
i. OT. r.Warszawa,

Minister Środowiska

BKA-1.0941.4.2017

Pan
Janusz Kochanowski 
Dyrektor
Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

WYSTĄPIENIE POKONROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 8/2017 z dnia 29 września 2017 r. 
zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 17-21 lipca i 31 lipca - 
4 sierpnia 2017 r. kontrolę problemową w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” (PNBT) dotyczącą:

1) realizacji zadań Parku w zakresie wykonywania rocznych zadań rzeczowych wynikających z planu 
ochrony;
2) realizacji planu finansowego Parku, w tym w szczególności prawidłowości wykorzystania 
otrzymanych dotacji celowych.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
w Ministerstwa Środowiska:

■ Ewę Walczak - Radcę Ministra,
* Stanisława Kucharskiego - Głównego Specjalistę.

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

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r.

Park Narodowy „Bory Tucholskie” jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych2. Nadzór nad działalnością parków narodowych 
sprawuje Minister Środowiska - zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody3.

1 Dz. U. nr 185, poz. 1092
2 Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.
3 Dz. U. z 2015 poz. 1651 z późn. zm.
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Dyrektorem Parku Narodowego „Bory Tucholskie” jest od 1 lipca 1996 r. p. Janusz Kochanowski, 
powołany na to stanowisko przez Ministra Środowiska.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli pod nr 2/2017.

[Dowód: akta kontroli str.l- 13]
Ustalenia kontroli:

Działalność Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w zakresie kontrolowanych zagadnień oceniono 
pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości. Ujawniona nieprawidłowość dotyczyła 
wykonania w roku 2016 dodatkowego zadania polegającego na ogrodzeniu terenu po byłej 
leśniczówce Dębowa Góra. Zadanie to nie zostało zatwierdzone do realizacji przez Ministra 
Środowiska zgodnie art.9 ust.2 pkt.l ustawy o ochronie przyrody. Wymieniona nieprawidłowość nie 
miała wpływu na jakość i przebieg realizacji zadań ochronnych wykonywanych przez Park.

W obszarze gospodarki finansowej uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono.

I. Realizacja zadań Parku w zakresie wykonywania rocznych zadań rzeczowych wynikających 
z planu ochrony.

Działalność Parku w zakresie kontrolowanych zagadnień dotyczących wymienionej tematyki 
oceniono pozytywnie. Ujawniono nieprawidłowość polegającą na wykonaniu zadania, które nie 
zostało zatwierdzone do realizacji przez Ministra Środowiska zgodnie art.9 ust.2 pkt.l ustawy o 
ochronie przyrody. Wymieniona nieprawidłowość nie miała wpływu na jakość i przebieg realizacji 
zadań ochronnych wykonywanych przez Park.

1. Formalno — prawne podstawy wykonywania zadań rzeczowych w zakresie ochronny czynnej
ekosystemów PNBT. wynikających z planu ochrony.

Zadania rzeczowe w zakresie ochrony czynnej ekosystemów, zaprojektowane do realizacji w okresie 
objętym kontrolą, zgodnie z art. 98 ust.3 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody (dalej: ustawa 
o ochronie przyrody), zostały zaopiniowane przez Radę Naukową Parku. Minister Środowiska na 
podstawie art. 9 ust.2 pkt 1 wymienionej ustawy, zatwierdził do wykonania roczne zadania rzeczowe 
na rok 2016 i 2017, wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. 
w sprawne ustanowienia planu ochrony dla Parku Narodowego „Bory Tucholskie ” 4.

[Dowód: akta kontroli str. 1/1-17]

2. Ewidencja zadań rzeczowych w rocznych planach rzeczowo-finansowych w zakresie ochrony
czynnej ekosystemów.

Dla okresu objętego kontrolą Park przygotował dokumentację rocznych planów rzeczowo- 
finansowych ochrony czynnej ekosystemów obejmującą zarówno koszty jaki i przychody 
z prowadzonej działalności.

4 Dz.U. Nr 230, poz. 1545
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Ustalono, że Park wykonał poza zaplanowanymi zadaniami rzeczowymi w zakresie ochrony czynnej 
ekosystemów, dodatkowe zadanie polegające na ogrodzeniu terenu po byłej leśniczówce Dębowa 
Góra o pow. 0,65 ha. Zadanie to nie zostało wykazane w dokumencie pn. Zestawienie rzeczowe 
działań ochronnych w roku 2016 - Ochrona ekosystemów leśnych, zatwierdzanym przez Ministra 
Środowiska zgodnie z art. ust.2 pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody. Dyrektor Parku wyjaśnił5, że po 
zakończeniu prac związanych z uprzątnięciem pozostałości po spalonej osadzie służbowej zaistniała 
konieczność wykonania ogrodzenia, które miało na celu czasowe zabezpieczenie terenu przed 
dostępem osób nieuprawnionych. Czynność ta nie została potraktowana jako działanie 
w ekosystemach Parku, lecz jako przedsięwzięcie doraźne służące zapewnieniu bezpieczeństwa osób 
odwiedzających teren Parku w okresie sezonu turystycznego. W związku z powyższym Park nie 
występował do Ministra Środowiska o wprowadzenie dodatkowego zadania rzeczowego.

