
Warszawa, dnia 3  lipca 2014 r.

Minister Środowiska

BKA-I-0941 - 4/ Z& 4  ?  Z/14 /  P  k>

Pan
Konrad Wypychowski 
Dyrektor
Parku Narodowego „Ujście Warty”

WYSTĄPIENIE POKONROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 7/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. 
zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 12 -  16 maja 2014 r. kontrolę 
problemową w Parku Narodowym „Ujście Warty”(PNUW) w zakresie:

1) Kontroli realizacji zadań Parku w zakresie wykonywania rocznych zadań ochronnych, 
ustanowionych przez Ministra Środowiska w poszczególnych ekosystemach oraz stanu prac 
nad opracowaniem planu ochrony Parku;

2) Kontroli realizacji planu finansowego Parku, w tym w szczególności prawidłowości 
wykorzystania otrzymanych dotacji celowych;

3) Kontroli funkcjonowania Parku w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolujący Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
w składzie:

■ Ewa Walczak -  Radca Ministra,
■ Jerzy Chabros -  Radca Ministra,
■ Jan Zagajewski -  Radca Ministra.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rządowej1.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli pod nr 2/2014.

Ustalenia kontroli:

Na podstawie przeprowadzonego postępowania kontrolnego działalność Parku Narodowego „Ujście 
Warty” w zakresie skontrolowanych zagadnień została oceniona pozytywnie z zastrzeżeniami.

'Dz. U. nr 185, poz. 1092
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1. Realizacja zadań ochronnych Parku w zakresie wykonywania rocznych zadań ochronnych 
ustanowionych przez Ministra Środowiska w poszczególnych ekosystemach oraz stanu prac nad
opracowaniem planu ochrony Parku.

Działalność PNUW w zakresie skontrolowanych zagadnień została oceniona pozytywnie 
z zastrzeżeniami.

W okresie objętym kontrolą, Park Narodowy „Ujście Warty” realizował zadania ochronne 
w oparciu o zarządzenia: nr 78 Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zadań 
ochronnych dla Parku Narodowego ”Ujście Warty”2 3 oraz nr 3 Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 
2014 r. w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego „ Ujście Warty”2. Pierwsze zarządzenie 
obejmowało okres trzech lat. Obecnie obowiązujące obejmuje okres 5 lat.

Park planuje zadania ochronne w układzie rocznym według rodzaju, w przyjętym rozmiarze oraz 
lokalizacji. W takim samym układzie sporządzane jest sprawozdanie z wykonania zadań ochronnych. 
W obu przypadkach komórki merytoryczne odpowiedzialne za planowanie oraz realizacje nie 
wykazują w sporządzanych zestawieniach planowanych kosztów oraz przychodów na etapie planu 
oraz realizacji, poszczególnych zadań. Brak planowania kosztów i dochodów na poziomie komórek 
merytorycznych, wpływa negatywnie na rzetelność i jakość planowania w zakresie finansowym.

Planowane zadania ochronne były zrealizowane. Jednakże w ramach kontroli wykazano pozycje 
zrealizowane częściowo oraz niezrealizowane. Częściowa realizacja lub jej brak wynikała najczęściej 
z długiego okresu zalania wodą terenów, na których planowano zabiegi.

W planie zdań ochronnych na 2013 r., przedstawionym kontrolującym nie ujęto jednego z zadań, które 
jest wykazane w zestawieniu z realizacji zadań ochronnych za 2013 r. Z wyjaśnień udzielonych przez 
Park wynika, że kontrolującym, podczas kontroli w Parku, została przedstawiona wersja robocza tego 
planu4.

