
Warszawa, 3. 10 2017 r.

Minister Środowiska

BKA-I.0941-6.2016

Pan
Wojciech Zyska 
Dyrektor
Wolińskiego Parku Narodowego

WYSTĄPIENIE POKONROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 14/2016 z dnia 9 września 2016 r. 
zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 26 września - 7 października 
2016 r. kontrolę problemową w Wolińskim Parku Narodowym (WPN) w zakresie:

1) Kontroli funkcjonowania Parku w zakresie zamówień publicznych, gospodarowania 
nieruchomościami oraz sprzedaży drewna;

2) Kontroli realizacji planu finansowego Parku.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Ministerstwa Środowiska:

■ Jerzego Chabrosa - Radcę Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
■ Marcina Gajca - Radcę Prawnego w Departamencie Prawnym,
■ Aleksandrę Gregorkiewicz - Głównego Specjalistę w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
■ Ewę Walczak - Radcę Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

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

Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego jest od dnia 8 sierpnia 2016 r. p. Wojciech Zyska, 
powołany na to stanowisko przez Ministra Środowiska. W okresie od dnia 20 sierpnia 2014 r. do 
8 lutego 2016 r. Dyrektorem WPN była p. Arieta Siarkiewicz-Hoszowska. Wcześniej w okresie od 
dnia 1 maja 1990 r. do dnia 3 lutego 2014 r. stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego 
zajmował Pan Ireneusz Lewicki.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli pod nr 9/2016.

Dz. U. nr 185. poz. 1092

1



Ustalenia kontroli i ocena kontrolowanej działalności:

Na podstawie przeprowadzonego postępowania kontrolnego działalność Wolińskiego Parku 
Narodowego w zakresie skontrolowanych zagadnień została oceniona negatywnie.

1. Funkcjonowanie Parku w zakresie gospodarowania nieruchomościami.

Działalność Wolińskiego Parku Narodowego w zakresie kontrolowanych zagadnień dotyczących 
gospodarowania nieruchomościami została oceniona negatywnie. O ocenie negatywnej 
przedmiotowego obszaru zdecydowały ustalenia kontroli w zakresie działań Wolińskiego Parku 
Narodowego dotyczącewynajmu nieruchomości Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Wsi Polskiej.

Stan prawny nieruchomości WPN.

Zgodnie z przedstawionym zestawieniem oraz sprawdzonymi dokumentami (decyzje Wojewody 
Zachodniopomorskiego) nieruchomości gruntowe mają ustanowione użytkowanie wieczyste na rzecz 
WPN. W oparciu o ww. decyzje, WPN został ujawniony w księgach wieczystych jako użytkownik 
wieczysty nieruchomości gruntowych oraz jako właściciel budynków i budowli znajdujących się na 
gruncie. Stan posiadania prowadzony jest na bieżąco.

[Dowód: akta kontroli str. 1/1]

Okresowe kontrole stanu technicznego budynków oraz budowli w posiadaniu WPN.

Park wykazał 118 budynków oraz 81 budowli i innych obiektów, które podlegają okresowym 
kontrolom, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane2.

W poniższych zestawieniach przedstawiono stan okresowych przeglądów stanu technicznego 
budynków oraz budowli (na podstawie art. 62 ustawy - Prawo budowlane) w posiadaniu WPN, wg 
stanu na 31 sierpnia 2016 r.

Budynki
2 61 3 4 5

Zgodnie z art. 62 ust.l.p. Nieaktualne Nie
dotyczy

RazemWażne

1 pktla (ogólny - raz w roku) 11847 31. 68
lpktlb (inst. i urządzeń służących och. śród. - raz 
w roku)

2. 11841 5027

lpktlc (instalacji gazowych- raz w roku)3. 1186 1075
lpktlc (przewodów dymowych spalinowych i 
went. - raz w roku)

4. 1184326 49

lpkt 2 (stan tech. i przydatność do użytkowania- 
raz na 5 lat)

5. 11897 219

1 pkt 2 (instalacja elektryczna - raz na 5 lat) 1186. 28 3753
1 pkt 2 (instalacja piorunochronna - raz na 5 lat) 1187. 2 8531

2 Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z póź. zm.
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* A

Budowle i inne
2 61 3 4 5

l.p. Zgodnie z art. 62 ust. Nieaktualne Nie
dotyczy

Ważne Razem

1 pktl a (ogólny - raz w roku)1. 810 2853
lpktlb (inst. i urządzeń służących och. śród. - raz 
w roku)

2.
810 11 70

1 pktlc (instalacji gazowych- raz w roku)3. 810 810
1 pktlc (przewodów dymowych spalinowych i 
went. - raz w roku)

4.
0 1 80 81

1 pkt 2 (stan tech. i przydatność do użytkowania - 
raz na 5 lat)

5.
0 25 56 81

1 pkt 2 (instalacja elektryczna - raz na 5 lat)6. 810 20 61
lpkt 2 (instalacja piorunochronna- raz na 5 lat)7. 810 2 79

Z zestawień wynika, że w przypadku części budynków i wszystkich budowli nie są dochowane 
terminy przeprowadzania kontroli okresowych, co stanowi naruszenie przepisów ustawy - Prawo 
budowlane.

[Dowód: akta kontroli str. 1/2-17]

Wykorzystanie nieruchomości WPN według umów (bez zasobów mieszkaniowych).

Według stanu na 31 sierpnia 2016 r. WPN wykazał 28 umów na dzierżawę, najem oraz użyczenie 
nieruchomości. W jednym przypadku nieruchomość Parku wykorzystywana jest bezumownie.

W części sprawdzonych umowach stwierdzono:

• Umowa dzierżawy nr 74/2008/UD z 8 sierpnia 2008 r. Okres obowiązywania umowy 8 sierpnia 
2008 - 31 grudnia 2022 r. Przedmiotem dzierżawy jest 440,25 ha gruntów (bez określenia kategorii 
użytku). Czynsz dzierżawny wynosi 50% ceny kwintala żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa 
GUS za rok poprzedzający rok rozliczeniowy za 1 ha dzierżawionego gruntu.

Kwota czynszu dzierżawnego oparta o wskaźnik ceny kwintala żyta spowodowała, że od kilku lat 
kwota czynszu maleje, ponieważ ceny zbóż w ostatnim czasie maleją. W latach 2015 i 2016 czynsz 
zmalał o 12,5%, a pomiędzy 2014 r. i 2016 r. zmalał o 23,4%.

W umowie nie ma postanowień dotyczących podatku rolnego oraz innych danin 
publicznoprawnych. Z wyjaśnień3 wynika, że dzierżawiony teren jest sklasyfikowany jako 
nieużytki i rola V klasy - zwolnione z podatków.

Powyższa umowa została zawarta na ponad 14 lat. Warunki społeczno - gospodarcze na początku 
obowiązywania umowy znacznie różniły się od obecnych. Przy podpisywaniu umowy nie wzięto 
pod uwagę możliwości spadku cen żyta, która jest podstawą naliczania czynszu dzierżawnego, co 
obecnie generuje spadek dochodów z tego tytułu. W długoletnich umowach Park powinien 
zagwarantować ustabilizowany, nie podlegający znacznym wahaniom dopływ środków z takich 
umów.

1 Pisma z 5 października 2016 r.
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• Umowa użyczenia nr 32-B/2010 z 1 czerwca 2010 r. pomiędzy WPN, a Państwowym Instytutem 
Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie. Umowa dotyczy budynku nr 
9 o powierzchni 281 m2 w kompleksie edukacyjnym Biała Góra koło Międzyzdrojów. Umowa 
została zawarta na okres 25 lat (do 1 czerwca 2035 r.).

W umowie nie określono, kto ponosi zwykłe koszty utrzymania przedmiotu użyczenia (termin użyty 
w innych umowach WPN, który określa wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości, w tym 
koszty przeglądu budynków wynikających z prawa budowlanego). Ponadto w umowie nie 
określono w jaki sposób i w jakich terminach, biorący do używania będzie obciążany za zwykłe 
koszty utrzymania przedmiotu użyczenia. Z wyjaśnień3 Parku wynika, że zostało zawarte 
porozumienie pomiędzy Najemcą, a WPN w sprawie odpłatności za wodę, ścieki oraz utrzymanie 
ujęcia wody.

Podstawowym dokumentem regulującym zobowiązania z tytułu użyczenia nieruchomości powinna 
być umowa. Wprowadzanie dodatkowych dokumentów w postaci porozumień stanowi 
niepotrzebnie inne formy relacji pomiędzy stronami.

Park ma podpisane kilka umów na użyczenie obiektów w kompleksie Biała Góra, każda na 
kilkadziesiąt lat. Umowy powstawały w różnym okresie i znacznie różnią się między sobą zapisami 
dotyczącymi zobowiązań związanych z utrzymaniem użyczonego obiektu oraz kompleksu jako 
całości.

• Umowa najmu nr 35-B/2009 z 25 lutego 2009 r. Przedmiotem umowy jest pomieszczenie 
gospodarcze o powierzchni użytkowej 36,80 m2. Umowa była zmieniona aneksem z 15 lutego 
201 lr. Czynsz dzierżawny określony w umowie wynosi 0,90 zł/m2 + obowiązujący podatek vat.

Zgodnie z wykazem tabela 2 pn. Budynki, budowle w posiadaniu WPN budynek gospodarczy pod 
adresem Wicko ul. Żwirowa 1 ma powierzchnię 144,8 m2. Przedmiotem najmu jest 25% tej 
powierzchni.

Park wprowadził dla części lokali mieszkalnych odrębne umowy na najem budynków 
gospodarczych związanych z lokalami mieszkalnymi. Z wyjaśnień3 wynika, że umowy zostały 
wprowadzone na dodatkowe budynki gospodarcze (za pomieszczenia gospodarcze, w tym budynki 
gospodarcze związane z lokalem mieszkalnym, Park nie pobiera czynszu). W umowie nie 
określono, kto ponosi koszty podatku od nieruchomości.

Zgodnie z Uchwałą nr XVI/149/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z 19 listopada 2015 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatek ten dla budynków lub 
ich części (pkt. 2) został ujęty w „pozostałych” (ppkt. 5) i wynosi 7,68 zł/m2. Nie ma uzasadnienia, 
aby najemca lokalu mieszkalnego nie był obciążany za pomieszczenia związane z lokalem 
mieszkalnym oraz za podatek od tych lokali.

