
Warszawa, {0 ,2016 r.

Minister Środowiska

BKA-I.0941.3.2016.MN

Pan
Michał Sokołowski 
Dyrektor
Pienińskiego Parku Narodowego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 9/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r., 
pracownicy Ministerstwa Środowiska przeprowadzili w dniach 1 1 - 1 5  kwietnia 2016 r. kontrolę 
problemową w Pienińskim Parku Narodowym (PPN), 34-450 Krościenko nad Dunajcem ul. 
Jagiellońska 107b, w zakresie:

1. Kontroli realizacji zadań Parku w zakresie wykonywania rocznych zadań rzeczowych wynikających 
z planu ochrony oraz udostępniania parku narodowego.

2. Kontroli funkcjonowania Parku w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Kontrola została przeprowadzona przez:

• Jerzego Chabrosa - Radcę Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
• Tomasza Czujkowskiego -  Głównego Specjalistę w Departamencie Leśnictwa i Ochrony Przyrody,
• Stanisława Kucharskiego- Głównego Specjalistę w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego,

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

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli.

W okresie objętym kontrolą stanowisko Dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego zajmował pan 
Michał Sokołowski.

[Dowód: akta kontroli: str.l -14]

'Dz. U. nr 185, poz. 1092
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Ustalenia kontroli:

Na podstawie przeprowadzonego postępowania kontrolnego działalność Pienińskiego Parku 
Narodowego w zakresie skontrolowanych zagadnień została oceniona pozytywnie z zastrzeżeniami.

I. Realizacja zadań Parku w zakresie wykonywania rocznych zadań rzeczowych wynikających 
z planu ochrony w poszczególnych ekosystemach oraz udostępniania obszaru PPN.

Działalność Parku w zakresie kontrolowanych zagadnień dotyczących wymienionej tematyki oceniono 
pozytywnie.

Ustalenia dotyczące wykonania rocznych zadań rzeczowych wynikające z planu ochrony 
w ekosystemach.

Park określił uwarunkowania organizacyjne dla realizacji działalności ochronnej w aktualnie 
obowiązującym regulaminie organizacyjnym. Zgodnie z potrzebami ochronnymi tego obszaru, 
dokonano podziału na obwody ochronne, ustalono obsadę osobową, zakres zadań, podległości 
i odpowiedzialności dla poszczególnych jednostek organizacyjnych i stanowisk pracy związanych 
z wykonywaniem zadań w zakresie ochrony przyrody.

Każdy obwód ochronny otrzymał podstawowe wyposażenie niezbędne do funkcjonowania, 
odpowiednie do aktualnych potrzeb i możliwości finansowych PPN. W jego skład wchodzą komputery, 
środki łączności (telefony stacjonarne i komórkowe) oraz wyodrębnione pomieszczenia biurowe 
(kancelarie).

[Dowód: akta kontroli str. 1/1-4]

Park realizuje zadania ochronne w ekosystemach zgodnie z zakresem rzeczowym, lokalizacją oraz 
wskazaniami planu ochrony, ustanowionego rozporządzeniem Ministra Środowiska z 1 lipca 2014 r. 
w sprawie planu ochrony dla Pienińskiego Parku Narodowego2 (plan ochrony PPN).

W okresie objętym kontrolą Park nie wykonywał żadnych zabiegów ochronnych w ekosystemach 
wodnych. Jak wyjaśniono, ze wskazań planu ochrony w tym zakresie wynika, że nie ma potrzeby 
przeprowadzania zabiegów ukierunkowanych na ochronę ekosystemów wodnych i są one realizowane 
podczas działań ochronnych w ekosystemach leśnych i nieleśnych, (np. utrzymanie lub przywracanie 
pożądanego stanu siedlisk młak, źródlisk). Działania te są również realizowane na etapie uzgodnień 
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy (eliminowanie zagrożeń 
antropogenicznych).

