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W YSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 16/2012 z dnia 4 czerwca 2012r. zespół 
kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 1 8 - 2 2  czerwca 2012 r. kontrolę 
problemową w Drawieńskim Parku Narodowym (DPN) w zakresie:

1. Gospodarki finansowej Parku;
2. Udostępniania Parku dla turystyki.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolujący w składzie:
* Ewa Walczak -  Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
■ Stanisław Kucharski -  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 9.

Drawieński 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.).

Nadzór nad działalnością parków narodowych sprawuje Minister Środowiska - zgodnie 
z zapisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, 
poz. 1220 z późn. zm.).

Dyrektorem Drawieńskiego Parku Narodowego jest od dnia 2 grudnia 2011 r. p. Paweł Bilski, 
powołany na to stanowisko decyzją Ministra Środowiska z dnia 1 grudnia 2011 r., na okres 5 lat.

(Dowód: akta kontroli str. 10)
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Ustalenia kontroli:

Na podstawie przeprowadzonego postępowania kontrolnego działalność Drawieńskiego Parku 
Narodowego w zakresie kontrolowanych zagadnień została oceniona pozytywnie.

1. Gospodarka finansowa Parku.

Prowadzenie gospodarki finansowej Drawieńskiego Parku Narodowego w zakresie objętym kontrolą 
została oceniona pozytywnie.

Drawieński 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. Podstawą gospodarki finansowej Parku 
narodowego jest roczny plan finansowy.

Na podstawie art. 8g ust 6 w/w ustawy o ochronie przyrody 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 zakończenia 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.

Drawieński 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.

Główny Księgowy Drawieńskiego PN posiada zakres czynności i obowiązków z dnia 9 stycznia 
2012r. w którym zawarte jest powierzenie obowiązków dotyczące prowadzenia gospodarki 
finansowej, zgodnie z wymogami art. 54 ust. 1 w/w ustawy o finansach publicznych.

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

(Dowód: akta kontroli str. 11-13).

Procedury wewnętrzne regulujące gospodarkę finansową:

- Zarządzenie nr K-0100-1/2012 Dyrektora DPN z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie zasad (polityki) 
rachunkowości Drawieńskiego PN.

- Zarządzenie nr K-0100-3a/2012 Dyrektora DPN z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie sposobu 
opisywania dokumentów potwierdzających zdarzenia gospodarcze jednostki.

2



W zarządzeniu powyższym powołano się m. in. na ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 
z późn. zm.) oraz na projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2011 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej parku narodowego.

W zarządzeniu tym wprowadzono ewidencjonowanie operacji księgowych, uwzględniające podział 
zdarzeń gospodarczych, zgodny z realizowanym budżetem zadaniowym.

Wprowadzono zespół 5 -  służący do ewidencjonowania kosztów wg miejsca ich powstawania.

Plan finansowy:

Podstawą gospodarki finansowej Parku jest roczny plan finansowy.

Na sfinansowanie realizacji zadań, o których mowa w art. 8b ust. 1 w/w ustawy o ochronie przyrody 
ustawy, 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 ustawy, 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.

Struktura wydatków DPN w roku 2012.

Lp. Kierunki wydatków Źródło pozyskania środków Kwota w zł

1.
Zadania ustawowe wg ustawy o 
Ochronie Przyrody

Przychody własne z tytułu wykonywania 
działań ustawowych 3 322 540
Dotacja celowa z budżetu państwa 2 646 000

2.
POIiŚ zadanie pn. "Plan Ochrony 
DPN"

Dotacja celowa z budżetu państwa na 
współfinansowanie projektów 
realizowanych ze środków UE 144 000

3.
CKPŚ zadanie pn."Plan Ochrony
DPN"

Dotacja celowa z budżetu państwa na 
finansowanie projektów realizowanych
ze środków UE 670 000

4

Europejska Współpraca Terytorialna 
Interreg IVa " Odnowa ekologiczna i 
rozwój turystyczny w polskiej i 
niemieckiej części zlewni rzeki Odry"

Dotacja celowa z budżetu państwa na 
współfinansowanie (15%) projektów 
realizowanych ze środków UE