• W jednym przypadku nieruchomość gruntowa oraz budynki znajdujące się na gruncie 
wykorzystywana jest bezumownie przez Spółkę Grodno II Sp. z o.o. Ostatnia umowa dzierżawy nr 
42-B/2007 z 23 lipca 2007 r. pomiędzy WPN, a spółką Grodno II Sp. z o.o. zawarta została na 
okres 3 lat. Przedmiotem umowy była nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,24 ha. W umowie 
zapisano, że budynki stanowiące bazę turystyczną oraz infrastruktury, na tym obszarze są 
własnością Spółki Grodno II. Umowa stała się nieaktualna 23 lipca 2010 r.
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W 2012 r. budynki związane z Ośrodkiem Grodnem II zostały wykazane jako własność WPN 
(decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego oraz wpis do KW). Z wyjaśnień3 wynika, że Park od 
2012 r. prowadzi działania dotyczące przejęcia budynków oraz regulacji opłat z tytułu 
bezumownego korzystania z nieruchomości, na drodze sądowej.

[Dowód: akta kontroli str. 1/18-51]

Najem lokali mieszkalnych w WPN.

Według stanu na 31 sierpnia 2016 r. Park posiada 39 lokali mieszkalnych. Aktualne wykorzystanie 
tych lokali przedstawia tabela poniżej:

Pracownicy Parku Inni najemcy Pokoje
gościnne

Pustostany Razem
Służba PN Pozostali

13 4 10 9 3 39

Wszystkie lokale mieszkalne wynajmowane są w oparciu o umowy najmu. W części sprawdzonych
podczas kontroli umów stwierdzono:
- nieaktualne zapisy dotyczące stanu formalno - prawnego nieruchomości WPN,
- nienaliczanie opłat za korzystanie z pomieszczeń gospodarczych związanych z lokalem 

mieszkalnym oraz podatku od nieruchomości,
- nienaliczanie opłat podatku od nieruchomości za najmowane lokale mieszkalne oraz grunt 

związany z lokalem mieszkalnym,
- niewskazanie w umowie zasad oraz strony dokonującej opłat za usuwanie nieczystości stałych, 

płynnych oraz za zużytą wodę.

Z wyjaśnień3 wynika, że Park nie obciąża najemców podatkiem od nieruchomości za lokale 
mieszkalne traktując podatek jako wydatek związany z utrzymaniem lokalu, obciążający właściciela, 
co wynika z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego. Ponadto z tych wyjaśnień wynika, że za pomieszczenia gospodarcze przynależne do lokalu 
mieszkalnego przeznaczone na opał, zgodnie z definicją powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego 
(...) nie są wliczone do powierzchni użytkowej lokalu. Stąd Park nie pobierał czynszu najmu za 
pomieszczenia przeznaczone na opal. Opłaty za nieczystości stałe, płynne oraz zużytą wodę ponosi 
najemca.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 8a ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksy cywilnego4 (ustawa opl) do wydatków związanych 
z utrzymaniem lokalu zalicza się również ponoszone przez właściciela, w tym przypadku WPN, opłaty 
za użytkowanie wieczyste gruntu oraz podatek od nieruchomości.

Zgodnie z art. 3 ust.l pkt. 1 i 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych\ 
właściciel nieruchomości oraz użytkownik wieczysty są podatnikami podatku od nieruchomości.

4 Dz. U. z 2016 r. poz. 1610
5 Dz. U. z 2014 r. poz. 849
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Powyżej przytoczone przepisy nie oznaczają jednak, że podatnik ma traktować tę opłatę jako swój 
wydatek, w przypadku najmu nieruchomości osobom fizycznym lub innym podmiotom.

Powyżej wskazane i stosowane praktyki związane z wynajmem skutkują tym, że Park ponosi koszty 
z tytułu podatków lokalnych. Zgodnie z Uchwałą nr XVI/149/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 
z 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatek ten 
wynosi odpowiednio:
- dla budynków mieszkalnych 0,73 zł/m2,
-dla pozostałych 7,68 zł/m2,
- od gruntów od 0,37 do 0,45 zł/m2.

[Dowód: akta kontroli str. 1/52-86]

Z tytułu najmu lokali mieszkalnych najemcy płacą na rzecz WPN opłatę czynszu.

W okresie objętym kontrolą obowiązywało Zarządzenie nr 19/2005 Dyrektora Wolińskiego Parku 
Narodowego z 19 grudnia 2005 r. w sprawie czynszu regulowanego, określające odpowiednie 
stosowanie, w stosunkach najmu lokali mieszkalnych Parku czynszu regulowanego zgodnie 
z aktualnymi i obowiązującymi uchwałami uprawnionych organów właściwych gmin w sprawie 
ustalenia stawki czynszu za lm2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład gminnych 
zasobów mieszkaniowych.

W przypadku Gminy Międzyzdroje w 2005 r. obowiązywała Uchwała nr XXX/276/2001 Rady 
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 16 lutego 200lr.

W przypadku gminy Wolin przyjęto wyjściową stawkę, obowiązującą w zasobach mieszkaniowych 
Gminy Wolin, w wysokości 1,37 zł wprowadzoną w oparciu o Zarządzenie nr 6/06 Burmistrza Wolina 
z dnia 2 lutego 2006r. W 2008 r. zostały zmienione zasady obliczania czynszu na skutek zmiany 
przepisów w tym zakresie wprowadzonych uchwałą nr XXIX/257/08 Rady Miejskiej w Wolinie z 28 
maja 2008 r.

Stawka czynszu regulowanego wyliczana była według określonego wzoru, którego najistotniejszymi 
zmiennymi były dwa elementy:
- wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku ustalany przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego (zmienny w czasie),
- liczba punktów dla standardowego lokalu mieszkalnego ustalana przez właściciela zasobów 
(w zależności od sposobu określania czynnik ten może być stały lub zmienny- w przypadku WPN 
zmienny).

Punktacja dla poszczególnych lokali mieszkalnych WPN powstała w 2006 r. na podstawie Uchwały 
XXX/276/2001 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 16 lutego 2001 r. Park przyjął liczbę 
punktów dla standardowego lokalu mieszkalnego swoich zasobów (dalej współczynnik) jako średnią 
arytmetyczną z sumy punktów wszystkich mieszkań podzieloną przez liczbę mieszkań (wskaźnik ten 
wynosi dla zasobów Parku 40 pkt.). W przypadku Parku współczynnik ten został wyliczony dla lokali 
w dwóch gminach (Międzyzdroje i Wolin). Powyższe wyliczenia i ustalenia obowiązują do czasu 
kontroli.
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. c

Należy zauważyć, że przyjęty przez Park sposób określenia liczby punktów dla standardowego lokalu 
mieszkalnego (średnia aiytmetyczna), wypaczył wynik ostateczny, ponieważ pominął zupełnie 
wielkość poszczególnych lokali mieszkalnych. W tym przypadku bardziej adekwatne byłoby 
zastosowanie średniej ważonej, gdzie wagą powinna być powierzchnia lokali mieszkalnych.

Do obliczenia współczynnika obowiązującego do czasu kontroli przyjęto 75 lokali mieszkalnych. 
Obecnie w zasobach Parku pozostaje 39 lokali mieszkalnych. Powyższe wskazuje, że w tym zakresie 
stosowany współczynnik jest oparty o nieaktualne wielkości, ponieważ zmianie uległy czynniki 
wpływające na ten współczynnik (liczba mieszkań). W przyjętej przez Park metodzie każdorazowa 
zmiana liczby lokali mieszkalnych powinna skutkować przeliczeniem oraz ewentualną zmianą tego 
współczynnika, co wynika z przyjętej metody jego obliczania.

Do obliczenia współczynnika wzięte zostały wszystkie lokale mieszkalne w dwóch gminach. W tym 
czasie w Gminie Wolin były stosowane inne zasady obliczania czynszu. Dla tych zasobów 
zastosowano przepisy obowiązujące w Gminie Międzyzdroje. W 2008 r. w Gminie Wolin 
wprowadzono przepisy porównywalne z przepisami w Gminie Międzyzdroje w tym zakresie, ale 
częściowo różne, w zakresie stosowanej punktacji. Zgodnie z wyjaśnieniami3 Uchwała nr 
XXX/276/2001 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach została uchylona i nie obowiązuje od 2012 r.

W 2001 r. do wyliczenia stawki czynszu regulowanego przyjęto wskaźnik przeliczeniowy 1 nr 
powierzchni użytkowej budynku ustalany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w wysokości 
2 477 zł/m2. W 2015 r. wskaźnik ten wynosił dla Województwa Zachodniopomorskiego6 - 3 559 
zł/m2. Zmiana tylko tego czynnika miała wpływ na zaniżenie czynszu o około 43,7%. Stosowana przy 
obliczaniu stawki czynszu przez Park wartość jednostkowa jednego punktu wynosi 0,0825 zł/punkt. 
Po uwzględnieniu obecnie obowiązującego wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej 
budynku ustalanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w wysokości 3 559,- zł/m2, wskaźnik 
ten powinien wynosić 0,1186 zł/punkt.

[Dowód: akta kontroli str. 1/95-119]

Ekwiwalent płacony uprawnionym pracownikom za niedostarczenie bezpłatnego mieszkania.

Ekwiwalent wypłacany jest 2 uprawnionym pracownikom Służby Parków Narodowych. Łącznie 
miesięczny koszt z tego tytułu wynosi 956,80 zł.

Zarządzeniem nr 21/2009 Dyrektora WPN z 29 maja 2009 r. w sprawie średniej stawki czynszu 
w stosunkach najmu w Międzyzdrojach została ustalona stawka ekwiwalentu w wysokości 11,96 
zł/m2. Stawkę obliczono jako średnią z:
- średniej stawki w wolnym najmie w Międzyzdrojach;
- średniej stawki w mieszkaniach komunalnych w Międzyzdrojach;
- średniej stawki w mieszkaniach znajdujących się w zasobach WPN.