Ewidencja zabiegów ochronnych prowadzona jest w szczegółowej dokumentacji planu rzeczowo- 
finansowego, sporządzanej przez komórki organizacyjne PPN odpowiedzialne za te sprawy. 
Dokumentacja ta po stronie „wykonanie” do dnia kontroli nie została jeszcze zamknięta 
i zatwierdzona przez Kierownictwo Parku. Jak wyjaśniono, jest to związane ze sporządzeniem 
sprawozdania finansowego Parku za rok obrachunkowy (2015), którego termin upływa 31 marca 
następnego roku (2016). Zamknięcie i przyjęcie sprawozdania gwarantuje uwzględnienie wszystkich 
kosztów Jednostki z ich podziałem na koszty rodzajowe oraz umożliwia obliczenie kosztów ogólnych z

2 Dz. U. z 2014 r. poz. 1010
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podziałem na działy. Obecnie wykonanie planów rzeczowo-finansowych za 2015 r. posiada wersję 
roboczą, która uzyska ostateczny kształt do końca kwietnia br.

Kontrola wykazała, że zapisy w rocznej dokumentacji planu rzeczowo-finansowego prawidłowo 
odzwierciedlają przebieg realizacji każdego zaplanowanego zadania.

[Dowód: akta kontroli str. 1/5-7; 1/8-44]

Dla oceny stanu ekosystemów i zmian w nich zachodzących, na obszarze Parku prowadzony jest 
w szerokim zakresie monitoring przyrodniczy, którego wyniki wykorzystywane są na bieżąco przy 
projektowaniu zabiegów ochronnych. W okresie objętym kontrolą na obszarze Parku realizowano 163 
tematy objęte monitoringiem, obejmujące najważniejsze z punktu widzenia Planu ochrony PPN 
biocenozy lub ich składniki.

[Dowód: akta kontroli str. 1/45-51]

Zabiegi ochrony czynnej w ekosystemach Parku wykonywane są prawidłowo i odpowiadają przyjętym 
w Planie ochrony PPN założeniom dotyczącym ochrony czynnej tego obszaru, co potwierdziła 
przeprowadzona lustracja terenowa w Obwodach Ochronnych Pieninki, Zielone Skałki, Macelowa 
Góra.

Ustalenia dotyczące udostępniania PPN.
[Dowód: akta kontroli str. 1/52-53]

Udostępnianie Parku realizowane jest zgodnie z Planem ochrony PPN, oraz wewnętrznymi 
zarządzeniami:
- nr 2/2014 Dyrektora PPN z 14 stycznia 2014 r. w sprawie szlaków turystycznych i tras narciarskich 

udostępnionych dla turystyki,
- nr 2/2015 Dyrektora PPN z 30 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dla 

zwiedzających oraz opłat za udostępnienie parku narodowego.

Na 19 udostępnionych turystom obiektów, miejsc i szlaków 9 jest płatnych, a 10 bezpłatnych.

W pięciu przypadkach do obsługi sprzedaży biletów do udostępnionych obiektów i części parku zostały 
wybrane podmioty zewnętrzne, z którymi podpisane zostały stosowne umowy prowizyjne, w jednym 
przypadku obsługę prowadzi PPN, a w trzech przypadkach opłaty za wykonaną usługę pobiera 
dzierżawca obiektu (przewóz międzybrzegowy, parking i sanitariaty na przystani).

Wykonawcy wybierani byli w oparciu o przepisy:
- rozporządzenia Ministra Środowiska z 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na 

rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe3 (rsprń),
- zarządzenie nr 5 Dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego z 7 kwietnia 2014 r. w sprawie określania 

zasad udzielania zamówień publicznych.
W jednym przypadku obowiązuje umowa z 1995 r. z PSFP.

Lustracja terenowa potwierdziła dobre przygotowanie obiektów do udostępnienia odwiedzającym.

[Dowód: akta kontroli str. 1/54-60; 132-136]

3 Dz. U. z 2012 r. poz. 868
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II. Funkcjonowanie Parku w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Działalność Parku w zakresie kontrolowanych zagadnień dotyczących wymienionej tematyki oceniono 
pozytywnie z zastrzeżeniami.

Stan prawny nieruchomości gruntowych PPN.

Zgodnie z przedstawionym zestawieniem oraz wyjaśnieniami4, wszystkie nieruchomości gruntowe 
w posiadaniu Parku mają założone księgi wieczyste (KW).

Wojewoda Małopolski wydał decyzje potwierdzające użytkowanie wieczyste przez PPN dla 1 171,1433 
ha nieruchomości gruntowych. Z wyjaśnień wynika, że Dyrektor PPN wystąpił do Wojewody 
Małopolskiego o wydanie decyzji w sprawie użytkowania wieczystego dla gruntów we władaniu Parku. 
Wojewoda Małopolski dotychczas nie wydał decyzji lub odmówił ich wydania w sprawie użytkowania 
wieczystego dla 185,4119 ha. W przypadku wód płynących (5,79 ha) Wojewoda Małopolski odmówił 
wydania decyzji dla 4 działek ewidencyjnych (0,40 ha), a w przypadku pozostałych 14 nie odpowiedział 
na wystąpienie PPN. Z ustaleń kontroli wynika, że obecnie sprawa Wp jest w trakcie postępowania 
sądowego.