[Dowód: akta kontroli str. 1/1-22]

Park Narodowy „Ujście Warty” jest w trakcie opracowywania projektu planu ochrony dla PNUW 
(powierzchnia 8 047 ha) oraz dla obszaru NATURA 2000 - PLC 080001 Ujście Warty (powierzchnia 
33 297 ha). Realizacja tych zadań rozpoczęła się w 2011 r. i ma być zakończona do 30 czerwca 2014r. 
Zgodnie z przedstawionymi dokumentami, zaawansowanie realizacji tych zadań jest zgodne 
z harmonogramami rzeczowo finansowymi, wynikającymi z podpisanych umów o dofinansowanie 
nr POIS.05.03.00-00-278/10-00 oraz z wykonawcą projektów tych planów - Małopolską Grupą 
Geodezyjno - Projektową S.A. - umowa nr ZP-3/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

W czasie podpisywania ww. umów, przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody5 
(uoop) stanowiły o właściwości dyrektora parku narodowego w zakresie obszaru NATURA 2000 
również poza granicami parku narodowego. Obecnie, po zmianie przepisów dyrektor parku 
narodowego nie ma takiej kompetencji. Na tle powyższego wyłania się problem związany z procesem 
dalszego procedowania nad projektem planu ochrony dla obszaru NATURA 2000 - PLC 080001 
Ujście Warty, położonego poza granicami PNUW, wynikającego z nadzoru nad tym obszarem poza

2 Dz. Urz. MŚ z 2010 r. nr 4 poz. 83 z późn. zm.
3 Dz. Urz. MŚ z 2014 r. poz. 3
4 Pismo PNUW z dnia 20.05.2014 r. znak: 0-091-3/14/ŁC
5 Dz. U. z 2013 r., poz. 627
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granicami parku narodowego. W czasie podpisywania umowy nadzór nad nim, zgodnie z ówczesnymi 
przepisami uoop sprawował dyrektor parku narodowego. W trakcie opracowywania projektów planu 
ochrony dla ww. form ochrony przyrody nadzór dyrektora parku narodowego został ograniczony dla 
obu form w granicach parku narodowego, a pozostała część obszaru NATURA 2000 znalazła się pod 
nadzorem właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony przyrody.

Z ustaleń kontroli wynika, że Dyrektor PNUW nie poinformował formalnie właściwego miejscowo 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska o podjętych przez Park działaniach służących 
opracowaniu projektu planu ochrony dla obszaru NATURA 2000 - PLC 080001 Ujście Warty poza 
granicami Parku. Brak formalnych działań w zakresie współpracy PNUW z właściwym miejscowo 
regionalnym dyrektorem ochrony przyrody, mających na celu ustalenie warunków przekazania przez 
Park dotychczasowych efektów pracy nad projektem planu ochrony dla obszaru NATURA 2000 - 
PLC 080001 Ujście Warty poza granicami Parku, może stanowić zagrożenie dla efektywności prac 
nad przedmiotowym projektem planu ochrony.

[Dowód: akta kontroli str. 1/23-74]

2. Realizacja planu finansowego Parku za 2013 r., w tym w szczególności prawidłowość 
wykorzystania otrzymanych dotacji celowych:

Działalność Parku Narodowego „Ujście Warty” w zakresie realizacji planu finansowego Parku, w tym 
w szczególności prawidłowość wykorzystania otrzymanych dotacji celowych została oceniona
pozytywnie z zastrzeżeniami.

Główny Księgowy PN „Ujście Warty” spełnia wymogi stawiane głównym księgowym w art. 54 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych6. Nie posiada natomiast powierzenia określonych obowiązków 
w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, o którym mowa w art. 53 ust.2 ustawy o finansach 
publicznych.

1. W trakcie kontroli wybranych pozycji realizacji planu finansowego za 2013 r. stwierdzono, że:

-  Park powiększył majątek trwały o zakup środków trwałych na kwotę 402 331,33 zł, sfinansowany 
zarówno ze środków własnych jak i NFOSiGW oraz z Funduszu Leśnego;

-  stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w Banku Gospodarstwa 
Krajowego zabezpiecza wymóg wniesienia wkładu własnego realizowanych projektów;

-  stan należności i zobowiązań jest na bieżąco monitorowany. Należności, których upłynął termin 
płatności kierowane są do komornika lub na drogę postępowania sądowego;

-  nie występowały płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań;
-  na prowadzonej działalności Park osiągnął zysk w wysokości 1 048 125,77 zł. Planowane 

przychody zrealizowano na poziomie 41,20 %, a koszty na poziomie 34 % kosztów ujętych 
w planie po zmianach. Z udzielonych wyjaśnień wynika, że przyczyną niewykonania wielkości 
planowanych były opóźnienia w realizacji projektów spowodowane wysokim stanem wód 
w Parku, które uniemożliwiały wykonanie niektórych robót.

