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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia nr 12/2010 z dnia 24 lipca 2010 r. - zespół kontrolny Ministerstwa 
Środowiska przeprowadził kontrolę doraźną w Biebrzańskim Parku Narodowym w zakresie gospodarki 
finansowej Gospodarstwa Pomocniczego przy Biebrzańskim Parku Narodowym (GP przy BPN).

Celem przeprowadzonej kontroli było sprawdzenie zgodności prowadzonej gospodarki finansowej 
z aktami normatywnymi oraz ocena efektywności, oszczędności i terminowości realizacji wydatków 
i dochodów budżetowych.

Ustalenia kontroli opisano szczegółowo w protokole z kontroli, podpisanym przez Pana Dyrektora 
w dniu 03.08.2010 r.

W zakresie gospodarki finansowej w Gospodarstwie Pomocniczym przy Biebrzańskim Parku 
Narodowym ustalono:

Zgodnie z art. 101 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 
z późn. zm.) parkiem narodowym zarządza dyrektor parku narodowego.

Dyrektor parku narodowego jako kierownik jednostki jest również odpowiedzialny za całość gospodarki 
finansowej danej jednostki sektora finansów publicznych - na podstawie art. 53 ust. 1 w/w ustawy 
o finansach publicznych.
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1. Formalno -  prawne podstawy funkcjonowania GP przy BPN

Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres i podział zadań oraz tryb pracy GP przy BPN ustala 
regulamin organizacyjny, wprowadzony zarządzeniem nr 7 Dyrektora Biebrzańskiego Parku 
Narodowego z dnia 1 czerwca 2008 r. Zgodnie z § 3 tego dokumentu:
1. Dyrektor Parku sprawuje nadzór nad całokształtem działalności Gospodarstwa, a główny księgowy 
Parku nad prawidłową gospodarką finansową.
2. Dyrektor powierza prowadzenie Gospodarstwa Kierownikowi Gospodarstwa.

Kierownikiem GP przy BPN od dnia 1 kwietnia 2001 r. jest Pan Janusz Senderacki; zakres obowiązków 
i czynności służbowych został przyjęty w dniu 4.04.2001 r.

Głównym Księgowym BPN od dnia 8 marca 1994 r. jest Pani Halina Kardasz. Pani Halina Kardasz 
wykonuje również obowiązki Głównego Księgowego w GP przy BPN. Aktualny zakres czynności 
Głównego Księgowego podpisany został w dniu 5.04.2002 r.

Główny Księgowy BPN spełnia wymogi stawiane głównym księgowym jednostek sektora finansów 
publicznych o których mowa w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. nr 157, poz. 2104 ). Główny Księgowy powinien ponadto potwierdzić przyjęcie odrębnego 
imiennego upoważnienia do prowadzenia gospodarki finansowej, zgodnie z wymogiem art. 53 ust. 2 
w/w ustawy o finansach publicznych.

2. Zasadność i racjonalność realizowanych wydatków oraz terminowość regulowania zobowiązań

Zgodnie z wymogiem art. 44 ust. 3 w/w ustawy o finansach publicznych, wydatki publiczne powinny 
być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów 
z danych nakładów oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

a) terminowość wypłat wynagrodzeń oraz regulowania pozostałych zobowiązań

Zgodnie z § 45 Regulaminu Pracy dla Gospodarstwa Pomocniczego przy BPN, wprowadzonego 
Zarządzeniem Dyrektora BPN nr 13/2007 z dnia 31.10.2007 r.: „Wynagrodzenie za pracę pracownikom 
Gospodarstwa Pomocniczego wypłaca się miesięcznie z dołu w dniu 27 każdego miesiąca”.
Wypłata wynagrodzeń w Gospodarstwie Pomocniczym przy BPN w I półroczu 2010 r. odbywała się po 
upływie terminów określonych w wyżej wymienionym regulaminie. Opóźnienia te zaczynając od m-ca 
stycznia 2010 r. wynosiły od kilku dni do ok. jednego miesiąca za m-c maj. Wypłata wynagrodzeń 
odbywała się w kilku ratach.
Po upływie terminów regulowano również niektóre pozostałe zobowiązania.

b) odszkodowania za szkody wyrządzane w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne

W roku 2003 powierzchnia szkód spowodowanych głównie przez dziki, będących podstawą do wypłaty 
odszkodowań wynosiła 30 ha (tzw. pow. zredukowana), zaś w roku 2008 ok.100 ha, co odpowiadało 
kwotom odszkodowań odpowiednio 30,3 tys. zł i 108 tys. zł.

W celu zmniejszenia strat w uprawach Park prowadzi odstrzał redukcyjny dzików. W roku 2009 r. BPN 
wystąpił do Ministra Środowiska z wnioskiem o zwiększenie ilości redukowanych zwierząt w ramach
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zadań ochronnych o ok. 30%. Ponadto służby terenowe przeszły dodatkowe szkolenia w zakresie 
ograniczania i zapobiegania szkodom. Działania te spowodowały, że w roku 2009 powierzchnia 
zredukowana szkód i kwoty odszkodowań zmniejszyły się o ok. 50% (47,9 ha i 46,6 tys. zł). W marcu 
2010 r. Kierownik GP przy BPN skierował do Dyrektora Parku oświadczenie, że w związku ze złą 
sytuacją finansową odstępuje od wypłaty odszkodowań z tytułu szkód wyrządzanych w uprawach 
rolnych przez zwierzęta łowne. Obowiązek wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzane przez zwierzęta 
łowne w uprawach rolnych nakłada na park narodowy przepis art. 126 ust.9 w/w ustaw 
o ochronie przyrody.

c) umundurowanie i odzież ochronna

Główny Księgowy BPN przedstawił kontrolującym wykaz „Umundurowanie i odzież BHP na 2010 r. -  
należne i nie wydane z powodu braku środków”. Należne umundurowanie i odzież ochronna nie zostały 
pracownikom wydane -  jak wynika z wyjaśnień Głównego Księgowego, z powodu trudności 
finansowych.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli, uważam za wskazane podjęcie następujących działań:

1. Sporządzić w formie pisemnej powierzenie obowiązków i odpowiedzialności Głównemu 
Księgowemu, o którym mowa w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach 
publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240).

2. Wydatki publiczne winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady 
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w wysokości i terminach wynikających 
z wcześniej zaciągniętych zobowiązań - zgodnie z art. 44 ust. 3 w/w ustawy o finansach publicznych. 
W związku z tym należy podjąć dalsze działania w kierunku zwiększenia przychodów oraz 
ograniczenia kosztów, mające na celu:
- regulowanie zobowiązań wobec pracowników i pozostałych zobowiązań w wysokościach 

i terminach wynikających z wcześniej podpisanych umów,
- wydanie pracownikom należnego umundurowania i odzieży roboczej zgodnie z wymogami bhp,
- dokonywanie wypłat odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach 

rolnych, w oparciu o przepis art. 126 ust. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 z późn. zm).

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne proszę Pana Dyrektora o złożenie pisemnej 
informacji na temat sposobu wykorzystania wyników kontroli zawartych w protokole oraz 
o podjęcie działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych uchybień i realizacji zaleceń zawartych 
w tym wystąpieniu -  w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania niniejszego pisma.

Do wiadomości:
Pani Agnieszka Dalbiak -  Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
Dyrektor

Amłmtfzbylm
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