55 000
5

Europejska Współpraca Terytorialna 
Interreg IVa " Odnowa ekologiczna i 
rozwój turystyczny w polskiej i 
niemieckiej części zlewni rzeki Odry"

Środki na finansowanie (85%) projektów 
realizowanych ze środków UE. 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
Procedury nie sprawdzone, wykonanie 
projektu zagrożone. 311 000

6
IF LIFE+ "Polskie Ostoje Ptaków" 
realizowany w 5 PN

Koordynator główny - Instytut Badania 
Ssaków w Białowieży 178 256
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7 Realizacja 7 zadań wg umów dotacji NFOŚiGW 1 995 330

8

Koszty niekwalifikowane 
(dokumentacja) dla zadania pt.: 
"Remont budynku ichtiologicznej 
stacji terenowej DPN z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii" ze środków NFOŚiGW oraz 
" Modernizacja infrastruktury 
drogowej na potrzeby ochrony 
przeciw pożarowej w DPN". Środki 
na wykonanie trzech mostów 
planowane do pozyskania z Funduszu 
Leśnego lub NFOŚiGW.

Środki z zysku GP na finansowanie 
inwestycji jednostki

105 000
RAZ EM 9 427 126

Źródła pozyskania środków DPN w roku 2012

Dotacje ogółem 41% 3 826 000
Przychody własne 35% 3 322 540
Pozostałe przychody 24% 2 278 586
RAZEM 100% 9 427 126

Z przedstawionej przez Głównego Księgowego Drawieńskiego PN powyższej tabeli wynika, że 
najważniejszą pozycję przychodów stanowią dotacje z budżetu państwa -  41 %, przychody 
z prowadzonej działalności 35 % przychodów i 24 % 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 wynagrodzenia przeznaczono kwotę 2 631 000 zł, w tym:
- na wynagrodzenia osobowe -  2 597 000 zł (wynagrodzenia pracowników Parku i przejętych 
pracowników po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym, których wynagrodzenia w 2011 r. 
finansowane były z rezerwy celowej); nie planowano natomiast środków na wynagrodzenia osobowe 
w ramach realizowanych projektów z udziałem środków z budżetu państwa;
- na wynagrodzenia bezosobowe -  34 000 zł, przeznaczone na pokrycie wydatków zleconych 
w ramach działań ustawowych (np. dyżury p.poż, utrzymanie kancelarii konserwatorów o/o).

W odpowiedzi na zapytanie kontrolujących dotyczące planu finansowego oraz limitów na 
wynagrodzenia, Dyrektor Drawieńskiego PN wraz z Głównym Księgowym udzielili wyjaśnienia 
w formie pisemnej, z którego wynika m.in. że: „Koszty funkcjonowania Parku (w tym: 
wynagrodzenia, materiały, energia, remonty, usługi obce, składki ZUS, pozostałe koszty) rozumiane 
są jako działania określone w ustawie o ochronie przyrody, pokrywane z przychodów własnych 
z tytułu prowadzonej działalności ustawowej i dotacji celowej z  budżetu państwa na działania 
ustawowe.

Podkreślić należy, że koszty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych przyznane dla pracowników 
jednostki i przejętych ze zlikwidowanego GP zgodne są z limitem ustawy budżetowej na rok 2012. 
Natomiast koszty realizacji zadań rozumiane jako zadania zlecone do wykonania z różnych źródeł (np. 
NFOŚiGW, WFOSiGW, LIFE+) na podstawie zawartych umów i zasad w nich przyjętych,

ee
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w wartościach wg poszczególnych harmonogramów. To znaczy że koszty wynagrodzeń osobowych 
i bezosobowych ujęte w harmonogramach realizowanych zadań ze środków NFOSiGW oraz LIFE+, 
środki te nie podlegają ograniczeniom limitu ponieważ w całości finansowane są z w/w źródeł 
a przyjęty limit ustalono na postawie liczby pracowników Parku z roku 2010.

Nie rozróżnienie limitowania wynagrodzeń dla działań ustawowych i zadań zleconych powoduje, że 
zawarte umowy dotacji w części na wynagrodzenia będą ograniczały wykonanie zadań ustawowych 
lub wykonanie zadań zleconych.