[Dowód: akta kontroli str. W 1-29]

6 Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.
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2. Kontrola wykorzystania otrzymanych dotacji celowych wykazała, że:

- przyznana Parkowi dotacja celowa przez Ministerstwo Środowiska na kwotę 1 400 000 zł została 
w całości wydatkowana, a rozliczenie dotacji zostało przyjęte przez Dotującego;

- środki dotacji celowej ulokowane zostały na nieoprocentowanym rachunku bankowym w Banku 
Gospodarstwa Krajowego (BGK).

W odpowiedzi na zapytanie Parku o rachunek bankowy (oprocentowany czy nieoprocentowany) 
Departament Ekonomiczny Ministerstwa Środowiska wyjaśnił, że nie ma w tym zakresie żadnych 
wytycznych i Dyrektor Parku kierując się rachunkiem ekonomicznym powinien sam dokonać 
wyboru7.

Z udzielonych wyjaśnień przez Głównego Księgowego Parku wynika, że Dyrektor Parku 
w uzgodnieniu z Głównym Księgowym podjęli decyzję o zmianie rachunku z nieoprocentowanego 
na oprocentowany.

[Dowód: akta kontroli str. 11/30 - 46 ]

Kolejną dotację celową Park otrzymał w kwocie 116 000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie 
projektów realizowanych w 2013 r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wysokość 
współfinansowania z budżetu wynosi 15 %.

Od środków tej dotacji zostały naliczone przez bank odsetki (kwartalnie) w łącznej wysokości 
127,57zł, które Park przekazał na rachunek dochodów budżetowych wskazany w umowie przez 
Dotującego. Wymóg naliczenia odsetek od tej dotacji wynika z umowy dotacji.

[Dowód: akta kontroli str. 11/47 -  53]

3. Funkcjonowanie Parku w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Działalność PNUW w zakresie skontrolowanych zagadnień została oceniona pozytywnie 
z zastrzeżeniami.

W okresie objętym kontrolą obowiązywały 84 umowy dzierżawy obejmujące łącznie 4 901,4 ha 
gruntów. Przychody osiągnięte w 2013 roku na podstawie tych umów z tytułu czynszów dzierżawnych 
wyniosły 1 423 622 zł. W roku 2012 przychody z tego tytułu wyniosły 36 978 zł.

[Dowód: akta kontroli: str. III/l]
Aktualnie obowiązują 2 formy umów dzierżawy gruntów:

1. Umowy, gdzie podstawę naliczenia czynszu za 1 ha dzierżawionej powierzchni, stanowi 
równowartość 1 q żyta, pomniejszona o 90% bonifikatę z tytułu użytkowania w warunkach 
wymuszonych realizacją zadań ochronnych. Nadal obowiązują tu umowy w liczbie 27, zawarte 
w latach 2002-2011 -  wszystkie z datą obowiązywania do 31 grudnia 2014 r. lub 31 grudnia 2015 r. 
Cena średnia lq  żyta (określana komunikatem GUS dla obliczeń podatku rolnego), aktualizowana jest

7 Pismo nr DE-356-7/16201/2014/JU z dnia 18 kwietnia 2014 r.
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corocznym aneksem do umowy, który ustanawia odpowiednią kwotę czynszu. W latach 2012-13 
nastąpiło sukcesywne odchodzenie od tej formy opłaty za dzierżawę na rzecz ustalania czynszu 
z zastosowaniem konkurencji, co stało się możliwe w wyniku upowszechnienia systemu dopłat dla 
dzierżawców w ramach unijnych programów rolno-środowiskowych. Tym niemniej, przez najbliższy 
rok lub 2 lata w tej mało dochodowej dla Parku formie dzierżawy pozostanie nadal 2 492,2 ha gruntów 
tj. 50,85% całej powierzchni pod zabiegami ochronnymi. Do szczegółowej kontroli wytypowano 
5 umów.W tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Wszystkie dzierżawy uzyskały wymaganą 
zgodę Ministra Środowiska.