PPN w przypadku 8,82 ha jest współwłaścicielem udziałów w tych nieruchomościach gruntowych. 
Sprawa ta została rozwiązana pomiędzy PPN oraz właściwym miejscowo Starostą. Starosta przekazał 
własność tych udziałów na rzecz Parku.

PPN posiada nieruchomości gruntowe poza granicami Parku - 1,72 ha. Z wyjaśnień wynika, że zostały 
one nabyte z następujących powodów:
- z zapisów Planu ochrony PPN, gdzie w rozdziale 2 pkt. III i IV, jako sposób eliminacji lub 

ograniczania zagrożeń i ich skutków wskazano powiększenie obszaru Parku.
- pakietowego zakupu nieruchomości gruntowych przez sprzedających (część nieruchomości położona 

jest w granicach, a część poza granicami Parku),
- konieczność likwidacji rozbieżności w przebiegu granicy gruntów w administracji PPN.

[Dowód: akta kontroli str. II/5- 46; 89-98; 132-136]

Okresowe kontrole stanu technicznego budynków oraz budowli w posiadaniu PPN.

Park wykazał 16 budynków oraz innych obiektów, które podlegają okresowym kontrolom, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane5. Z danych uzyskanych i dokumentów 
sprawdzonych podczas kontroli wynika, że wszystkie wytypowane do sprawdzenia obiekty miały ważną 
dokumentację z kontroli okresowych wykonywanych w cyklu pięcioletnim oraz w cyklu rocznym.

[Dowód: akta kontroli str. II/3- 4; 47- 50; 89-98]

Wykorzystanie nieruchomości PPN według umów (bez zasobów mieszkaniowych).

Według stanu na dzień 29 lutego 2016 r. PPN wykazał 10 obowiązujących umów na dzierżawę, najem 
oraz użyczenie nieruchomości.

5 Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.
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Dwie umowy na korzystanie z nieruchomości Parku zostały zawarte w latach 90-tych ubiegłego wieku 
na czas nieokreślony i obowiązują do czasu kontroli. Dotyczy to następujących umów i podmiotów:

- Umowa z 15 kwietnia 1991 r. zawarta pomiędzy PPN, a Polskim Stowarzyszeniem Flisaków 
Pienińskich na rzece Dunajec (PSFP),

- Porozumienie z GOPR (bez daty) wraz z protokółem przekazania z 5 listopada 1997 r.

Pozostałe osiem umów zostało zawarte w latach 2013 -2014 . Sprawdzone podczas kontroli umowy 
zawarte w latach 2013 -20 1 4  były poprzedzone postępowaniem przetargowym zgodnie z przepisami 
rspm.

W przypadku umowy najmu AG-221-1/13 z 23 kwietnia 2013 r. pomiędzy PPN i PSFP, określenie 
kwoty wartości na wynajem podanej w ogłoszeniu bazowało na ostatniej stawce czynszu z poprzedniej 
umowy, z czego wynika, że nie dokonano analizy stawek najmu występujących na lokalnym rynku w 
przypadku najmu lokalu na cele biurowe. Z ustaleń kontroli wynika, że w przypadku kwoty 
wywoławczej około 48 % jej wysokości stanowiła wartość podatku od nieruchomości.

Umowa o organizację spływu Przełomem Dunajca została zawarta w dniu 15 kwietnia 1991 r. pomiędzy 
PPN, a PSFP w Sromowcach Niżnych. Umowa była zmieniana aneksami czterokrotnie. Umowa ta jest 
niejednoznaczna w swoich zapisach i nie przystaje do obecnej rzeczywistości gospodarczej i prawnej.