Przyjęty w roku poprzednim do realizacji projekt LIFE+, który na rok bieżący zgodnie 
z harmonogramem ma przewidziane wynagrodzenia w kwocie około 40 tys. zl musi zatem pomniejszyć 
fundusz płac, który obligatoryjnie został ustalony dla pracowników jednostki i przejętych z GP.

A zatem w związku z brakiem rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej o której mowa 
w art. 8g ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w brzmieniu obowiązującym 
począwszy od 01.01.2012r ( Dz. U. 11. 224 poz. 1337), Park musi dokonać wyboru pomiędzy 
zerwaniem warunków umowy dotacji a naruszeniem dyscypliny finansów publicznych za przekroczenie 
limitu wynagrodzeń”.

(Dowód: akta kontroli str. 14 -  16).

W 2012 r. wg powyższego zestawienia Park realizuje siedem projektów, finansowanych ze środków 
NFOŚiGW, w ramach których są ponoszone wydatki m.in. na wynagrodzenia bezosobowe 
i majątkowe. Z w/w wyjaśnień wynika, że podpisanie umów na finansowanie z NFOSiGW miało 
miejsce pod koniec 2011 r., zatem nie zostały one ujęte w projekcie planu finansowego na 2012 r.

W związku z powyższym Park jest na etapie uzgodnień korekt planu z Ministerstwem Środowiska.

Dochody budżetowe:

W § 3 pkt 6 umowy dotacji nr 26/DE/2012 z dnia 28 marca 2012 r. zawartej pomiędzy Ministrem 
Środowiska a Drawieńskim Parkiem Narodowym, dotyczącej udzielenia Parkowi dotacji celowej 
zapisano, że: „odsetki bankowe od środków pochodzących z dotacji stanowią dochód budżetu państwa 
i winny być zwrócone na rachunek dochodów Dotującego (Ministerstwa Środowiska...) w terminach 
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.).”.

Z okazanego aneksu nr 1 do umowy rachunku bankowego z dnia 30.01.2012 r. pomiędzy Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie a Drawieńskim Parkiem Narodowym wynika, że kapitalizacja 
odsetek dokonywana jest kwartalnie.

Wyciąg bankowy nr 1 z dnia 2012.04.02 wskazuje, że środki z Ministerstwa Środowiska z w/w 
umową dotacji wpłynęły na rachunek bankowy Drawieńskiego PN w dniu 02.04.2012 r., zatem 
odsetki bankowe będące dochodami budżetowymi wystąpią na dzień 30 czerwca 2012 r.

Dochody z innych źródeł nie występują.
(Dowód: akta kontroli str. 17 -  24).
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Inwentaryzacja roczna:

Na podstawie zarządzenia nr K-0100-80/2011 z dnia 30.11.2011 r. Dyrektora Drawieńskiego PN 
przeprowadzono inwentaryzacje roczną. Inwentaryzacja była przeprowadzona w formie:
- spisu z natury,
- uzgodnienia sald z kontrahentami,
-weryfikacji poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.

Ze sprawozdania z inwentaryzacji rocznej wynika, że różnice pomiędzy stanem faktycznym 
a wynikającym z dokumentów stwierdzono w stanie drewna odbiorczego w trzech obwodach 
ochronnych. W sprawozdaniu tym podano numery kwitów wywozowych na podstawie których 
rozliczono różnice inwentaryzacyjne. Napisano także - w w/w sprawozdaniu, że rozliczono różnice 
inwentaryzacyjne w grupie środki trwałe (ewidencjonowane na koncie 011) - zniszczona tablica 
edukacyjna.

(Dowód: akta kontroli str. 25 -  32).

Przyczyną powyższej sytuacji (różnic inwentaryzacyjnych w stanach drewna) może być w ocenie 
kontrolujących brak przekazania przez osoby materialnie odpowiedzialne wszystkich dowodów 
przychodu i rozchodu do komórki księgowości przed rozpoczęciem czynności spisowych.

2. Udostępnianie Parku dla turystyki.

Działalność Drawieńskiego Parku Narodowego w zakresie udostępniania dla turystyki została 
oceniona pozytywnie.