W trakcie kontroli stwierdzono, że sposób obliczenia jednego z elementów średniej- stawki 
w wolnym najmie 
z następujących przesłanek:
- do wyliczenia tej średniej posłużyły dane z ogłoszeń, a nie dane z zawartych umów najmu, które 

nie muszą odzwierciedlać warunków rzeczywistych najmu;

w Międzyzdrojach został przeprowadzony nierzetelnie. Wynika to

6 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 27 marca 2015 r.
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jedno z mieszkań, które było uwzględnione do wyliczenia średniej, było wyposażone 
w podstawowe meble, co miało wpływ na cenę oferty, w pozostałych średnich stawkach (zasoby 
komunalne i WPN) uwzględnionych do wyliczenia stawki ekwiwalentu, z założenia nie jest 
uwzględniany taki czynnik;
jedno z mieszkań, które było uwzględnione do wyliczenia średniej, było wyposażone w sprzęt 
AGD, budynek z 2008 r. (jak napisano mieszkanie komfortowe), dodatkowo w ogłoszeniu 
napisano, że ceny wynajmu do uzgodnienia i stawka najmu przyjęta z ogłoszenia wynosiła 45 
zł/m2 bez negocjacji.

Z powyższych ustaleń wynika, że ustalenie stawki ekwiwalentu zostało wyliczone nierzetelnie. Park 
powinien określić ten element średniej w oparciu o realne koszty wynikające z zawartych lub 
ogłoszonych oficjalnie danych. Należy podkreślić, że problem ten reguluje ustawa opl 
w zakresie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu 
mieszkaniowego.

[Dowód: akta kontroli str. 1/120-125]

Prawidłowość działań WPN w zakresie wynajmu nieruchomości (willa nr 4) Europejskiemu
Funduszowi Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP1

W toku kontroli zbadana została sprawa wynajęcia przez WPN jednego z budynków położonych 
w kompleksie Grodno I znajdującym się ok 7 km na północny wschód od Międzyzdrojów, na 
wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Kompleks w okresie PRL służył jako ośrodek wypoczynkowy dla 
wysokich urzędników państwowych. Po 1990 r. kompleks znajdował się w dyspozycji Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. W lutym 2009 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała kompleks 
w trwały zarząd WPN. Kompleks Grodno I składa się z 33 budynków.

[Dowód: akta kontroli str. 2/1-6]

W chwili przejęcia w 2009 r. zarządu nad kompleksem Grodno 1 WPN był jednostką organizacyjną 
Skarbu Państwa. W związku z powyższym obrót nieruchomościami parku narodowego oparty był 
o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami7. W dniu 1 stycznia 
2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz 
niektórych innych ustaw*, która przekształciła parki narodowe z jednostek organizacyjnych Skarbu 
Państwa w państwowe osoby prawne. Na mocy art. 7 ww. ustawy zmieniającej trwały zarząd 
nieruchomości przysługujący parkom narodowym przekształcony został w prawo użytkowania 
wieczystego. Jednocześnie zasady obrotu nieruchomościami zostały uregulowane w art. 10a - 1 Oh 
dodanych do ustawy o ochronie przyrody przez ustawę zmieniającą. Tiyb i zasady rozporządzania 
nieruchomościami zostały uszczegółowione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 
2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki 
narodowe9, zwanym dalej „rozporządzeniem”.

Jak wynika z ekspertyzy technicznej przeprowadzonej w październiku 2012 r. przez rzeczoznawcę 
budowlanego zużycie techniczne budynku na dzień sporządzania ekspertyzy określono na 73,73 %. 
Rzeczoznawca budowlany uznał, że istnieje możliwość dokonania remontu dużymi nakładami, bez 
poniesienia których nie ma możliwości przekazania budynku do ponownego użytkowania. Zły stan 
techniczny budynku stwierdzony został w październiku 2012 r.

7Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm. 
8Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1337 
,JDz. U. z 2012 r. poz. 868
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[Dowód: akta kontroli str. 2/7-20]

Na podstawie ujawnionych w WPN dokumentów nie było możliwe stwierdzenie w jakim stanie 
znajdowała się willa nr 4 w chwili przekazywania kompleksu Grodno I w zarząd WPN w lutym 
2009r., jak też czy WPN dokonywał jakiś inwestycji w budynku zwiększających jego użyteczność. 
W 2013 r. WPN wszczął procedurę mająca na celu wynajęcie willi nr 4.

Zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody park narodowy jest obowiązany uzyskać zgodę 
ministra właściwego do spraw środowiska, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, na dokonanie 
czynności prawnej w zakresie rozporządzenia nieruchomością, w tym oddaniem nieruchomości do 
korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego, z wyłączeniem umowy 
dzierżawy, najmu albo użyczenia zawieranych na czas nie dłuższy niż 5 lat.

W związku z powyższym WPN pismem z dnia 18 lutego 2013 r. wystąpił do Ministra Środowiska
0 wyrażenie zgody na zawarcie na okres 30 lat umowy najmu willi nr 4 wraz z otaczającym ją 
gruntem. W piśmie do Ministra Środowiska wskazano, że celem najmu ma być „utworzenie
1 prowadzenie centrum współpracy międzynarodowej, w ramach którego będzie miało miejsce 
prowadzenie działalności na rzecz integracji międzynarodowej pod auspicjami ambasady lub 
konsulatu odpowiedniego kraju obcego oraz realizowanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie 
ochrony przyrody, nauki, edukacji, kultury narodowej, a także promowanie kultury polskiej i walorów 
przyrodniczych WPN”.

Decyzją z dnia 28 lutego 2013 r., znak: DLPpn-201-12/8332/13/WH, Minister Środowiska wyraził 
zgodę na zawarcie wnioskowanej umowy.

[Dowód: akta kontroli str. 2/21-22]

W dniu 18 kwietnia 2013 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WPN ogłoszony został 
przetarg nieograniczony na najem nieruchomości znajdującej się w kompleksie Grodno I oznaczonej 
jako willa nr 4.

Zgodnie z art. lOe ust. 2 ustawy o ochronie przyrody ogłoszenie o przetargu powinno określać:
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków;
2) powierzchnię nieruchomości;
3) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;
4) termin zagospodarowania nieruchomości;
5) cenę nieruchomości w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości określona przez 
rzeczoznawcę majątkowego;
6) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy;
7) terminy wnoszenia opłat;
8) zasady aktualizacji opłat;
9) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, oddania w użytkowanie, najem lub dzierżawę;
10) wysokość wadium.

[Dowód: akta kontroli str. 2/23-38]

Stosownie do art. lOe ust. 1 zdanie 2 ustawy o ochronie przyrody ogłoszenie o przetargu powinno 
zostać wywieszone w siedzibie parku narodowego oraz zamieszczone na stronie internetowej parku 
narodowego. Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu należy podać do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty.
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Z treści pism zabezpieczonych w trakcie kontroli wynika, że przetarg został ogłoszony na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej WPN w zakładce "Nieruchomości - przetargi na 
dzierżawę lub najem", na tablicy ogłoszeń w siedzibie dyrekcji WPN oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Międzyzdrojach. Ogłoszenie o przetargu wraz z ogłoszeniem zmieniającym do dziś 
znajduje się w zakładce Biuletynu Informacji Publicznych WPN - "archiwalne".

[Dowód: akta kontroli str. 2/23-38]

Co do zasady rozporządzanie nieruchomościami parku narodowego odbywa się w drodze przetargu 
nieograniczonego. Wyjątki od trybu przetargowego przewiduje art. 10b ustawy o ochronie przyrody 
jednakże w przedmiotowej sprawie żadna z przesłanek wymienionych w tym przepisie nie 
występowała. Istotą przetargu nieorganicznego jest zapewnienie w nim udziału wszystkich chętnych 
podmiotów. Krąg potencjalnych podmiotów biorących udział w postępowaniu ograniczone powinny 
być jedynie przez opis przedmiotu przetargu, w tym opis celu, na który dana nieruchomość ma być 
wykorzystana. W ogłoszeniu jako przeznaczenie nieruchomości a także jako cel wynajmu wskazano 
"utworzenie i prowadzenie centrum współpracy międzynarodowej, w ramach którego będzie miało 
miejsce prowadzenie działalności na rzecz integracji międzynarodowej pod auspicjami ambasady lub 
konsulatu odpowiedniego kraju obcego oraz realizowanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie 
ochrony przyrody, nauki, edukacji, kultury narodowej, a także promowanie kultury polskiej i walorów 
przyrodniczych WPN", co w istocie sprowadziło przetarg do przetargu ograniczonego. Nie 
uzasadniono w istocie sposobu określenia przyjętego celu wynajmu nieruchomości przez WPN.

Rozporządzanie w drodze przetargu nieruchomościami należącymi do podmiotów publicznych ma na 
celu zapewnienie konkurencyjności w dostępie do nieruchomości, a także służy bezstronnemu, 
obiektywnemu wyborowi podmiotu korzystającego, w taki sposób aby zapewnić jak najlepsze 
zabezpieczenie interesów jednostki, która rozporządza nieruchomością. Istotą przetargu publicznego 
jest bowiem zapobieganie nieograniczonemu i nieefektywnemu gospodarowaniu mieniem 
publicznym, w szczególności poprzez kontrolowanie uzyskiwania nieuzasadnionych korzyści przez 
podmioty „prywatne”. W analizowanej sprawie ogłoszenie zostało zredagowane w sposób, który 
doprowadził do bardzo znacznego zawężenia kręgu podmiotów mogących wziąć udział w przetargu. 
Określenie „przeznaczenia nieruchomości” w ogłoszeniu powinno dotyczyć cech udostępnianej 
działki i budynku, ich położenia oraz wynikających z tego możliwych sposobów ich użytkowania, 
podczas gdy ogłoszenie kładło nacisk na wskazanie szczegółowych cech działalności i cech 
podmiotu, który może wziąć udział w przetargu (prowadzenie centrum współpracy międzynarodowej, 
prowadzenie działalności na rzecz integracji międzynarodowej pod auspicjami ambasady), co 
naruszało w/w przepisy.