Wynika to z nieprecyzyjnych zapisów dotyczących wyszczególnienia przekazywanych PSFP 
w dzierżawę obiektów. Istniejące ogólne zapisy w umowie oraz w aneksach do umowy, tylko 
w sposób ogólny wskazują wydzierżawiane obiekty (bez ich powierzchni i specyfikacji). Ponadto 
istnieją dokumenty szczegółowe w postaci protokołów przekazania konkretnych obiektów, ale ich 
ważność w świetle zmian w treści umowy wprowadzonych aneksem nr 3 jest niejednoznaczna. 
Wyjaśnienia Parku w tej sprawie, że przedmiot umowy został określony precyzyjnie w aneksie nr 3 nie 
można traktować jako usuwające powyższe wątpliwości. Z wyjaśnień wynika, że oba protokoły 
przekazania obiektów zachowały aktualność. Z ustaleń kontroli wynika jednakże, że protokoły te są 
częściowo nieaktualne, ponieważ uwzględniają obiekty (powierzchnie), które obecnie nie są 
wymienione w obowiązującym § 3 umowy z 15 kwietnia 1991 r., wprowadzonej aneksem nr 3 z 2 
marcal999 r. np. parking. Ponadto zsumowana powierzchnia wykazywana w tych protokołach jest inna 
niż powierzchnia wykazywana w deklaracja podatkowych składanych do właściwej miejscowo gminy.

Część zapisów umowy pozostaje obecnie martwa (§ 2 ust. 2) -  dotyczących transportu służbowych 
czółen PPN.

Zapis § 2 ust. 1 umowy z 15 kwietnia 1991 r. dotyczący świadczenia PSFP na rzecz PPN w zakresie 
pobierania i przekazywania opłat za wstęp do Parku jest niejednoznaczny w zakresie odpłatności za 
usługę. W ww. paragrafie nie ma zapisu, że z tytułu realizacji tej czynności na rzecz PPN będzie 
pobierana prowizja bądź opłata na rzecz PSFP. PSFP na podstawie ww. przepisu podpisał umowę z 
PPN, w ramach której pobiera prowizję w wysokości 6% + VAT od obrotu ze sprzedaży kart wstępu.

Z wyjaśnień Parku wynika, że umowa z 15 kwietnia 1991 r. regulowała tę kwestię w sferze 
organizacyjnej, a opłaty zostały określone w odrębnej umowie.
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W umowie z 1991 r. pominięto w ogóle, a w aneksie nr 3 określono obowiązek PSFP dotyczący 
utrzymania warunków umożliwiających spływ Dunajcem, co było podstawą do znacznego obniżenia 
czynszu dzierżawnego ( tiret poniżej). W aneksie nr 3 pominięto problem drożności szlaku na odcinku 
9 km, który został wskazany w wyjaśnieniach9 Parku. Wskazana w aneksie nr 3 wymiana żerdzi na 
nabrzeżu przystani Kąty powinna być obowiązkiem użytkownika w ramach normalnego korzystania 
zgodnego z przeznaczeniem obiektu.

W okresie obowiązywania umowy następowały zmiany wysokości czynszu:
-  Podstawowa stawka czynszu dzierżawnego określona w umowie wynosiła 2% od obrotu w danym 

sezonie. W umowie nie określono pojęcia obrotu.
-  Aneks nr 2- obniżono czynsz do 1,64% + VAT (na 1 rok) od obrotów w sezonie.
-  Aneks nr 3- obniżono czynsz do 1,68% + VAT od obrotów w sezonie, wynikająca z utrzymania 

przez PSFP robót mających na celu utrzymanie właściwego poziomu wody przy przystani Kąty.
-  Aneks nr 4 -czynsz to 1,68% + YAT od obrotów w sezonie, pomniejszonych o równowartość 

rocznego podatku od nieruchomości obciążającego organizatora jako najemcę.

Przyjęte rozwiązania obniżki stawki procentowej czynszu wynikające z aneksu nr 3 są niekorzystne dla 
Parku, ponieważ nie mają one związku z realnymi kosztami ponoszonymi na utrzymanie warunków 
spływu Dunajcem. W tym przypadku przyjęto obniżkę ryczałtem wpływów z tytułu dzierżawy o 16%.

W umowie z 1991 r. nie ma postanowień na temat płatnika podatku od nieruchomości. Z wyjaśnień9 
wynika, że Park był płatnikiem podatku do 2003 r., a od tego roku płatnikiem podatku został 
wynajmujący- PSFP. Zgodnie z aneksem nr 4 do umowy z 1991 r., w związku z powyższym PSFP 
pomniejsza czynsz o zapłacony podatek od nieruchomości.

