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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli D/14/505 - Gospodarka finansowa Lasów Państwowych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Budżetu i Finansów 

Kontrolerzy 1. Janina Bielak, doradca ekonomiczny, upoważnienia do kontroli: nr 88740 z dnia  
20 maja 2014 r. oraz nr 92671 z dnia 8 grudnia 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str.1-2, 6612-6613) 

2. Małgorzata Pawelec, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr 88741 z dnia 21 maja 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

3. Daniel Knopik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr 88742 z dnia 21 maja 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

4. Marta Mieńkowska, doradca prawny, upoważnienia do kontroli: nr 88743 z dnia  
21 maja 2014 r. oraz nr 92672 z dnia 8 grudnia 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 7-8, 6614-6615) 

5. Jerzy Bazylewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 89628 z dnia 20 maja 2014 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 9-10) 
 

Jednostka 
kontrolowana 

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa 
(zwana dalej „DGLP”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marian Pigan, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych (od 7 kwietnia 2008 r.  
do 7 lutego 2012 r.) 

Adam Wasiak, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych (od 7 lutego 2012 r.) 

(dowód: akta kontroli str. 97-100) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
Gospodarka finansowa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
(dalej: PGL LP lub Lasy Państwowe) w latach 2011-2013 nie była prowadzona 
w pełni efektywnie.  

Podstawowym zadaniem PGL LP jest prowadzenie trwale zrównoważonej 
gospodarki leśnej, przy czym zgodnie z przepisami, działalność Lasów 
Państwowych prowadzona jest na zasadzie samodzielności finansowej, a koszty 
działalności pokrywane są z własnych przychodów. Dlatego możliwość realizowania 

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka 
ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje 
się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 

Ocena ogólna 
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podstawowych zadań w obszarze gospodarki leśnej uzależniona jest  
od efektywności prowadzonej gospodarki finansowej. Stąd powinna ona być oparta 
na rachunku ekonomicznym.   

W okresie objętym kontrolą Lasy Państwowe z roku na rok uzyskiwały coraz 
mniejsze przychody ze sprzedaży drewna, które stanowiły od 91,7 % do 92,5% 
przychodów ze sprzedaży ogółem. Przychody te w okresie trzech lat zmniejszyły się 
o 3,8%, podczas gdy ilość sprzedanego drewna w tym samym okresie wzrosła  
o 6,5%. Zmniejszenie przychodów wynikało zatem ze zmniejszenia średniej ceny 
sprzedaży drewna ogółem za 1m3 (ze 189,93 zł w 2011 r. do 171,69 zł w 2013 r.). 
Prowadzona przez Lasy Państwowe polityka sprzedaży drewna, w tym określanie 
wielkości podaży drewna dla poszczególnych procedur sprzedaży nie była na tyle 
skuteczna, aby zapobiec spadkowi łącznej wartości przychodów ze sprzedaży 
drewna. Zdaniem NIK, w sytuacji przewagi popytu nad podażą drewna, świadczy  
to o nieefektywnej strategii sprzedaży.  

NIK ocenia negatywnie brak redukcji kosztów ogólnego zarządu, w odpowiedzi na 
zmniejszające się przychody. Pomimo że od 2011 r. przychody ze sprzedaży 
sukcesywnie zmniejszały się, Lasy Państwowe nie ograniczyły kosztów ogólnego 
zarządu. Wręcz przeciwnie, koszty te wzrosły z 2.763.124,1 tys. zł w 2011 r.  
do 3.033.097,2 tys. zł w 2013 r., tj. o 9,8%, natomiast w porównaniu do 2010 r. 
aż o 28,0%. Istotną pozycją wpływającą na wzrost poziomu kosztów były koszty 
wynagrodzeń. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w PGL LP było wyższe  
w 2013 r. w stosunku do roku 2010 o 24,7% (wzrost z 5.595 zł do 6.980 zł), z tego 
wynagrodzenie pracowników Służby Leśnej o 25,8% (z 6.135 zł do 7.717 zł).  
W Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) średnie miesięczne 
wynagrodzenia wzrosły o 28,8% (z 8.646 zł do 11.133 zł). W konsekwencji koszty 
wynagrodzeń PGL LP w 2013 r. były wyższe w porównaniu do roku 2010 o 26,6%,  
a przeciętne miesięczne wynagrodzenie prawie dwukrotnie wyższe niż  
w gospodarce narodowej. NIK zauważa, że ich systematyczny wzrost znacznie 
przekraczał poziom inflacji, co może budzić wątpliwości w związku  
ze zmniejszającymi się przychodami i zyskami netto PGL LP, szczególnie w okresie 
spowolnienia wzrostu gospodarczego.  