W zakresie pozostałych elementów ogłoszenia o przetargu można stwierdzić, że:
1) Sposób zagospodarowania nieruchomości określony został we wzorze umowy najmu. Wzór 

umowy najmu został dołączony do ogłoszenia;
2) Termin zagospodarowania nieruchomości określono na dzień "nie późniejszy niż 30 kwietnia 

2015 r.";
3) Wysokość opłat z tytułu najmu określono na 22.500 zł netto rocznie (czynsz). Powyższa kwota 

miała stanowić cenę wywoławczą w przetargu. Czynsz miał być waloryzowany corocznie 
wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszonym w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
Monitor Polski. WPN nie dysponował operatem szacunkowym w zakresie ustalenia właściwej
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stawki czynszu. Tym samym nie wiadomo na jakiej podstawie WPN określił wysokość stawki
czynszu;

4) Czynsz miał być uiszczany w równych miesięcznych ratach w terminie 14 dni od dnia 
wystawienia faktury przez WPN. Faktura miała być wystawiana do 25 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu za który wnoszona była opłata;

5) Termin składania ofert wyznaczono na dzień 14 maja 2013 r. godz. 9.00. Za datę złożenia oferty 
uznawana miała być chwile jej złożenia w Dyrekcji WPN znajdującej się w Międzyzdrojach przy 
ul. Niepodległości 3a. Koperty z ofertami miały zawierać dopisek "Przetarg nieograniczony - 
najem nieruchomości Grodno 1 nr 4. Nie otwierać przed dniem 14.05.2013 r. godz. 09:15.";

6) Wysokość wadium ustalono w ogłoszeniu na kwotę 1900 zł a termin wniesienia wadium na dzień 
10 maja 2013 r.

[Dowód: (akta kontroli str. 2/23-38]

W dniu 26 kwietnia 2013 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WPN umieszczono ogłoszenie 
zmieniające ogłoszenie z dnia 18 kwietnia 2013 r. W ogłoszeniu dokonano zmiany terminu otwarcia 
ofert. Wcześniejszy termin wyznaczony na dzień 14 maja 2013 r. na godz. 09:15 przesunięty został na 
dzień 20 maja 2013 r. na godz. 08:00. Jednocześnie w ogłoszeniu znalazła się informacją, że koperty 
z ofertami powinny zawierać dopisek: "Przetarg nieograniczony - najem nieruchomości Grodno 1 nr 
4. Nie otwierać przed dniem 20 maja 2013 r. godz. 08:00.". W ogłoszeniu zmieniającym ustalono 
także, że oferty, które wpłynęły do WPN przed dniem opublikowania zmienionego i opisane w sposób 
wymagany w pierwszym ogłoszeniu zostaną uznane za wniesione prawidłowo.

[Dowód: akta kontroli str. 2/39-42]

W dniu 13 maja 2013 r. do dyrekcji WPN wpłynęła oferta Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi 
Polskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Miedziana 3A (EFRWP), zarejestrowanego w Rejestrze 
Stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. 0000017557.

[Dowód: akta kontroli str. 2/43-54]

Na kopercie znajdował się dopisek "Przetarg nieograniczony - najem nieruchomości Grodno I nr 4. 
Nie otwierać przed dniem 14.05.2013 r., g. 09:15.".

Oznacza to, że oferta nie została prawidłowo opisana co stanowiło jeden z wymogów formalnych 
przetargu. Zgodnie z wymogami ogłoszenia zmieniającego prawidłowy opis dla ofert złożonych po 
dniu 26 kwietnia 2013 r. powinien brzmieć: „Przetarg nieograniczony - najem nieruchomości Grodno 
1 nr 4. Nie otwierać przed dniem 20 maja 2013 r. godz. 08:00.”.Prawidłowe opisanie koperty było 
jednym z warunków przetargu (pkt II.1.3 w zw. z pkt X ogłoszenia o przetargu z dnia 18 kwietnia 
2013 r.). Zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania 
oferty do dalszego postępowania przetargowego jeżeli oferta nie odpowiadała warunkom przetargu.

[Dowód: akta kontroli str. 2/55-56]

Oferta zawierała wysokość czynszu rocznego najmu w wysokości 25.000 zł

Z dokumentów dotyczących sprawy wynikało, że oferta EFRWP była jedyną oferta jaka wpłynęła 
w przetargu.
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W dniu 20 maja 2013 r. przetarg został rozstrzygnięty i jako zwycięzcę wybrano EFRWP.

[Dowód: akta kontroli str. 2/57-59]

Jeszcze przed złożeniem oferty, pismem z dnia 10 maja 2013 r., EFRWP zgłosiło zastrzeżenia do 
treści wzoru umowy załączonego w ogłoszeniu o przetargu.

Wątpliwości wyrażane przez EFRWP dotyczyły kwestii wprowadzenia do umowy uprawnienia do jej 
wcześniejszego wypowiedzenia przez obie strony pomimo, że umowa miała być zawarta na czas 
oznaczony. Istotą umów najmu zawieranych na czas oznaczony jest brak możliwości wypowiedzenia 
takiej umowy przed upływem okresu jej obowiązywania, chyba że przesłanki wypowiedzenia 
określono dokładnie w umowie.

[Dowód: akta kontroli str. 2/60-61]

W dniu 24 maja 2013 r. WPN skierował do EFRWP pismo z wnioskiem o podpisanie protokołu 
z przetargu. EFRWP odesłała do WPN podpisany protokół pismem, które do dyrekcji WPN wpłynęło 
w dniu 10 czerwca 2013 r., podtrzymując jednocześnie swoje wątpliwości co do treści wzoru umowy 
załączonego do ogłoszenia o przetargu.

W związku z podpisaniem protokołu przez EFRWP przetarg został formalnie zakończony (§ 10 ust. 1 
rozporządzenia).

[Dowód: akta kontroli str. 2/62-64]

W dniu 11 czerwca 2013 r. WPN wysłał do EFRWP zawiadomienie o wyniku przetargu wraz 
z pouczeniem o możliwości wniesienia do Ministra Środowiska sprzeciwu od wyniku przetargu. 
Z dokumentacji sprawy wynika, że EFRW nie wniosła sprzeciwu do Ministra Środowiska.

[Dowód: akta kontroli str. 2/65-67]

Pismem z dnia 17 czerwca 2013 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Główny 
Konserwator Przyrody - Pan Janusz Zaleski zwrócił się do dyrektora WPN - Pana Ireneusza 
Lewickiego z prośbą o złożenie wyjaśnień w związku ze sposobem przeprowadzenia przetargu, a w 
szczególności ze sposobem sformułowania warunków przetargu, które zdaniem Głównego 
Konserwatora Przyrody wykluczały nieograniczony dostęp podmiotów do przetargu. Jednocześnie 
Główny Konserwator Przyrody wydał polecenie wstrzymania procedury przetargowej do czasu 
wyjaśnienia ww. wątpliwości. Z pisma ani akt sprawy nie wynika w jaki sposób Główny Konserwator 
Przyrody powziął informację o ewentualnych nieprawidłowościach w przetargu.

W związku z powyższym WPN poinformował w dniu 25 czerwca 2013 r. EFRWP o wstrzymaniu 
przetargu.

[Dowód: akta kontroli str. 2/68-69]

Pismem z 4 Iipca 2013 r. Główny Konserwator Przyrody ponownie skierował do dyrektora WPN 
prośbę o wyjaśnienie wątpliwości związanych z przetargiem powstałych na skutek "doniesień 
prasowych i interwencji obywatelskich".

WPN udzielił odpowiedzi pismem z dnia 8 lipca 2013 r., stwierdzając m. in., że WPN prowadzi 
„wieloletnią współpracę w zakresie ochrony przyrody, nauki i edukacji z podmiotami zagranicznymi
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z różnych państw” i w związku z tym podjęta została decyzja o wynajęciu willi nr 4 na cel określony 
w przetargu. Takie wyjaśnienia trudno jednak uznać za wystarczające bowiem „prowadzenie przez 
WPN współpracy międzynarodowej” nie jest bezpośrednio powiązane z gospodarowaniem 
nieruchomościami należącymi do parku. Współpraca międzynarodowa jest pojęciem bardzo szerokim 
i ogólnym i trudno uznać, że warunkiem niezbędnym jej wykonywania jest udostępnianie 
nieruchomości przez WPN. Pismem z dnia 6 sierpnia 2013 r. Główny Konserwator Przyrody 
poinformował WPN o możliwości dalszego prowadzenia procedury przetargowej.

[Dowód: akta kontroli str. 2/70-74]

Po dokonaniu wyboru oferenta WPN podał do publicznej wiadomości ogłoszenie o wyniku przetargu. 
W dokumentach sprawy znajduje się pismo datowane na 12 sierpnia 2013 r. pt. "Informacja o wyniku 
przetargu nieograniczonego na najem zabudowanej nieruchomości w Grodnie 1 nr 4 koło 
Międzyzdrojów". W górnej części pisma tuż nad tytułem znajduje się odręczna notatka o treści 
"Umieszczono na tablicy ogłoszeń Wolińskiego PN w dn. 12.08.2013 r. o godz. 14.30". Na stronie 
internetowej BIP WPN również znajduje się informacja o wyniku przetargu.

[Dowód: akta kontroli str. 2/75-76]

W dniu 2 września 2013 r. w Goleniowie przed notariuszem Katarzyną Bartkowiak Pan Ireneusz 
Lewicki - ówczesny dyrektor WPN oraz Pan Marek Zagórski - Prezes EFRWP zawarli umowę najmu 
willi nr 4 położonej w kompleksie Grodno I.

[Dowód: akta kontroli str. 2/77-92]

Przedmiotem umowy był najem willi nr 4 położonej w kompleksie Grodno I o powierzchni użytkowej 
766 m2 wraz z gruntem o powierzchni 1399 m2 Pomimo, że w § 1 ust. 1 umowy wynajmowany grunt 
określono jako nieruchomość gruntową to należy zauważyć, że z księgi wieczystej nie wynika, że 
dokonane zostało wydzielenie oddzielnej działki, która mogłaby być przedmiotem czynności prawnej. 
Takie określenie przedmiotu najmu jest więc nieprawidłowe.