Zgodnie z wyjaśnieniami płatnikiem podatku od nieruchomości w przypadku innych umów tego typu 
jest PPN za wyjątkiem umowy AG-221-1/13 z 23 kwietnia 2013 r. pomiędzy PPN i PSFP. W tych 
przypadkach podatek ten jest uwzględniany w kwocie wywoławczej czynszu dzierżawnego, 
a następnie w czynszu dzierżawnym wykazanym w umowie.

W latach 90- tych ubiegłego wieku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy PPN i Grupą Podhalańską 
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GP GOPR) w sprawie między innymi 
nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń Parku w pawilonie obsługi zwiedzających w Krościenku 
n/Dunajcem (dokument Porozumienia nie jest datowany). Z wyjaśnień Parku wynika, że pojęcie 
„udostępnienie" użyte w Porozumieniu nie jest tożsame z takim samym pojęciem zdefiniowanym w 
uop.

[Dowód: akta kontroli str. 11/51- 107; 137-159]
Najem lokali mieszkalnych w PPN.

Według stanu na 29 lutego 2016 r. w PPN było podpisanych 16 umów na najem lokali mieszkalnych. 
Stawka bazowa czynszu za 1 m2powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących w zasobach 
mieszkaniowych PPN wynosi 2,90 zł i wynika z zarządzenia nr 2/2012 Dyrektora PPN 
z 16 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali 
mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy PPN.

Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że najemca nie został powiadomiony pisemnie o 
zmianie stawki czynszu. Z wyjaśnień8 Parku wynika, że informacja o aktualnych stawkach czynszu 
znajduje się w sieci oraz dodatkowo jest widoczna w fakturze obciążeniowej.
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Zgodnie z przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny6 7 oraz ustawy z 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego1,w przypadku 
zmiany wysokości czynszu, właściciel zobowiązany jest do wypowiedzenia na piśmie dotychczasowego 
czynszu i wprowadzenia nowego czynszu.

[Dowód: akta kontroli str. II/73-79;89-98; 108-109]

Ekwiwalent płacony uprawnionym pracownikom za niedostarczenie bezpłatnego mieszkania.

Ekwiwalent wypłacany jest 8 uprawnionym pracownikom Służby Parków Narodowych. Zarządzeniem 
nr 5/2009 Dyrektora PPN z 16 czerwca 2009 r. w sprawie stawek ekwiwalentu czynszu została ustalona 
stawka ekwiwalentu w wysokości 5,- zł/m2. Stawkę opłaty określono jako średnią stawek najmu 
w gminach: Krościenko, Szczawnicy, Czorsztyn, Nowy Targ, PPN. Uwzględnione zostały stawki 
czynszu regulowanego oraz wolnego najmu jeżeli występowały na danym terenie.

[Dowód: akta kontroli str. 11/89-98; 110]

Biorąc pod uwagę powyższe oceny, uwagi i wnioski wnoszę o:

1. Podjęcie dostępnych działań w celu uregulowania stanu nieruchomości gruntowych pozostających 
we władaniu PPN w zakresie użytkowania wieczystego;
2. Podjęcie działań w zakresie dokonania zmian w umowach związanych ze spływem Przełomem 
Dunajca pomiędzy PPN, a PSFP, w celu dostosowania ich zapisów do współczesnych realiów 
gospodarczych i prawnych;
3. Rozważenie zmiany umowy z ZG GOPR w celu dostosowania jej do współczesnych realiów 
gospodarczych i prawnych;
4. W przypadku zmiany stawki czynszu najmu za lokal mieszkalny, informowanie o tym fakcie każdego 
najemcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5. W innych przypadkach niż likwidacja rozbieżności granic pomiędzy stanem ewidencyjnym a stanem 
na gruncie, dokonywanie zakupów nieruchomości gruntowych poza granicami Parku w uzgodnieniu 
z właściwą komórką organizacyjną Ministerstwa Środowiska do spraw ochrony przyrody;
6. W ramach określania stawek czynszu najmu lub dzierżawy, dokonywanie wszechstronnej analizy, 
w tym w szczególności w zakresie wysokości stawek najmu lub dzierżawy nieruchomości na rynku 
lokalnym.

-Lewandowski

Do wiadomości:

Pan Jakub Dziubecki -  Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody

6Dz. U. z 2014 r. poz. 121
7Dz. U. z 2014 r. poz. 159

7


