania zasobów mieszkaniowych, którymi 
aktualnie dysponuje. Lokale mieszkalne w większości są zajmowane przez własnych pracowników, 
w tym głównie uprawnionych do bezpłatnego mieszkania. Ze wszystkimi najemcami lokali 
mieszkalnych zawarto umowy najmu. W umowach zawarowano interes wynajmującego w zakresie 
bieżących napraw i konserwacji oraz na wypadek zniszczeń i dewastacji, a także na wypadek 
wykorzystywania lokalu w sposób sprzeczny z treścią umowy najmu.

Zasady obliczania i wypłacania pracownikom ekwiwalentu za niewykorzystywanie bezpłatnego 
mieszkania oraz stosowna dokumentacja w tym zakresie są zgodne z przepisami u stawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody3.

E. Tryb i terminowość wydawania postanowień dyrektora Parku w sprawie zabudowy 
na terenie Parku i otuliny.

W badanym okresie Dyrektor ŚPN wydał ogółem 327 postanowień w sprawie warunków 
zabudowy, w większości dotyczących inwestycji kubaturowych w otulinie Parku. Sprawdzona 
w trakcie kontroli dokumentacja wybranych losowo postanowień Dyrektora Parku, nieprawidłowości 
nie wykazała.

F. Gospodarka finansowa Parku.

Świętokrzyski Park Narodowy posiada opracowane zasady (politykę) rachunkowości, instrukcję 
gospodarki kasowej i instrukcję inwentaryzacyjną. Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej w 2009 r. 
i jej udokumentowanie odbywało się zgodnie z zaleceniami instrukcji inwentaryzacyjnej, 
wprowadzonej stosownym zarządzeniem Dyrektora ŚPN. Inwentaryzacja została przeprowadzona 
zarówno w ŚPN jak i w GP przy ŚPN. Różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono.

Dokonana podczas kontroli analiza w ybranych kosztów  rodzajow ych niepraw idłow ości nie 
wykazała.

Dochody budżetowe odprowadzane były z zachowaniem terminów określonych w § 4 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.06.2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
wykonywania budżetu państwa4.

3 (Dz.U. nr 92, poz.880 z póź. zm.)
4 (Dz. U. z 2009 r. nr 116, poz. 784 ze zm.)
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Gospodarstwo Pomocnicze przy ŚPN w 2009 r. wypracowało zysk w kwocie 5 045,87 zł. 
Zgodnie z wymogami art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych\ połowę 
osiągniętego zysku wpłacono do budżetu.

G. Realizacja zamówień publicznych.

W zakresie kontrolowanych zagadnień nieprawidłowości nie stwierdzono.

H. Gospodarka transportowa.

Ustalenia kontroli w zakresie kontrolowanych zagadnień nie wykazały nieprawidłowości 
formalnych. Stwierdzono oszczędne gospodarowanie środkami transportu, o czym świadczą uzyskane 
wskaźniki kosztów jednostkowych, jak też wyniki ogólne funkcjonowania transportu.

I. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

W  w iększości kontrolow anych zagadnień dotyczących stanu bezpieczeństw a i higieny 
pracy niepraw idłow ości nie zostały stw ierdzone. U jaw nione uchybienia dotyczyły w adliw ie 
sform ułow anego zakresu czynności N adleśniczego Parku, który pozostaje w  sprzeczności z 
zapisam i obow iązującego regulam inu organizacyjnego jednostk i odnoszącym i się do tego 
stanow iska pracy. Ponadto w  spraw ach dokum entow ania w ypadków  przy pracy kontrola 
wykazała, że postępow anie podczas ustalenia okoliczności w ypadków  przy pracy jes t 
niezgodne z obow iązującym i przepisam i, natom iast dokum entacja pow ypadkow a nie zaw iera 
kom pletu niezbędnych dokum entów.

W ŚPN oszacowano ryzyko zawodowe dla wszystkich stanowisk pracy. Z opracowanej 
dokumentacji wynika, iż występują stanowiska pracy, na których oszacowano ryzyko zawodowe na 
poziomie średnim. W jednostce nie podjęto działań zm ierzających do obniżenia stopnia 
średniego zagrożenia dla zdrow ia na w ym ienionych stanow iskach pracy.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Dokonywanie wymaganych prawem okresowych kontroli stanu technicznego wszystkich 
obiektów budowlanych będących w zarządzie ŚPN i GP przy ŚPN, które temu obowiązkowi 
podlegają.

2. Doprowadzenie zakresu czynności Nadleśniczego Parku do zgodności z zapisami regulaminu 
organizacyjnego ŚPN.

3. Wzmocnienie nadzoru nad prawidłowością i kompletnością sporządzanej dokumentacji 
dotyczącej wypadków przy pracy.

4. Podjęcie działań zmierzających do obniżenia stopnia średniego zagrożenia dla zdrowia na 
stanowiskach pracy, dla których takie zagrożenie zostało stwierdzone.

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.

Do wiadomości:

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

5(D.U. nrl57,poz. 1240).
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