Umowa została zawarta na okres 30 lat. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 661 § 1 Kodeksu 
cywilnego najem zawarty na czas dłuższy niż 10 lat poczytuje się po upływie tego czasu za zawarty na 
czas nieoznaczony. Wyjątek od tej zasady przewidziany jest w art. 661 § 2 Kodeksu cywilnego, który 
dopuszcza zawieranie umowy najmu na czas oznaczony 30 lat pod warunkiem, że obie strony umowy 
są przedsiębiorcami. Z danych zawartych w KRS wynika, że EFRWP nigdy nie była wpisana do 
rejestru przedsiębiorców. Znajdująca się w aktach sprawy, aktualna na dzień 7 maja 2013 r. oraz 
dołączona do oferty informacja z KRS potwierdza, że w chwili składania oferty EFRWP nie była 
wpisana do rejestru przedsiębiorców. Również sama Fundacja na swojej stronie internetowej 
podkreśla, że jest podmiotem nie prowadzącym działalności gospodarczej. Należy więc uznać, że 
WPN i EFRWP nie mogły w sposób skuteczny zawrzeć umowy najmu na okres 30 lat. Uwzględniając 
brzmienie art. 661 1 Kodeksu cywilnego można obecnie oceniać, że po upływie 10 lat umowa najmu 
łącząca strony stanie się umową najmu zawartą na czas nieoznaczony.

Czynsz umowny ustalono na kwotę 25.000 zł netto rocznie. Czynsz ma być płatny w równych ratach 
miesięcznych - każda w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury przez Wynajmującego. Czynsz 
ma być corocznie waloryzowany.
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Zgodnie z §6 ust. 1 i 2 umowy Najemca zobowiązał się przystosować willę nr 4 do prowadzenia 
działalności będącej przedmiotem umowy - własnym kosztem i staraniem, a także do prowadzenia na 
własny koszt wszelkich napraw, remontów i konserwacji. Jednocześnie wszelkie roboty budowlane na 
nieruchomości zgodnie z §6 ust. 3 umowy mogły odbywać się jedynie po uzyskaniu zgody WPN 
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nakłady poniesione przez EFRWP na 
nieruchomość zgodnie z brzmieniem § 15 umowy przejdą na wynajmującego po okresie 
obowiązywania umowy lub po jej rozwiązaniu z winy Najemcy. W przypadku natomiast rozwiązania 
umowy w drodze wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron kwestia zwrotu nakładów zostanie 
uregulowana przez strony w odrębnym porozumieniu. W toku kontroli zwrócono się do WPN 
o przedłożenie pełnej dokumentacji przedmiotowego postępowania jak dokumentów dotyczących 
wykonywania umowy. Wśród dokumentów przekazanych przez WPN nie ujawniono zgód, o których 
mowa § 6 ust. 3 umowy. Z udzielonych wyjaśnień wynika, że w dokumentacji znajdującej się w 
WPN, pozostawionej przez byłego dyrektora WPN, takich zgód nie ma. Prowadzenie przez Najemcę 
robót budowalnych przy braku zgody WPN wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
jest niezgodne z postanowieniami umowy. Kwestia ta wymaga uregulowania przez obecne 
kierownictwo WPN.

[Dowód: akta kontroli str. 2/77-92]

Willa nr 4 została przekazana najemcy - EFRWP w dniu 10 września 2013 r. co potwierdzono 
protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez strony. W protokole zdawczo - odbiorczym 
zużycie techniczne budynku określono na 73,73 %, co było zgodne z ekspertyzą techniczna wykonaną 
w dniu 30 października 2012 r. przez rzeczoznawcę budowlanego. Z protokołu zdawczo - 
odbiorczego wynikało także, że do willi nr 4 doprowadzona była energia elektryczna, woda zimna ze 
studni WPN, centralne ogrzewanie z kotłowni olejowej znajdującej się na terenie kompleksu a 
nieczystości odprowadzane są kanalizacją do szamb. Powyższe instalacje nie były używane od 2009 r.

[Dowód: akta kontroli str. 2/93-94]

W związku z wątpliwościami dotyczącymi kwoty czynszu ustalonego w umowie najmu w toku 
kontroli zwrócono się pisemnie do dyrekcji WPN z prośbą o informację, czy w okresie od przejęcia 
przez WPN zarządu nad kompleksem Grodno I do dnia zawarcia umowy najmu z EFRWP WPN 
przeprowadzał remonty lub modernizacje w willi nr 4 oraz czy dokonywał nakładów mających 
charakter ulepszeń. Odpowiedź pisemna z dnia 5 października 2016 r. wskazywała, że żadne 
z wymienionych inwestycji i przedsięwzięć nie miały miejsca. Powyższe informacje potwierdzili 
również pytani pracownicy WPN. Ponieważ wraz z gruntem oraz willą nr 4 wynajmujący - WPN 
przekazał najemcy - EFRWP książkę obiektu budowlanego nie było możliwości jej przeanalizowania 
pod kątem działań podejmowanych przez WPN w willi nr 4 w okresie między przejęciem kompleksu 
Grodno 1 a zawarciem umowy najmu. Zważywszy jednak na wyjaśnienia przedstawione przez 
pracowników WPN oraz na treść ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanego brak jest przesłanek do 
twierdzenia, że jakiekolwiek nakłady mające na celu ulepszenie willi nr 4, w latach 2009-2013 zostały 
poniesione przez WPN.

[Dowód: akta kontroli str. 2/95-96]

W § 1 ust. 6 tiret trzecie umowy najmu zobowiązano EFRWP do czynnego włączania WPN do 
działalności prowadzonej w budynku. Z ustaleń kontroli w tym otrzymanych z WPN dokumentów 
wynika, że WPN jest informowany o wydarzeniach odbywających się w budynku a przedstawiciele 
WPN są na nie również zapraszani. Ponadto w dniu 13 kwietnia 2015 r. WPN zawarł z EFRWP 
porozumienie o współpracy. Z informacji i dokumentów uzyskanych w WPN wynika zatem, że w
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r 9

willi nr 4 EFRWP prowadzi działalność zgodną z zawarta umową najmu oraz, że włącza WPN do 
współpracy w prowadzonej działalności.

[Dowód: akta kontroli str. 2/99-120]

Z przedstawionych przez WPN listy księgowań na kontach syntetycznych za lata 2014-2016 wynika, 
że czynsz najmu płacony jest przez EFRWP regularnie i w należnej wysokości uwzględniającej 
coroczną waloryzację.

[Dowód: akta kontroli str. 2/121-133]

W 2012 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne - Delegatura w Szczecinie przeprowadziło w WPN 
kontrolę prawidłowości gospodarowania mieniem przez dyrekcję WPN w okresie od dnia 1 stycznia 
2004 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych. W dniu 6 sierpnia 2012 r. przekazano do WPN 
protokół ww. kontroli. W protokole kontrolnym znajdują się m. in. informacje związane 
z kompleksem Grodno 1 jednakże ze względu na okres objęty kontrolą (do połowy 2012 r.) nie ma 
w nim żadnych danych dotyczących przetargu na wynajem willi nr 4.

[Dowód: akta kontroli str. 2/134-219]

Aktualna sytuacja dotycząca lokali mieszkalnych zajmowanych przez byłego dyrektora Parku oraz
byłą główna księgowa Parku

Kontrola miała także na celu ustalenie aktualnej sytuacji faktycznej i prawnej trzech nieruchomości 
należących do WPN, których planowana sprzedaż została wstrzymana w 2014 r. Wstrzymanie 
sprzedaży wynikało z zaleceń sformułowanych na podstawie ustaleń poczynionych w toku kontroli 
doraźnej przeprowadzonej w WPN w dniach 7- 16 kwietnia 2014 r. przez zespół kontrolny 
Ministerstwa Środowiska.

Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco.

W dniu 4 stycznia 2013 r. ówczesny dyrektor WPN - pan Ireneusz Lewicki wystąpił do Ministra 
Środowiska z wnioskiem wyrażenie zgody na dokonanie następujących czynności prawnych:
1. Sprzedaży jednorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. 

Dąbrowskiej 18A (działka nr 18/11) wynajmowanego przez emerytowanego pracownika WPN 
(stanowisko - główna księgowa).

2. Sprzedaży jednorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. 
Dąbrowskiej 18B (działka nr 18/12) wynajmowanego przez Pana Ireneusza Lewickiego - obecnie 
będącego na emeryturze - pełniącego do dnia lutego 2014 r. funkcję dyrektora WPN.

3. Sprzedaży lokalu w dwurodzinnym budynku mieszkalnym w Wamowie, adres Wamowo 9/2 - 
wynajmowanego przez emerytowanego pracownika WPN

W dniu 17 lutego 2014 r. Minister Środowiska wydał decyzję, znak: DLP-III-201-7/7289/14/TC, 
wyrażającą zgodę na dokonanie ww. czynności prawnych. Podstawą wyrażenia zgody był art. 10A 
ustawy o ochronie przyrody.

[Dowód: akta kontroli str. 2/220-225]

W kontroli przeprowadzonej w 2014 r. stwierdzono zgodność podejmowanych działań 
z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przyrody. Jednocześnie kontrola zakwestionowała 
zasadność oraz rzetelność niektórych czynności podejmowanych w ramach procesu sprzedaży 
wszystkich wymienionych nieruchomości. Budynki znajdujące się przy ul. Dąbrowskiej 18 a i 18 b
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(pkt 1 i 2 powyżej) znajdowały się na działce 18/8 mającej powierzchnię 18.938 m2. Przed 
dokonaniem sprzedaży działka została podzielona geodezyjnie w celu wyodrębnienia działek gruntu, 
które miały być zbyte wraz z ww. budynkami. W toku kontroli uznano, że działki wydzielone pod 
zbywane nieruchomości mają zbyt dużą powierzchnię w stosunku do potrzeb niezbędnych do 
prawidłowego i racjonalnego korzystania z budynków. Ponadto za niezasadne uznano dokonanie 
podziału, który doprowadził do powstania enklawy w zwartej i jednolitej działce 18/8. Tak 
przeprowadzony podział był niezgodny z wytycznymi dotyczącymi zbycia nieruchomości 
określonymi w piśmie Głównego Konserwatora Przyrody z dnia 29 lipca 2009 r., DOPpn-4102- 125- 
213/09/TC.