Na tle tych relacji NIK wskazuje, że kluczowe dla przyszłości gospodarki leśnej nakłady 
na hodowlę i ochronę lasu osiągnęły w badanym okresie poziom 2.699,8 mln zł  
i stanowiły tylko około 30% koszów ogólnego zarządu. Dynamika tych nakładów była 
niewiele wyższa od dynamiki wynagrodzeń i wyraźnie niższa od dynamiki inwestycji,  
a zbliżona do dynamiki kosztów ogólnego zarządu.   

Kontrola NIK wykazała również, że w latach 2011-2013 w Lasach Państwowych 
występowała nadpłynność finansowa. Na dzień 31 grudnia 2013 r. stan środków 
pieniężnych2 w PGL LP wyniósł 2.879.813,8 tys. zł. W całym badanym okresie 
poziom wskaźników płynności kształtował się znacznie powyżej poziomów 
uznawanych jako oczekiwane. Wskazywały one, że stan środków pieniężnych  
PGL LP w tym okresie przewyższał około 2,5 krotnie stan zaciągniętych zobowiązań 
bieżących. Pomimo tego, że wolne środki pieniężne Lasów Państwowych w swojej 
istocie – jako uzyskane z majątku Skarbu Państwa – są środkami publicznymi,  
to zgodnie z obowiązującymi przepisami nie były one lokowane w formie depozytu 
prowadzonego przez ministra finansów, a więc nie były wykorzystywane  
w zarządzaniu płynnością budżetu państwa.  

                                                      
2  Podany stan środków pieniężnych obejmuje również lokaty, w tym lokaty powyżej 12 miesięcy.  
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Jednocześnie biorąc pod uwagę postanowienia art. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 
2014 r. o zmianie ustawy o lasach3, obligujące PGL LP do dokonania w latach  
2014-2015 wpłat po 800,0 mln zł rocznie do budżetu państwa, NIK widzi 
konieczność podejmowania przez PGL LP decyzji zarówno inwestycyjnych, jak  
i związanych z bieżącą działalnością operacyjną, z zachowaniem zasad 
optymalizacji zakładanych celów i efektywności ponoszenia wydatków. 

W badanym okresie poziom nakładów inwestycyjnych wynoszący 3.178.755,6 tys. zł 
był relatywnie bardzo wysoki. Ponad dwukrotnie przekraczał on poziom 
zrealizowanych przez PGL LP w latach 2011-2013 zysków netto oraz odpowiadał  
od 111,0% do 120,3% łącznych kosztów hodowli i ochrony lasów. Dynamika 
nakładów inwestycyjnych w porównaniu do 2010 r. miała tendencję wzrostową 
i wynosiła od 206,1% w 2011 r. do 245,3% w 2013 r. Dla porównania wydatki 
inwestycyjne w gospodarce narodowej miały tendencję spadkową, a ich dynamika 
wynosiła od 112,0% do 106,4%. Uwzględniając powyższe Najwyższa Izba Kontroli 
wskazuje, że proces inwestycyjny powinien być poprzedzony rachunkiem 
ekonomicznym, tj. analizą efektywności projektów, z uwzględnieniem konsekwencji 
dla środowiska naturalnego lasów. Zdaniem NIK rachunek ekonomiczny ma 
szczególne znaczenie w przypadku nakładów na budowę i modernizację dróg, 
zwłaszcza ze względu na masową ich skalę, jak i bardzo wysokie nakłady, które  
w badanym okresie wyniosły 1.705.755,6 tys. zł, tj. 53,7% łącznych nakładów 
inwestycyjnych. Nie kwestionując celowości nakładów na poprawę jakości dróg  
w lasach, Najwyższa Izba Kontroli wskazuje jednak, że proces inwestycyjny, 
powinien być poprzedzony analizą efektywności nawet, jeśli do budowy dróg  
PGL LP zostało zobligowane np. przepisami odnoszącymi się do zabezpieczenia 
przeciwpożarowego lasów. Powyższe stanowisko NIK odnosi się tym bardziej do 
nakładów na budynki, w przypadku których decyzje inwestycyjne powinny być 
poprzedzone szczegółową analizą kosztów i korzyści. Nakłady na ten cel w latach 
2011-2013 osiągnęły poziom 569,064,9 tys. zł (w tym budynki mieszkalne - 
227.296,9 tys. zł). 