Zdaniem kontrolujących, w zaistniałej sytuacji Park powinien przystąpić do realizacji zadania 
i równolegle wystąpić do Ministra Środowiska z wnioskiem o jego akceptację w trybie art. 9 ust.2 
pkt 1 ustawy o ochronie przyrody. Ponadto informacja w przedmiotowym zakresie powinna zostać 
zamieszczona w wykazie szczegółowym planu rzeczowo-finansowego, dokumentującym wykonanie 
tego zadania.

[Dowód: akta kontroli str. 1/18-21]

Analiza zapisów pozostałej dokumentacji rocznych planów rzeczowo-finansowych w zakresie
ochrony czynnej ekosystemów nie wykazała nieprawidłowości. Stwierdzono, że:
1) zakres rzeczowy zabiegów ujętych w dokumentacji planów rocznych jest zgodny z działaniami 

ochronnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. 
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Narodowego „ Bory Tucholskie ”,

2) wykonywane zadania wykazano w Zestawieniu rzeczowych działań ochronnych na rok 2016 i 
2017, które zostały zatwierdzone do realizacji przez Ministra Środowiska w trybie art. art.9 ust.2 
pkt 1 ustawy o ochronie przyrody,

3) lokalizacja zadań jest zgodna z lokalizacją wskazaną w Zestawieniu rzeczowych działań 
ochronnych na rok 2016, 2017 oraz w Planie ochrony,

4) brak przekroczeń limitów ilościowych zadań wskazanych w planie ochrony,
5) dokumentacja planów rocznych sprawdzona pod względem merytorycznym oraz zatwierdzona 

przez Dyrektora Parku i Główną Księgową,
6) prawidłowo wypełniono druki zestawień zbiorczych po stronie „plan” i „wykonanie” 

(tzw. „okładki”),
7) wykazy szczegółowe prawidłowo dokumentują przebieg realizacji poszczególnych pozycji planu,
8) zaprojektowane w roku 2016 zabiegi ochronne w ramach poszczególnych planów zostały 

zrealizowane zarówno w rozmiarze rzeczowym jak i kosztowym,
9) aktualnie realizacja zaprojektowanych zadań rzeczowych na rok 2017 przebiega zgodnie 

z przyjętymi założeniami i w terminach określonych specyfiką wykonywanych prac.

[Dowód: akta kontroli str. 1/22-29]

W PNBT dokonywana jest ocena skuteczności realizacji zadań ochronnych wynikających z Planu 
Ochrony. Ocena ta dokonywana jest zarówno przez Radę Naukową Parku jak i pracowników 
merytorycznych.

5 Wyjaśnienia Dyrektora Parku znak: OPZ-0700-2/17 z dnia 24.07.2017 r.
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PNBT prowadzi na bieżąco ewidencję stanu realizacji zadań ochronnych określonych 
w Planie ochrony. Dla ekosystemów leśnych zapisy wprowadzane są w Operacie kształtowania 
drzewostanów. Dla ekosystemów wodnych wykonywane są coroczne zestawienia zarybień i odłowów 
regulacyjnych. Dla ekosystemów nieleśnych dodatkowa ewidencja prowadzona jest na potrzeby 
wykonywanych przez Park programów rolnośrodowiskowych.

Prowadzona przez pracowników merytorycznych dokumentacja umożliwia ocenę stopnia realizacji 
Planu ochrony na każdym etapie jego obowiązywania.

[Dowód: akta kontroli str. 1/30-47]

Zabiegi ochrony czynnej w ekosystemach PNBT wykonywane są prawidłowo i odpowiadają 
przyjętym założeniom dotyczącym ochrony czynnej tego obszaru, co potwierdziła przeprowadzona 
lustracja terenowa w Obwodach Ochronnych.

[Dowód: akta kontroli str. 1/48-49]

Zadania rzeczowe wykonywane przez Park w roku 2016 i finansowane ze środków Funduszu Leśnego 
były przedmiotem kontroli prowadzonych przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości 
w realizacji zadań.

[Dowód: akta kontroli str. 1/50-60]

Kontrola realizacji planu finansowego Parku, w tym w szczególności prawidłowość 
wykorzystania otrzymanych dotacji celowych.
II.

Działalność Parku Narodowego “Bory Tucholskie” w zakresie realizacji planu finansowego 
z uwzględnieniem wykorzystania otrzymanych dotacji celowych oceniono pozytywnie.