W związku z powyższym w sprawozdaniu z kontroli z dnia 13 maja 2014 r. skierowano do WPN 
zalecenie wstrzymania sprzedaży ww. nieruchomości oraz przeprowadzenie analizy zasadności ich 
zbycia ze szczególnym uwzględnieniem interesu WPN.

Z ustaleń poczynionych w toku niniejszej kontroli wynika, że sprzedaż wszystkich trzech 
nieruchomości wymienionych w pkt 1-3 powyżej została wstrzymana, a WPN nie planuje sprzedaży 
przedmiotowych nieruchomości.
Decyzja z dnia 17 lutego 2014 r. wyrażająca zgodę na sprzedaż nieruchomości została uchylona 
decyzją Ministra Środowiska z dnia 19 października 2015 r., znak: DLP-III.201.1.2015.

[Dowód: akta kontroli str. 2/226-227]

2. Kontrola funkcjonowania Parku w zakresie zamówień publicznych

Ograniczony zakres przeprowadzonych czynności oraz ich charakter nie uprawnia do formułowania 
oceny cząstkowej badanego obszaru.

Procedury udzielania zamówień publicznych w latach 2015-2016

W WPN w okresie objętym kontrolą, udzielanie zamówień publicznych do których stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych10 (dalej: P.z.p.) jak 
i udzielane poza ustawą P.z.p. oparte jest na następujących przepisach wewnętrznych:
- Zarządzeniu nr 8/2012 Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego z dnia 16 stycznia 2012 r. 
wprowadzające Regulamin Pracy stałej Komisji ds. przeprowadzania postępowań w sprawach 
o zamówienia publiczne w Wolińskim Parku Narodowym;
- Zarządzeniu nr 11/2012 Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego z dnia 16 stycznia 2012 r. 
w sprawne powołania stałej Komisji do spraw przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne;
- Zarządzeniu nr 3/2014 Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego z dnia 27 lutego 2014 r. 
w sprawie ustalenia zasad postępowania w Wolińskim Parku Narodowym przy udzielaniu zamówień 
publicznych, których szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

[Dowód: akta kontroli str. 3/4-14]

10 Dz.U. 2015 poz.2164
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Kontrola wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych udzielonych w latach 2015-2016

Kontroli poddano zamówienia publiczne udzielone przez WPN w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 
31 sierpnia 2016 r. W toku kontroli przedstawiono 2 wykazy postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych przeprowadzonych w badanym okresie - powyżej i poniżej progu stosowania ustawy 
P.z.p.

[Dowód: akta kontroli str. 3/15-20]

W okresie objętym kontrolą w WPN udzielono 13 zamówień publicznych do których stosowano 
przepisy ustawy P.z.p. o łącznej wartości (wg zawartych umów) - 3 122 641,33 zł brutto. Wszystkie 
postępowania zostały przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Na realizację ww. umów 
do dnia kontroli wydatkowano kwotę 2 174 140,06 zł brutto.

Ponadto w ww. okresie udzielono 40 zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania 
ustawy P.z.p. o łącznej wartości 1 439 944,19 zł brutto. Na realizację ww. zamówień do dnia kontroli 
wydatkowano kwotę 1 038 494,18 zł brutto.

Do kontroli wytypowano 4 postępowania podlegające przepisom ustawy P.z.p. o łącznej wartości 
980 909,70 zł brutto, ujęte w wykazie pod poz.: 4, 5, 6, 9. W odniesieniu do wszystkich ww. 
skontrolowanych postępowań nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień w stosowaniu 
przepisów ustawy P.z.p.

[Dowód: akta kontroli str. 3/21-33]

3. Kontrola realizacja planu finansowego Parku.

Działalność Wolińskiego Parku Narodowego w zakresie kontrolowanych zagadnień dotyczących 
realizacji planu finansowego została oceniona negatywnie. O ocenie negatywnej przedmiotowego 
obszaru zdecydowały ustalenia kontroli w zakresie działań Wolińskiego Parku Narodowego dotyczące 
wykorzystania środków dotacji celowej przyznanej przez Ministra Środowiska na podstawie umowy 
dotacji nr 23/DE/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r.

[Dowód: akta kontroli str. 4/1- 9]

Zasady (politykę) rachunkowości wprowadzono Zarządzeniem nr 17/2014 Dyrektora Wolińskiego PN 
z dnia 1 sierpnia 2014 r. W/w polityka rachunkowości spełnia wymogi art. 10 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości.

W ramach kontroli realizacji planu finansowego sprawdzono m.in. prawidłowość wykorzystania 
środków dotacji celowej w kwocie 3 605 000,00 zł, przyznanej Wolińskiemu Parkowi Narodowemu 
przez Ministra Środowiska na podstawie umowy dotacji nr 23/DE/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r.

Zgodnie z w/w umową dotacja powinna być przeznaczona na:
- prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach Wolińskiego Parku Narodowego (...),
- udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony albo 
w zadaniach ochronnych i zarządzeniach Dyrektora Wolińskiego parku narodowego;
- prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą;
- wydatki majątkowe dokonywane przez Woliński Park Narodowy na inwestycje (...).

11 Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.
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[Dowód: akta kontroli str. 4/10-17]

W trakcie kontroli stwierdzono, że ze środków dotacji sfinansowano m.in.:
a) Umowę zlecenie nr 16/2015 z dnia 23 marca 2015 r. na przeprowadzenie ewaluacji oraz cross- 

marketingu uzyskanych efektów ekologicznych w trakcie realizacji przez WPN projektów 
współfinansowanych ze środków UE. Umowę zawarto na okres od 23 marca 2015 r. do 25 maja 
2015 r. Wynagrodzenie dla Zleceniobiorcy ustalono na kwotę 5 900,00 zł.

b) Umowę nr 83/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. na stworzenie platformy współpracy 
międzyinstytucjonalnej i przygotowanie adresowanych do szerokiego odbiorcy cyklu wydarzeń 
w Wolińskim Parku Narodowym. Umowę zawarto na okres od 1 lipca 2015 r. do 15 września 
2015 r. Wynagrodzenie dla Zleceniobiorcy ustalono na kwotę 5 900,00 zł.

W/w umowy podpisała ze strony zlecającego Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego Pani Arieta 
Siarkiewicz-Hoszowska.

W ramach realizacji umowy zlecenia nr 16/2015 Zleceniobiorca przekazał Wolińskiemu Parkowi 
Narodowemu 4 kilkustronicowe opracowania dotyczące:

a) oceny inwestycji „schody na Kawczą Górę” i „Multimedia w Muzeum Przyrodniczym WPN”. 
Działania proponowane przez Zleceniobiorcę do wdrożenia przez WPN to m.in.:
- wykorzystanie schodów jako jednej z atrakcji WPN, schody powinny być miejscem gdzie 
organizuje się spotkania plenerowe (...),
- zastosowanie gry edukacyjnej i kolorowanek dla najmłodszych na stronie internetowej WPN 
(...), zamieszczenie atrakcyjnej tablicy informacyjnej przy wejściu do CEM, przygotowanie 
aplikacji multimedialnej na smartfony;

b) promocji działań edukacyjnych - Zleceniobiorca proponuje do wdrożenia przez WPN m.in. 
odświeżenie logo Parku i witaczy, stworzenie nowej strony internetowej Parku, działania 
wystawowe i współpracę z artystami;

c) cross-marketingu -Zleceniobiorca,, bezwzględnie rekomenduje doprowadzenie do 
współpracy”
z Polskim Radiem Szczecin. W kolejnym punkcie Wykonawca rekomenduje „AGORĘ S.A. 
jako partnera w działaniach promocyjno-informacyjnych” w tym: „pozyskanie współpracy 
komercyjnego portalu jakim jest gazeta.pl”. „Portal gazeta.pl jest własnością grupy 
kapitałowej AGORA S..A., co czyni z niego jeszcze atrakcyjniejszy środek komunikacji. 
W ramach grupy funkcjonuje także Gazeta Wyborcza - największy w Polsce dziennik 
z dodatkami lokalnymi m.in. Gazetą Szczecin. (...)”. W ramach cross-marketingu 
Zleceniobiorca proponuje aby Woliński PN podjął takie działania jak: wykorzystanie strony 
www i portali społecznościowych, multimedia, komunikację społeczną.

d) w ostatnim opracowaniu Zleceniobiorca powiela propozycje działań dla Parku zawarte w pkt 
„b” dotyczącym promocji i działań edukacyjnych; proponuje odświeżenie logo, komunikację 
z mediami,, stworzenie strony www i obecność na portalach społecznościowych, 
„medialność” przyrody WPN.

[Dowód: akta kontroli str. 4/18-61]

W ramach realizacji umowy zlecenia nr 83/2015 Zleceniobiorca przekazał Wolińskiemu Parkowi 
Narodowemu sprawozdanie z wykonania w/w umowy. Z w/w sprawozdania wynika, że 
Zleceniobiorca wykonał następujące działania:
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• I

zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na wybór imion dla żubrów przy współpracy 
z instytucją partnerską wybraną przez WPN;
- przygotowanie i rozpowszechnienie materiałów poświęconych wydarzeniom w WPN (...) w TVN24 
jako „największym programie informacyjnym w Polsce”, w Gazecie Wyborczej - „największym 
dzienniku w Polsce”, w Polskim Radio Szczecin, w Fakcie - „ogólnopolskim dzienniku” oraz 
w dwóch portalach internetowych: ikamien.pl oraz wdziwnowie.pl.;
- opracowanie listy osób i instytucji współpracujących z WPN w celu przekazania informacji 
o działaniach i zamierzeniach WPN.

[Dowód: akta kontroli str. 4/62-96]

Pismem z dnia 6 października 2016 r. kontrolujący zadali pytania Dyrektorowi WPN dotyczące m.in.: 
-zasadności finansowania w/w umów ze środków dotacji budżetowej;
- który z celów dotacji określonych w § 2 pkt 1 w/w umowy dotacji był bezpośrednio realizowany 
w związku z zawartymi umowami.

Dyrektor WPN w piśmie z dnia 12 października2016 r. poinformował, że odpowiedzi na pytania 
kontrolujących udzieliła p. Arieta Siarkiewicz-Hoszowska będąca Dyrektorem WPN w okresie 
objętym kontrolą. Z udzielonej odpowiedzi wynika, że „realizowane zadania wpisały się w cele 
ochrony przyrody jakimi jest, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody m.in. kształtowanie właściwych 
postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informację i promocję w dziedzinie ochrony 
przyrody.”.