[Dowód: akta kontroli: str. III/2-58]

2. Umowy, gdzie dzierżawców wyłoniono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki 
narodowe8 -  przez ustalenie czynszu dzierżawnego dla całych oddanych do wydzierżawienia 
kompleksów w drodze licytacji, dzięki czemu przychody z dzierżaw uległy zwielokrotnieniu.

Obowiązujące z początkiem 2013 r. nowe umowy w liczbie 57 -  zawarte w oparciu o szczegółowe 
procedury określone Zarządzeniem nr 18/2012 Dyrektora PN” Ujście Warty” z dnia 28 września 
2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na wykonywanie 
zadań ochronnych w ramach dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa w PN „ Ujście Warty ’’ -  
posiadają nowy, ujednolicony wzór oraz załączniki do nich, w tym określające szczegółowo realizację 
obowiązków w zakresie wykonywania zadań ochronnych oraz konserwacji urządzeń melioracyjnych.

Do szczegółowej kontroli wytypowano z tej grupy 6 umów wraz z procedurami przetargowymi. 
W tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Dokumentacja przetargowa zawiera wymagane 
dokumenty w tym m.in. ogłoszenia, protokół z przebiegu przetargu, informację o wyniku przetargu. 
Na wszystkie zawierane umowy dzierżawy Park występował o zgodę Ministra Środowiska.

Podstawę wyjściową do ustalania stawek dzierżawy gruntów stanowił operat szacunkowy, 
zawierający określenie wartości nieruchomości gruntowych w PN „Ujście Warty” wg poziomu cen 
z listopada 2012 r., sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego dla OO: Polder Północny, 
Chyrzyno, i Słońsk o łącznej pow. 3 160,24ha. Celem opracowania było określenie wartości 
wyjściowych na wykonanie zadań ochronnych, polegających na ekstensywnym użytkowaniu 
w postaci wypasu lub koszenia.

Wyliczona średnia wartość dzierżawy 1 ha użytków zielonych kształtuje się jako równowartość 5 q 
pszenicy. Przyjęta do wyliczeń średnia cena pszenicy -  85,03 zł/q, czyni 425,50 zł/ha. Po odliczeniu 
15% kosztów zarządu, stawka dzierżawy za 1 ha użytków zielonych wynosi ok. 362 zł. 
W przeliczeniu na całą powierzchnię wartość ta wyniesie odpowiednio 1 144 000 zł.

Ustalony w umowach czynsz dzierżawny na 2013 r. -  wynikający z oferty wyłonionej w drodze 
licytacji -  podlega corocznej rewaloryzacji na podstawie prognozowanego wskaźnika inflacji, ujętego 
w projekcie ustawy budżetowej na dany rok.

[Dowód: akta kontroli: str. III/59-66]

Dz. U. z 2012 r. poz. 868
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Sprawdzono, czy Park egzekwuje obowiązek dzierżawców w zakresie bieżących napraw i konserwacji 
urządzeń melioracji szczegółowej na użytkowanych terenach. Z dokonanych ustaleń wynika, że 
w 2010 r. -  podczas kontroli realizacji tego obowiązku, realizowanej z udziałem przedstawiciela 
Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze -  stwierdzono, iż jeden 
z dzierżawców na działkach Polderu Północnego o łącznej pow. 346 ha posiadał w tym względzie 
zaniedbania. Sporządzony protokół z kontroli stanowił podstawę do rozwiązania umowy dzierżawy 
w tiybie natychmiastowym. Niezależnie od obowiązku dla dzierżawców Park także realizuje prace 
w tym zakresie w ramach Projektu LIFE09 NAT/PL/00257 Aktywna ochrona ptaków wodnych 
i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę 
warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji 
i zimowania.

[Dowód: akta kontroli: str. III/67-191]

Analiza obowiązujących umów wykazała bardzo liczną grupę dzierżawców noszących to samo 
nazwisko. Osoby te zawarły 27 umów (32,15% wszystkich umów) na łączną powierzchnię 1 652 ha, 
która stanowi 33,7% całej dzierżawionej powierzchni. Przychody z tytułu dzierżaw z powierzchni 
użytkowanej przez te osoby w 2013 roku wyniosły łącznie 221 696 zł, co stanowi już tylko 15,6% 
ogólnych wpływów.