Park określił uwarunkowania organizacyjne dla sprawnej realizacji zadań związanych 
z udostępnieniem swojego obszaru dla turystyki w obecnie funkcjonującym regulaminie 
organizacyjnym. Z ustaleń kontroli wynika, że przyjęte rozwiązania, ustalona obsada osobowa, zakres 
zadań, podległości i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk pracy - są właściwe 
i odpowiadają aktualnym potrzebom w tym zakresie.

(Dowód: akta kontroli, str.33 -  38).

Zapisy odnoszące się do zagadnień związanych z udostępnianiem Parku dla turystyki zostały zawarte 
w Zarządzeniu nr 73 Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zadań ochronnych dla 
Drawieńskiego Parku Narodowego na lata 2010-2012 oraz w Zarządzeniu zmieniającym nr 22 z dnia 
28 kwietnia 2011 r. Zapisy te wskazują rzeczywiste zagrożenia dla przyrody DPN wynikające m.in. ze 
wzrastającego ruchu turystycznego, które dotyczą przede wszystkim rzeki Drawy udostępnionej dla 
spływów kajakowych oraz warunkują konieczność i stanowią uzasadnienie dla wprowadzenia limitów 
udostępniania tego szlaku wodnego. W związku z powyższym w wymienionych dokumentach zostały 
nałożone na Park określone zadania w zakresie sposobów eliminacji lub ograniczania wskazanych 
zagrożeń.

(Dowód: akta kontroli str. 39-41).
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Przeprowadzona kontrola wykazała, że jednostka właściwie realizuje obowiązki wynikające 
z przepisów aktualnie obowiązującego prawa w zakresie udostępnienia swojego obszaru dla turystyki. 
Dyrektor Parku wydał stosowne zarządzenia wewnętrzne regulujące sprawy korzystania z terenu 
DPN, ustalił wysokość opłat za wstęp i udostępnianie oraz określił sposoby pobierania tych opłat.

Na bieżąco realizowane są zadania ochronne z tytułu udostępniania dla turystyki, zgodnie z zakresem 
rzeczowym określonym w Zarządzeniach Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla 
Drawieńskiego Parku Narodowego na lata 2010-2012, co znajduje odzwierciedlenie w prowadzonej 
dokumentacji. Podczas lustracji terenowej kontrolujący stwierdzili:
-  dobry stan techniczny obiektów i urządzeń służących obsłudze ruchu turystycznego,
-  pola biwakowe, szlaki turystyczne, miejsca przeznaczone dla odpoczynku turystów właściwie 

oznakowane i zaopatrzone w tablice zawierające wszystkie informacje dotyczące zasad 
udostępnienia turystycznego DPN,

-  naturalne przeszkody na szlaku wodnym rzeki Drawy (powalone drzewa) wymagające 
w niektórych miejscach częściowego usunięcia przez służby DPN,

-  dobre, punktowe oznakowanie szlaku wodnego rzeki Drawy informujące o aktualnym kilometrze 
trasy spływu kajakowego, ułatwiające lokalizację turysty w przypadku wystąpienia zagrożenia,

-  wysoką dbałość o utrzymanie estetyki urządzeń i obiektów służących obsłudze ruchu 
turystycznego.

(Dowód: akta kontroli str. 42 -  47).

Z ustaleń kontroli wynika, że ustalony obecnie na poziomie 700 osób limit udostępnienia 
turystycznego na rzece Drawie jest warunkowy i stanowi kompromis pomiędzy potrzebami ochrony 
przyrody, a oczekiwaniami Lokalnej Organizacji Turystycznej skupiającej przedsiębiorców 
organizujących spływy kajakowe na szlaku wodnym. W sprawie tej Park konsultował się ze 
specjalistami w dziedzinie ruchu turystycznego oraz dokonał uzgodnień z Radą Naukową. Ponadto 
prowadzony jest bieżący monitoring presji turystycznej, zostały podjęte badania specjalistyczne 
oraz analizy eksperckie, które pozwolą na określenie rzeczywistej, maksymalnej ilości kajakarzy, 
mogących przebywać na rzece bez szkody dla przyrody DPN.

Wymienione powyżej działania Parku należy ocenić jako właściwe i w połączeniu 
z realizowanym programem edukacyjnym, zmierzające w kierunku zapewnienia dobrego 
wizerunku DPN wśród lokalnej społeczności.