Główny Księgowy Parku Narodowego „Bory Tucholskie” spełnia wymogi wynikające z art. 54 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych.

Park Narodowy „Bory Tucholskie” posiada zasady rachunkowości, wprowadzone Zarządzeniem nr 
5/16 Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie” z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie 
wprowadzenia procedur kontroli finansowej Parku Narodowym „Bory Tucholskie”, z późn. zm. 
Zarządzeniem nr 1/17 Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie” z dnia 3 stycznia 2017 r. w 
sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” 
wprowadzono tekst jednolity ww. procedur.

Polityka rachunkowości spełnia warunki art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości'.

Park prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych z dotacji celowych.

6 Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm. i Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.
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1. Otrzymane dotacje w 2016 r.

Dotacja wg umowy nr 5/DE/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r., zawartej pomiędzy Ministrem Środowiska
a Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie”.

Na podstawie w/w umowy Park otrzymał dotację celową w kwocie 2 524 000,0 zł z przeznaczeniem
na:
- prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach PNBT (...);
- udostępnienie obszaru parku narodowego (...);
- prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą;
- funkcjonowanie Służby Parku Narodowego;
- koszty działalności Dotowanego powstałe w związku z wykonywanymi zadaniami.

Środki przekazane przez Ministerstwo Środowiska z tytułu w/w dotacji wpłynęły w czterech transzach 
(zgodnie z zawartą umową) na odrębny rachunek bankowy Dotowanego, oprocentowany kwartalnie.

Wydatkowanie środków otrzymanych w ramach dotacji odbywało się zgodnie z przeznaczeniem, 
a prowadzona ewidencja odzwierciedlała zdarzenia gospodarcze zgodnie z polityką rachunkowości.

Środki dotacji zostały przez Park w całości wydatkowane i rozliczone. Ministerstwo Środowiska 
pismem nr DE-I11.351.13.2016.MZ z dnia 19 stycznia 2017 r. poinformowało Park o przyjęciu 
rozliczenia IV transzy dotacji.
Odsetki w kwocie 1 959,90 zł od środków dotacji zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku 
bankowym zostały odprowadzone na rachunek dochodów Ministerstwa Środowiska, z zachowaniem 
terminów określonych w §4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu wykonania budżetu państwa7.

[Dowód: akta kontroli str. II/l- 29]

2. Otrzymane dotacje w okresie od dnia 1 stycznia - 30 czerwca 2017 r.

2.1. Dotacja wg umowy nr 5/DE/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r. zawartej pomiędzy Ministrem
Środowiska a Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie”.

Na podstawie w/w umowy Parkowi przyznano dotację celową w kwocie 2 644 000,0 zł, 
z przeznaczeniem na:
- prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach PNBT (...);
- udostępnienie obszaru parku narodowego (...),
- prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą;
- funkcjonowanie Służby Parku Narodowego;
- koszty działalności Dotowanego powstałe w związku z wykonywanymi zadaniami.

Przekazanie dotacji w badanym okresie tj. do 30 czerwca 2017 r. odbyło się zgodnie z umową dotacji 
w III transzach (każda w wysokości 25%) - na wyodrębniony rachunek bankowy Dotowanego, 
oprocentowany kwartalnie.

7 Dz. U. z 2014 r. poz. 82 z późn. zm.
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Wniosek o uruchomienie III transzy dotacji przesłano do Ministerstwa Środowiska 
16 czerwca 2017 r.; III transza została przekazana 30 czerwca 2017 r. w kwocie 661 000,0 zł.
Łącznie przekazano do 30 czerwca 2017 r. na r-k bankowy PNBT 1 983 000,0 zł (III transze po 
661 OOOzł).

Do 30 czerwca 2017 r. wydatkowano i rozliczono 1 083 298,79 zł.

Ministerstwo Środowiska pismem nr DE-III.351.15.2017.MZ z dnia 28 czerwca 2017 r. 
poinformowało Park Narodowy „Bory Tucholskie” o przyjęciu rozliczenia II transzy dotacji.

Odsetki w kwocie 861,86 zł od środków w/w dotacji, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku 
bankowym zostały odprowadzone na rachunek dochodów Ministerstwa Środowiska, z zachowaniem 
terminów określonych w §4 ust. 4 w/w rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego 
sposobu wykonania budżetu państwa.