W tym zakresie wyróżnia się jedna z osób, która zawarła 3 umowy na łączną powierzchnię 902,48 ha 
tj. 18,4% wszystkich dzierżawionych gruntów. Wpływy od tego dzierżawcy w 2013 r. wyniosły 6 808 
zł, co stanowi 0,48% przychodów z dzierżaw ogółem. Wszystkie 3 umowy pochodzą ze „starego 
portfela”, kiedy za podstawę ustalenia stawki czynszu używano równowartości lq żyta/1 ha/1 rok, 
pomniejszoną o 90% bonifikatę z tytułu wykonywania zadań ochronnych. Z ustaleń kontroli wynika, 
że osoba ta użytkuje również grunty Parku jako prezes i udziałowiec jednej z firm. Z firmą tą 
w 2012r. -  już na nowych warunkach -  zawarto 3 umowy na łączną dzierżawę 349,59 ha. Przychody 
z tej dzierżawy w 2013r. wyniosły łącznie 123 750 zł, co stanowi 354 zł przychodu na 1 ha. Ponadto 
osoba ta występuje jako reprezentant jeszcze innej firmy, będącej dzierżawcą 138,22 ha gruntów pod 
ekstensywny wypas bydła na podstawie umowy nr 2/2005 z dnia 9 lutego 2005 r., gdzie aneks nr 7 
z dnia 21 stycznia 2014r. przewiduje aktualną stawkę czynszu, obliczoną na starych zasadach 
w kwocie 957,86 zł.

Analiza dokumentacji przetargowej wskazuje, że wprowadzona zmiana sposobu wyłaniania 
dzierżawcy z zastosowaniem warunków konkurencji spowodowała bardzo znaczący wzrost 
przychodów dla Parku. Zagadnieniem, które należy ocenić krytycznie, był sposób przedłużenia umów 
dzierżawy tzw. „starego portfela” na prośbę dzierżawców, motywowaną czasokresem obowiązywania 
programów unijnych, zapewniających dofinansowanie do użytkowanych gruntów. Nie kwestionując 
samej zasadności przedłużenia, należało równolegle dokonać zmiany warunków dzierżawy na korzyść 
Parku. Dokonane zmiany terminów obowiązywania umów ocenić należy jako poprawiające 
jednostronnie warunki dla dzierżawców.

[Dowód: akta kontroli: str. III/200-207]
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Biorąc pod uwagę powyższe oceny, uwagi i wnioski wnoszę o:

1. Opracowanie i wdrożenie zasad dotyczących dokumentowania planowania zadań ochronnych, 
rozszerzonych o planowane koszty realizacji oraz planowane przychody z realizacji tych zadań, 
które będą obowiązywać w komórkach odpowiedzialnych za ich realizacje, od następnego roku 
budżetowego (2015 r.). W takim samym układzie wnoszę o dokonanie niezbędnych zmian 
w dokumentowaniu wykonania planowanych zadań obrazujących rzeczywiste koszty oraz 
przychody;

2. Podjęcie formalnych działań w zakresie współpracy PNUW z właściwym miejscowo regionalnym 
dyrektorem ochrony przyrody, mających na celu ustalenie warunków przekazania przez Park 
dotychczasowych efektów pracy nad projektem planu ochrony dla obszaru NATURA 2000 - PLC 
080001 Ujście Warty poza granicami Parku;

3. Rozważenie powierzenia Głównemu Księgowemu Parku określonych obowiązków w zakresie 
prowadzenia gospodarki finansowej, o którym mowa w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych',

4. Podjęcie działań, w stosunku do umów dzierżawy gruntów rolnych z terminem obowiązywania do 
31.12.2015 r., mających na celu uzyskanie wyższych stawek czynszu dzierżawnego w roku 2015.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Pana Dyrektora o złożenie pisemnej 
informacji w sprawie sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz o podjętych działaniach 
zmierzających do realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie do dnia 1 września 2014 r.

Dodatkowo proszę o przesłanie w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. informacji na temat efektów 
podjętych działań mających na celu realizację zaleceń. Do informacji proszę załączyć materiały 
(dokumenty źródłowe, korespondencję itd.) potwierdzające wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

STANU

jfanusz 'Óstapiuk '

Do wiadomości:

Pani Nina Dobrzyńska - Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody
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