(Dowód: akta kontroli, str. 48 -  60).

Dyrektor Parku realizując obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na 
obszarach wodnych jednostki, wynikający z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208 poz. 1240), we współpracy z właściwymi 
terytorialnie Komendami Powiatowymi Policji oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym, dokonał analizy występujących tu zagrożeń. W analizie zawarto informację dotyczącą 
udostępnionych obszarów wodnych, określono przyczyny i skutki zagrożeń oraz wskazano sposoby 
prowadzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa.

Ponadto we współpracy z policją objęto nadzorem miejsca szczególnie niebezpieczne, które będą na 
bieżąco monitorowane przez Straż Parku oraz inne Służby wykonujące prace na tych terenach.
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W ramach prowadzenia działań edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, 
pracownicy Parku prowadzą także prelekcje w okolicznych szkołach. Wszelkie niezbędne informacje 
dotyczące aktualnych zagrożeń oraz warunków pogodowych prezentowane są na stronie internetowej 
DPN. Przygotowana została prezentacja multimedialna, która dostępna jest w Punktach 
Informacyjnych Parku i w jego siedzibie oraz zapewniono animowany wstęp do strony internetowej 
tzw. „Intro” - o tematyce związanej z bezpieczeństwem. Dodatkowo do każdego biletu dołączone są 
ulotki z informacją o zagrożeniach oraz znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

(Dowód: akta kontroli str. 61 - 71).

W związku ze stwierdzeniem w trakcie kontroli uchybienia w dokumentowaniu przeprowadzonej 
inwentaryzacji wnoszę o ponowne zapoznanie i zobowiązanie osób materialnie odpowiedzialnych do 
stosowania obowiązującej w Drawieńskim Parku Narodowym instrukcji inwentaryzacyjnej, 
w szczególności w zakresie postanowień dotyczących wymogu przekazywania wszystkich dowodów 
przychodu i rozchodu do komórki księgowości przed rozpoczęciem czynności spisowych.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Pana Dyrektora o złożenie pisemnej 
informacji odnośnie sposobu realizacji zalecenia pokontrolnego -  w terminie 1 miesiąca od daty 
otrzymania niniejszego wystąpienia. Proszę o załączenie do przedmiotowej informacji kserokopii 
dokumentu potwierdzającego zapoznanie się osób materialnie odpowiedzialnych z instrukcją 
inwentaryzacyjną i zobowiązanie się do jej stosowania.

Do wiadomości:

Pani Nina Dobrzyńska - Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie 
Środowiska.

Bmio toutroii i Audytu Wewnętrznego 
Dyrektor

$  . 8 

Andrmj Zbyita



Drawieński Park Narodowy
73-220 Drawno u i, Leśników 2 tal. (0-48)05 768 2061, 

fax.(0-48)95 768 2610, vwrw.dsn.pl. e-mail: dpn@dprt.pt

Znak sprawy; 3127/2012 Drawno, dnia 27.08.2012 r.

Szanowny Pan 

Janusz Zaleski 
Podsekretarz Stanu 

Główny Konserwator Przyrody 
Ministerstwo Środowiska

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przesłane pismem BKAkr-0941 

4/29482/12/ew, składam informacje dotyczące sposobu realizacji zalecenia 

pokontrolnego.

Zgodnie z zaleceniem zawartym w wystąpieniu pokontrolnym Drawieński Park 

Narodowy przeprowadzi dnia 31 08.2012 r. szkolenie dla pracowników materialnie 

odpowiedzianych w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji. Z uwagi na sezon 

urlopowy szkolenie to odbędzie się dopiero we wskazanym terminie wraz z 

comiesięczną sesją służb DPN. W ramach przeprowadzonego szkolenia szczególny 

nacisk zostanie położony na zagadnienia wskazane przez zespół kontrolujących oraz 

na zobowiązanie pracowników do należytego wykonania czynności wskazanych jako 

uchybienia.

Zgodnie z poleceniem Pana Ministra, po przeprowadzeniu szkolenia 

informacja wraz z  listą osób odpowiedzialnych materialnie zostanie przesłana 

dodatkowym pismem.
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