NIK ocenia negatywnie, z punku widzenia kryterium legalności, brak rozliczania 
przekazanych zaliczkowo nadleśnictwom środków funduszu leśnego na wyrównanie 
niedoborów, co stanowiło naruszenie art. 58 ust. 1 ustawy o lasach4. Najwyższa 
Izba Kontroli ocenia negatywnie także dokonywanie podziału wyniku finansowego 
nadleśnictw z naruszeniem § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 
grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w 
Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe5. Wyniki kontroli NIK 
wskazują na właściwą realizację przychodów i kosztów funduszu leśnego oraz 
wzrost stopnia wykorzystania jego środków z 78,3% w 2011 r. do 94,8% w 2013 r. 

Ponadto w działalności DGL LP kontrola wykazała następujące nieprawidłowości:  
a) wydatkowanie środków6 w łącznej kwocie 613,5 tys. zł, w związku  

z planowanym zakupem akcji Polskich Kolei Linowych SA (dalej zwanej  
PKL SA), który – w ocenie NIK – nie miał uzasadnienia, przez co wydatki 
uznano za poniesione z naruszeniem zasad celowości; 

b) brak właściwych mechanizmów kontroli zarządczej dotyczących stopnia 
wykorzystania maksymalnego limitu wydatków określonego w umowie z 2011 

                                                      
3  Dz. U. z 2014 r. poz. 222. 
4  Dz. U. z 2014 r. poz.1153 ze zm. 
5  Dalej: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej,  Dz. U. z 1994 r. Nr 134, poz.692. 
6  Środki wydatkowane tytułem obsługi prawnej w wysokości 473,4 tys. zł oraz tytułem doradztwa ekonomicznego i innych  

w wysokości 140,1 tys. zł. 
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r.„[…]”7, w wyniku czego usługi „[…]”8świadczone były bez uprzednio zawartej 
umowy w formie pisemnej;  

c) brak kompleksowej analizy ekonomicznej dotyczącej optymalizacji nakładów  
na osiągnięcie celu, jakim było pozyskanie nowej siedziby DGLP; 

d) brak skutecznych mechanizmów kontroli zarządczej w procesie sporządzania 
łącznych sprawozdań finansowych PGL LP, co spowodowało, że sprawozdania 
te zawierają błędy, które nie zostały wykryte i usunięte na etapie ich tworzenia i 
weryfikacji; 

e) brak właściwego nadzoru sprawowanego przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych9 nad jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych, 
posiadającymi udziały lub akcje w spółkach w zakresie nadzoru 
właścicielskiego.   

Pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, sytuacja majątkowo-finansowa Lasów 
Państwowych w latach 2011-2013, w ocenie NIK, była dobra i stabilna. Na uwagę 
zasługuje również zwiększenie możliwości realizacji zadań PGL LP poprzez 
wykorzystanie środków unijnych.   

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Rzetelność działań w zakresie planowania i realizacji 
przychodów z działalności podstawowej  

W badanym okresie PGL LP uzyskało przychody ze sprzedaży w kwocie 
7.142.701,2 tys. zł w 2011 r., 6.920.485,0 tys. zł w 2012 r. oraz 6.901.302,5 tys. zł  
w 2013 r. Głównym źródłem przychodów Lasów Państwowych była sprzedaż 
drewna, z której uzyskane przychody wynosiły 6.604.334,6 tys. zł w 2011 r., 
6.356.374,7 tys. zł w 2012 r. oraz 6.329.913,1 tys. zł w 2013 r., tj. odpowiednio 
88,4%, 86,4% oraz 86,9% przychodów ogółem. 

Przychody uzyskane ze sprzedaży drewna w stosunku do wielkości planowanych 
stanowiły odpowiednio 121,5%, 96,6% oraz 103,7% wielkości planowanych  
w danym roku10. 

Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. ekonomicznych 
przekroczenie w 2011 r. planu przychodów ze sprzedaży drewna o 21,5% 
spowodowane było znacznym wzrostem cen drewna ogółem w porównaniu  
do 2010 r., na podstawie którego planowano przychody w 2011 r. oraz 
zwiększeniem, w stosunku do planu, rozmiaru pozyskania drewna o 700 tys. m3 
wynikającym z konieczności zapewnienia właściwego stanu sanitarnego  
i zdrowotnego drzewostanów, a także z potrzeb hodowlano-ochronnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 6222-6224, 6231, 6233-6235, 6237) 

PGL LP prowadziły sprzedaż drewna według zasad określanych corocznie  
przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych11. W badanym okresie w PGL 
LP obowiązywały następujące formy sprzedaży drewna: 
                                                      
7  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 
poz.1503 ze zm.) oraz art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych identyfikujących firmę. Wyłączenia tego dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 