[Dowód: akta kontroli str. 11/30- 49]

3. Źródła finansowania Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

Źródła finasowania Parku w 2016 r. oraz za I półrocze 2017 r. przedstawiają poniższe tabele:

2016 r.:

Wydatków
bieżących

Wydatków
inwestycyjnych

Razem
ROK 2016 - źródła finansowania ( w zł)

3 856 683,193 619 513,15 237 170,04RAZEM
Przychody o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody 1 046,24 460 432,87459 386,63
Przychody pozostałe - refakturowanie m.in. mediów 3 758,85 0,00 3 758,85
Przychody o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody - przychody z lat poprzednich 70 000,000,00 70 000,00

Dotacje z budżetu państwa - celowa 2 524 000,00 0,00 2 524 000,00
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 92 487,62 0,00 92 487,62
Odsetki naliczone przez bank 1 703,54 0,00 1 703,54
Fundusz Leśny 520 736,89 166 123,80 686 860,69
Inne, odszkodowania, darowizna od osoby fiz. 17 439,62 0,00 17 439,62

Największym źródłem finasowania Parku w 2016 r. były przychody z dotacji celowej, które stanowiły 
65,44 % wszystkich przychodów. Pozostałą grupę źródeł przychodów stanowią przede wszystkim 
środki z Funduszu Leśnego - łącznie 17,81%.
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I półrocze 2017 r.:

Wydatków
inwestycyjnycWydatków

bieżących
Razem

hROK 2017 - źródła finansowania ( w zł)
2 282 297,59 145 456,29 2 427 753,88RAZEM

Przychody o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 
4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody 257 191,57 0,00 257 191,57
Przychody pozostałe - refakturowanie m.in. 
mediów 1 812,83 0,00 1 812,83
Przychody o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 
4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody- przychody z lat poprzednich 0,00 70 061,28 70 061,28
Dotacja z budżetu państwa - celowa 1 983 000,00 0,00 1 983 000,00
Finansowanie Projektu z udziałem środków UE 
85% POIiŚ 2 771,00 75.395,01 78 166,01
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa 34 915,07 0,00 34 915,07
Odsetki naliczone przez bank 1 257,12 0,00 1 257,12
Inne: darowizna od osoby fizycznej 1 350,00 0,00 1 350,00

Największym źródłem finasowania Parku w I półroczu 2017 r. były przychody z dotacji celowej, które 
stanowiły 81,68 % wszystkich przychodów. Pozostałą grupę źródeł przychodów stanowiły przede 
wszystkim przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy o ochronie przyrody - łącznie 
10,59% wszystkich uzyskanych w tym okresie przychodów.

[Dowód: akta kontroli str. 11/50-53]

4. Inwentaryzacja wg stanu na dzień 30 listopada i 31 grudnia 2016 r.

W okresie objętym kontrolą Park posiadał instrukcję inwentaryzacyjną, wprowadzoną Zarządzeniem 
nr 28/13 Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie” z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie 
wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Parku Narodowym „ Bory Tucholskie”.

W Parku Narodowym „Bory Tucholskie” zgodnie z obowiązującą Instrukcją inwentaryzacyjną co 
roku przeprowadza się inwentaryzację pełną okresową.

Ostatnia inwentaryzacja pełna okresowa została przeprowadzona zgodnie z Zarządzeniem nr 25/16 
Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie” z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia 
inwentaryzacji pełnej okresowej w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” wg stanu na 30 listopada i 
31 grudnia 2016 r.

Spisem z natury zostały objęte środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wyposażenie ujęte 
w kartotece ilościowej, wg stanu na dzień 30 listopada 2016 r.

Inwentaryzację drewna, wydawnictw oraz środków pieniężnych w kasie i druków ścisłego 
zarachowania przeprowadzono wg stanu na 31 grudnia 2016 r.
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W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono niedobór 5 skrzyń drewnianych i 25 
aluminiowych ujętych w kartotece ilościowej.
Po uzyskaniu wyjaśnień od osób materialnie odpowiedzialnych i zaakceptowaniu ich przez Dyrektora 
PNBT niedobory uznano za niezawinione.

ram

Wyniki inwentaryzacji ujęto w księgach rachunkowych 2016 r.
[Dowód: akta kontroli str. 11/54- 68]

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia i oceny wnoszę aby w przypadku wystąpienia konieczności 
realizacji zadania rzeczowego, które nie zostało wcześniej zatwierdzone przez Ministra Środowiska 
w trybie art. 9 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody, Park powinien przystąpić do wykonania tego 
zadania i równolegle skierować do Ministra Środowiska wniosek o jego akceptację, zgodnie 
z przepisami wymienionej ustawy. Ponadto informację w przedmiotowym zakresie należy 
każdorazowo zamieszczać w wykazie szczegółowym planu rzeczowo-finansowego, dokumentującym 
wykonanie zadania.

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 30 dni od dnia otrzymania 
wystąpienia pokontrolnego.

Z up. Ministra 
SEKRETARZ STA

Małgorzata Golińska

Do wiadomości:

Pani Agnieszka Dalbiak - Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody 
Pani Hanna Pawłowicz - Dyrektor Departamentu Ekonomicznego
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