[Dowód: akta kontroli str. 4/97-111]

Z tym samym Wykonawcą została zawarta kolejna umowa tj. nr 146/2015 z dnia 1 grudnia 2015r. 
Umowa ta została sfinansowana ze środków własnych Parku. Przedmiotem tej umowy było 
„Prowadzenie aktywności na portalach społecznościowych w zakresie promowania podstawowych 
zasad obowiązujących na obszarach chronionych i integracji osób ceniących przyrodę Umowę
zawarto na okres 1-18 grudnia 2015 r., za wynagrodzeniem dla Zleceniobiorcy w kwocie 
7 000,05 zł.

Zleceniobiorca przedstawił Wolińskiemu Parkowi Narodowemu „Sprawozdanie z realizacji umowy nr 
146/2015 w sprawie założenia, administrowania i opracowania celów i strategii internetowej strony 
WPN na portalu społecznościowym Facebook”. Z w/w sprawozdania wynika, że Zleceniobiorca 
założył Wolińskiemu Parkowi Narodowemu stronę na portalu społecznościowym Facebook i przez 
okres kilkunastu dni (okres obowiązywania umowy) zamieścił na tej stronie:
- zdjęcie pochodzące z zasobów WPN,
- podstawowe informacje o WPN,
- film przygotowany przez WPN z okazji 55-lecia Parku,
- posty czyli wiadomości - 7 takich wiadomości.

W pkt 3 w/w sprawozdania, dotyczącym planu komunikacyjnego WPN Zleceniobiorca pisze: 
„Nadrzędnym celem komunikacyjnym Fanpage (czyli stronie na portalu) jest zaprzyjaźnienie się 
czytelników z Parkiem”.

[Dowód: akta kontroli str. 4/112-131]

Nadmienić należy, że Woliński Park Narodowy zatrudniał w latach 2015-2016 8 osób w Dziale 
edukacji i udostępniania Parku.
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Regulamin Organizacyjny Wolińskiego Parku Narodowego z dnia 13 czerwca 2011 r. (liczący 
4 strony) w temacie działalności naukowo-edukacyjnej ogranicza się do jednego zdania: „Działalność 
naukowo-edukacyjna oraz udostępnianie Parku wykonywane są przy pomocy działu edukacji 
i udostępniania Parku”. W § 4 Regulaminu wyszczególniono 6 stanowisk pracy tworzących ten dział. 
Regulamin nie zawiera żadnych informacji dotyczących zakresu pracy działu edukacji i udostępniania 
Parku jak i też zakresu pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. Z 8 pracowników tego działu 
zatrudnionych w latach 2015-2016 tylko 2 osoby posiadały zakresy czynności.

Na zapytanie kontrolujących w powyższej sprawie wyjaśnień udzieliła p. Arieta Siarkiewicz- 
Hoszowska będąca Dyrektorem WPN w okresie objętym kontrolą.

Z wyjaśnień tych wynika, że: „Obowiązujący Regulamin Organizacyjny z 1 września 2011 r., 
wymagał dostosowania do organizacji wewnętrznej ustanowionej w Statucie nadanym 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. (...). W związku z tym, że ogólne 
przepisy prawa pracy nie zawierają obowiązku sporządzania dla pracownika zakresu jego czynności, 
przygotowanie zakresów planowane było po wprowadzeniu obowiązującego Regulaminu. Ponadto 
w umowach o pracę dla poszczególnych pracowników określony został rodzaj pracy. Dotyczyło to 
w szczególności stanowisk kasjerów/bileterów”.

[Dowód: akta kontroli str. 11/132-160]

Opłacenie umów ze środków dotacji budżetowej i środków własnych Parku jest wydatkowaniem tych 
środków niezgodnie z celami umowy dotacji. Wydatkowanie dotacji budżetowej niezgodnie 
z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację może stanowić naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych.

Umową która także budzi zastrzeżenia kontrolujących jest umowa nr 41/2015 z dnia 12 maja 2015 r. 
Przedmiotem umowy jest kompleksowa obsługa programów Comarch Optima. Umowę zawarto na 
okres do dnia 31 marca 2018r. Wynagrodzenie określono w następujący sposób:
- praca na miejscu u klienta - 147 zł za 1 godzinę,
- dojazd serwisanta do siedziby klienta - 0,8358 zł/km,
- praca zdalna z wykorzystaniem aplikacji - 2,43 zł brutto za 1 minutę.

[Dowód: akta kontroli str. 4/161-164]

Należy zaznaczyć, że odległość siedziby WPN w Międzyzdrojach i Wykonawcy to ponad 500 km, co 
czyni rachunek za dojazd w obie strony na kwotę ponad 800 zł.

Za usługi Wykonawcy w 2015 r. WPN zapłacił w 2015 r. 3 570,94 zł w tym 3 256,06 zł za 
aktualizację programu finansowo-księgowego. W 2016 r. zapłacono Wykonawcy 414,51 zł. 
Z wyjaśnień Głównej Księgowej wynika, że najczęściej z usług w/w firmy Park korzysta telefonicznie 
- praca zdalna z wykorzystaniem aplikacji - 2,43 zł brutto za 1 minutę.

Niezależnie od powyższego istnieje ryzyko, że serwisant będzie musiał dojechać z Kłodzka do 
Międzyzdrojów.
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Zatrudnianie osoby z zewnątrz na podstawie umów cywilnoprawnych, której praca w efekcie 
sprowadzała się do udzielania prostych porad marketingowych i założenia strony na portalu Facebook 
w sytuacji zatrudniania 8 osób w Dziale edukacji i udostępniania Parku oraz informatyka, i opłacenie 
tych umów ze środków dotacji budżetowej i środków własnych Parku jest wydatkowaniem tych 
środków niezgodnie z celami umowy dotacji oraz z naruszeniem zasady wydatkowania środków 
publicznych w sposób celowy i oszczędny, tj. niezgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach 
publicznych. Powyższe może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Przedmiotem kontroli obieto również przesuniecie w 2013 r. przez kierownictwo WPN środków
finansowych z osobowego funduszu płac na bieżące wydatki Parku.

Pismem nr 31-19-1/13 z dnia 25 listopada 2013 r. Dyrektor WPN zwrócił się do Ministerstwa 
Środowiska o wyrażenie zgody na zmianę w planie finansowym Parku na 2013 r. Z załączonego 
wniosku o zgodę na powyższe zmiany w planie wynika, że zmiany dotyczą m.in. zmniejszenia limitu 
wynagrodzeń osobowych o 440 000 zł. Kwotę powyższą przeniesiono na zwiększenie limitu kosztów 
funkcjonowania Parku w pozycji „pozostałe usługi obce”. W uzasadnieniu wnioskowanych zmian 
w wynagrodzeniach osobowych podano: „zmniejszenie o kwotę 440 000 zł wynika z konieczności 
zaoszczędzenia środków finansowych w związku z trudną sytuacją finansową Parku. Środki zostaną 
wykorzystane na bieżące funkcjonowanie Parku-zadania z zakresu ochrony przyrody, udostępniania 
i edukacji, które muszą być wykonane a nie było możliwe ich wykonanie w ramach środków z dotacji 
budżetowej ani ze środków zewnętrznych”.

Pismem nr DEbrl-0333-21 -23/49661/13/KJ z dnia Minister Środowiska wyraził zgodę na dokonanie 
powyższych zmian w planie finansowym Parku na 2013 r. W oparciu o powyższe Dyrektor WPN 
wydał w dniu 17 grudnia 2013 r. decyzję nr 5/2013 na mocy której m.in. zmniejszono limit 
wynagrodzeń osobowych o 440 000 zł tj. do kwoty 2 234 000 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 11/165-178]

O kwotę 440 000 zł zmniejszającą wynagrodzenia osobowe - zwiększono do kwoty 2 015 330 zł limit 
kosztów w pozycji „pozostałe usługi obce”. W skład usług obcych wychodzą m.in.:
- usługi związane z cięciem i przebudową drzewostanów, usuwanie gatunków obcych,
- konserwacja systemu alarmowego, monitoring systemów alarmowych,
- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości,
- całodobowa ochrona obiektów WPN,
- usługi pocztowe, przegląd kas fiskalnych, usługi transportowe,
- usługi telekomunikacyjne, usługi bankowe, usługi prawne,
- szkolenia, usługi weterynaryjne.

Park nie prowadzi szczegółowej analityki w ramach konta „Pozostałe usługi obce” w podziale na w/w 
rodzaje kosztów.

Prowadzona jest natomiast ewidencja umożliwiająca przypisanie w/w kosztów do poszczególnych 
obszarów działań, co przedstawia poniższa tabela:
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Koszt w złRodzaj działańL.p.

Prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku 
narodowego

1 429 625,471.

Udostępnianie obszaru parku narodowego 303 956,182.

Prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą 12 570,993.

Administracja 212 652,154.

RAZEM 1 958 804,795.

Z powyższego wynika, że kwota 440 000 zł zmniejszająca limit wynagrodzeń osobowych była 
wydatkowana w ramach łącznego limitu tych kosztów „pozostałych usług obcych”, wynoszącego po 
zmianach 2 015 330 zł na różnego rodzaju usługi obce związane z:
- prowadzeniem działań ochronnych w ekosystemach Parku,
- udostępnianiem obszaru Parku,
- edukacją przyrodniczą,
- na administrację.

[Dowód: akta kontroli str. 4/166-167]

Wykonanie planu za 2013 r. w tej pozycji wynosi 1 958 805 zł, tj. 97,20 % założeń planowych po 
korekcie.

Z wyjaśnień udzielonych przez Głównego Księgowego Parku wynika, że: „W roku 2013 WPN 
otrzymał dotację (z Ministerstwa Środowiska) niższą w stosunku do roku 2012 o 150 000 zł na 
realizację zadań” oraz że: „Dokonując zmiany w planie finansowym WPN obejmującą przeniesienie 
kwoty w wysokości 440 000 zł wynagrodzenia osobowe do pozycji pozostałe usługi obce, 
zabezpieczono wynagrodzenie zasadnicze, świadczenia dodatkowe oraz co najmniej 5 % wysokość 
premii motywacyjnej dla przewidywanego średniorocznego zatrudnienia pracowników WPN”.

[Dowód: akta kontroli str. 4/168-170]

Z przedłożonego kontrolującym zestawienia „Wypłacone wynagrodzenia za lata 2011-2013 
pracowników pracujących pełne lata” wynika, że z 45 pracowników niższe wynagrodzenie w 2013 r. 
w stosunku do roku 2012 otrzymało 36 osób tj. 80%. W/w 36 osób otrzymało niższe wynagrodzenie 
w 2013 r. na łączną kwotę 52 220,75 zł, tj. średnio dla 1 pracownika wypłacono mniej o 1 450,58 zł.

Dane dotyczące wypłacanych premii w latach 2011 - 2013 zawiera poniższa tabela:

Wysokość wypłaconej premii 
w stosunku do wynagrodzenia 

zasadniczego w %

Ilość pracowników 
Parku*

Rok Kwota wypłaconej 
premii w zł

10,78 67152 437,002011
612012 241 788,79 17,77

11,23 592013 150 061,00

* w podanej ilości pracowników znajduje się także kadra kierownicza - 3 osoby którzy nie otrzymywali w/w premii; osoby te otrzymały 
nagrody przyznane przez Ministra Środowiska w ramach posiadanego limitu wynagrodzeń.
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Z powyższego wynika, że poziom wypłaconych premii w 2013 r. obniżył się w stosunku do 2012 r. 
o 6,54 % ale był nieco wyższy niż w 2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. 4/171-179]

W § 30 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy Dla Pracowników Parków Narodowych” 
zawartego w dniu 13 lutego 2013 r., zapisano: „W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się 
w Parkach Narodowych fundusz premiowy w wysokości co najmniej 5 % wynagrodzeń zasadniczych 
z przeznaczeniem na premie motywacyjne dla pracowników”.

W § 6 pkt 2 Zakładowego Regulaminu Premiowania pracowników WPN z dnia 16 kwietnia 2012 r. 
zapisano, że: „Podział miesięcznego funduszu premiowego oraz wysokość premii ustala dyrektor, po 
zasięgnięciu opinii osób kierujących pracownikami”.

W związku z powyższym zachowane zostały wymogi w zakresie minimalnego poziomu 
przyznawanych premii dla pracowników Parku.

[Dowód: akta kontroli str. 4/180-192]

Należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 8g ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
w rocznym planie finansowym parku narodowego mogą być dokonywane zmiany przychodów 
i kosztów po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw środowiska.

Niezależnie od powyższego należy zwrócić uwagę na fakt, że w 2013 r. dokonano 5 zmian 
w planie finansowym Parku a ostatnie zmiany odbyły się w pod koniec roku (17 grudnia 2013 r.) 
i dotyczyły m.in. zmniejszenia o 440 000 zł wynagrodzeń osobowych i przeniesienia tej kwoty na 
zwiększenie „Pozostałych kosztów”. Koszty te zostały wykonane w 2013 r. w 97,20 % w stosunku do 
planu finansowego po zmianach, a zatem przeniesione środki z wynagrodzeń pokryły potrzeby 
wydatkowe Parku w zakresie różnych usług obcych.

W związku z powyższym wątpliwości może budzić rzetelność sporządzenia planu finansowego WPN 
na 2013 r. Podstawą gospodarki finansowej parku narodowego jest zgodnie z ustawą o ochronie 
przyrody - roczny plan finansowy. W rocznym planie finansowym wyodrębnia się m.in. 
wynagrodzenia i naliczane od nich składki.

[Dowód: akta kontroli str. 4/193-236]

Sytuacja taka winna skłonić kierownictwo WPN do dokonywania rzetelnej analizy finansowej przed 
sporządzeniem planów finansowych Parku. Ponadto należy rozważyć konsultowanie zmian w planie 
finansowym Parku, szczególnie w obszarze wynagrodzeń osobowych z przedstawicielami załogi.

4. Sprzedaż drewna.

Ograniczony zakres przeprowadzonych czynności nie uprawnia do formułowania oceny cząstkowej 
badanego obszaru.

W WPN sprzedaż drewna prowadzona jest na podstawie wewnętrznych zarządzeń regulujących tę 
sferę działalności:
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- zarządzenia nr 1/2008 Dyrektora WPN z 15 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Komisji 
przetargowej do rozstrzygania przetargów na sprzedaż drewna,

- zarządzenia nr 12/11 Dyrektora WPN z 31 stycznia 2011 r. w sprawie stosowania zasad i cen 
detalicznej sprzedaży drewna,

- zarządzenia nr 1/16 Dyrektora WPN z 7 marca 2016 r. w sprawie stosowania zasad i cen detalicznej 
sprzedaży drewna.

W 2015 r. Park sprzedał 7 186 m3 drewna (z tego indywidualnym nabywcom bez przetargu - 635,02 
m3 zgodnie z zasadami sprzedaży detalicznej), a w 2016 (wg stanu na 31 sierpnia 2016 r.) - 7 048,90 
m3 (z tego indywidualnym nabywcom bez przetargu - 519,06 m3 zgodnie z zasadami sprzedaży 
detalicznej). Większość drewna sprzedawana jest na ogłaszanych przez Park przetargach.

W sprawdzonym postępowaniu przetargowym na sprzedaż drewna z 4 lipca 2016 r. Park określił 
podstawową cenę jednostkową dla surowca wielkowymiarowego WOC So, Jd - 202,- zł/m3 netto. 
W jednym przypadku biorący udział w przetargu zaoferował cenę dla tego sortymentu- 186,- zł netto. 
Oferta została uwzględniona i oferent zakupił część zgłoszonego zapotrzebowania na drewno. 
Z wyjaśnień12 wynika, że w tym przypadku cena była określona jako wyjściowa dla kupującego i nie 
miała charakteru ceny minimalnej. W oparciu o tę cenę kupujący mógł zaoferować cenę, jaka według 
jego wiedzy i możliwości jest możliwa do zapłacenia w przetargu.

Działania Parku w tym przypadku były nietransparentne. W postępowaniach przetargowych zasadą 
jest, że określona przez sprzedającego cena wyjściowa stanowi granicę, poniżej której się nie licytuje 
lub nie składa ofert. Jeżeli taki przypadek jest dopuszczony, powinno to być określone w ogłoszeniu 
lub warunkach przetargu, jako warunek określony i dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

[Dowód: akta kontroli str. 5/1-27]
Mając na uwadze powyższe ustalenia wnoszę o:

1. Dokonanie aktualizacji przepisów wewnętrznych dotyczących najmu lokali mieszkalnych oraz 
budynków oraz pomieszczeń gospodarczych, w tym w szczególności przyjętej stawki czynszu 
najmu lokalu mieszkalnego oraz czynszu najmu budynków oraz pomieszczeń gospodarczych, 
które będą uwzględniały wszystkie koszty i czynniki wpływające na wysokość przyjętych 
stawek.

2. Dokonanie przeglądu wszystkich umów najmu obowiązujących w Parku pod względem 
formalnoprawnym, w celu doprowadzenia ich zapisów do zgodności z obecnie 
obowiązującym prawem powszechnym oraz wewnętrznym.

3. Podjęcie działań dotyczących przeglądów stanu budynków oraz budowli, wynikających 
z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

4. Obliczenie stawki ekwiwalentu płaconego uprawnionym pracownikom za niedostarczenie 
bezpłatnego mieszkania w oparciu o wiarygodne przesłanki.

5. W ogłoszeniach przetargów na sprzedaż drewna należy wymieniać wszystkie warunki 
dotyczące licytacji, w celu zachowania przejrzystości całego procesu, w tym w szczególności 
równego dostępu do informacji wszystkich potencjalnych uczestników postępowania 
przetargowego.

6. Ustalanie wysokości cen lub czynszu najmu w przetargach dotyczących odpłatnego 
rozporządzania nieruchomościami (sprzedaż,, najem, dzierżawa), powinno odbywać się

12 Pismo z 7 października 2016 r.
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z zachowaniem należytej staranności, nie tylko poprzez spełnienie obowiązków wynikających 
z literalnego brzmienia obowiązujących przepisów, ale także z zachowaniem dbałości 
o racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanym mieniem.

7. W przetargach na rozporządzanie nieruchomościami opis celu na jaki ma być wykorzystana 
nieruchomość powinien kłaść nacisk na sposób jej użytkowania, a ewentualne opisanie cech i 
warunków wymaganych od startujących podmiotów powinno być dokonywane przy użyciu 
jak najbardziej przejrzystych i transparentnych kryteriów, które są możliwe do maksymalnie 
obiektywnej oceny (np. rodzaj prowadzonej działalności, środki finansowe jakimi dysponuje 
podmiot).

8. Czynności wykonywane przez park w związku z umowami oddającymi nieruchomości do 
czasowego korzystania (najem, dzierżawa) powinny być dokładnie dokumentowane zarówno 
na etapie przetargu jak też na etapie wykonywania umowy, w szczególności w celu 
możliwości następczej weryfikacji (np. w ramach kontroli) podejmowanych działań.

9. Wydatkowanie środków dotacji budżetowej na cele określone w umowach dotacji.
10. Wydatkowanie środków własnych Parku w sposób celowy i oszczędny poprzez analizowanie 

kosztów, w szczególności zamawianych usług obcych.
11. Analizowanie zasadności zatrudniania osób na podstawie umów cywilnoprawnych - 

wymagane jest wcześniejsze analizowanie zakresów czynności pracowników Parku.
12. Bieżące uaktualnianie procedur wewnętrznych regulujących funkcjonowanie Parku, w tym 

Regulaminu Organizacyjnego.
13. Rozważenie konsultowania zmian w planie finansowym Parku, szczególnie 

w obszarze wynagrodzeń osobowych z przedstawicielami załogi.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne z kontroli, 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.

W przypadku realizacji zaleceń pokontrolnych, której efektem będzie zmiana wewnętrznych regulacji 
lub innych dokumentów, proszę o przesłanie ich kopii wraz z powyższą informacją.

OZ up./MINISTRA 
podsekMtarz STANU

Do wiadomości:

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