8  j.w. 
9  Dalej: Dyrektor Generalny LP. 
10  5.434.399,4 tys. zł w 2011 r., 6.580.369,7 tys. zł w 2012 r. oraz  6.101.794,5 tys. zł w 2013 r. 
11  Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 października 2010 r. w sprawie sprzedaży 

drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2011 roku. Zarządzenie nr 51 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 27 października 2011 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne 
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1) internetowe przetargi ograniczone w Portalu Leśno-Drzewnym (PL-D) – 
funkcjonujące w latach 2011-2012 – organizowane w cyklach półrocznych  
i służące sprzedaży planowanych mas drewna przedsiębiorcom kupującym 
drewno w PGL LP we wcześniejszych okresach rozliczeniowych,  

2) sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym z uwzględnieniem wielkości 
zakupu drewna – wprowadzona w 2013 r., 

3) sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców 
realizujących nowe inwestycje – wprowadzona w 2013 r., 

oraz obowiązujące w całym okresie objętym kontrolą: 
4) systemowe aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno” – organizowane  

w cyklach półrocznych i służące do sprzedaży planowanych mas drewna, 
5) aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno”– organizowane na bieżąco  

w ciągu całego roku i służące do sprzedaży drewna uprzednio nie 
sprzedanego w systemowych aukcjach internetowych, drewna 
nieodebranego przez kontrahentów oraz drewna, którego pozyskania nie 
można było zaplanować, 

6) inne aukcje i submisje – organizowane w formie licytacji bezpośredniej (na 
żywo) służące sprzedaży drewna cennego, 

7) negocjacje handlowe – służące sprzedaży drewna, które nie zostało 
sprzedane kolejno w PL-D, systemowych aukcjach internetowych oraz 
aukcjach internetowych w aplikacji „e-drewno”, 

8) sprzedaż na podstawie cennika sprzedaży detalicznej. 

Do zakupu drewna w PL-D uprawnieni byli zarejestrowani w portalu przedsiębiorcy 
dokonujący zakupów drewna w PGL LP w poprzednich okresach rozliczeniowych12. 
Natomiast do zakupu drewna poprzez systemowe aukcje internetowe oraz aukcje 
internetowe w aplikacji „e-drewno” uprawnieni byli wszyscy zarejestrowani w portalu 
przedsiębiorcy, bez względu na historię zakupów drewna w PGL LP.  

Na każdy rok badanego okresu Dyrektor Generalny LP określał ilości drewna 
przeznaczonego do zbycia w poszczególnych formach sprzedaży13 oraz ilości 
przeznaczonych na potrzeby własne14 z podziałem na RDLP15. Ponad 80% 
sprzedaży drewna planowano przeprowadzić w dwóch głównych kanałach 
dystrybucji (PL-D oraz systemowe aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno”) 
określanych jako sprzedaż ofertowa: 
− w 2011 r. i w I połowie 2012 r. pula drewna przeznaczona do sprzedaży 

poprzez PL-D stanowiła 55% puli ofertowej, a pula przeznaczona do sprzedaży 
na systemowych aukcjach „e-drewno” 45% puli ofertowej, 

− w II połowie 2012 r. planowano sprzedaż 65% puli ofertowej poprzez PL-D,  
a pozostałych 35% poprzez systemowe aukcje internetowe w aplikacji  
„e-drewno”, 

                                                                                                                                       
Lasy Państwowe w 2012 roku. Zarządzenie nr 39 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na II półrocze 2012 roku. 
Zarządzenie nr 82 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży drewna 
przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na 2013 rok. Ponadto w każdym roku Dyrektor Generalny LP 
wydawał wytyczne realizacyjne jako uzupełnienie ww. zarządzeń. 

12  Na 2011 r. przyjęto okres od 1.10.2009 r. do 30.09.2010 r., a na 2012 r. przyjęto okres od 1.10.2010 r. do 30.09.2011 r. 
Do zakupu drewna w PL-D w 2013 r. uprawnieni byli zarejestrowani w portalu przedsiębiorcy dokonujący zakupów 
drewna w okresie od 1.07.2009 r. do 30.06.2012 r. 

13  Nie tworzono puli drewna do sprzedaży na aukcjach internetowych w aplikacji „e-drewno” oraz w negocjacjach 
handlowych. Poprzez te formy sprzedawano drewno, które nie znalazło nabywców poprzez PL-D oraz systemowych 
aukcjach internetowych w aplikacji „e-drewno”. 

14  Pula „Potrzeby własne” obejmowała drewno wykorzystane w trakcie roku gospodarczego na potrzeby własne 
nadleśnictwa, np. na potrzeby budowy obiektów infrastruktury leśnej, na cele opałowe, itp. W niektórych nadleśnictwach 
części RDLP obejmowała również drewno sprzedawane zakładom LP. Zasady nabywania drewna przez zakłady LP oraz 
wysokość cen ustalane były przez dyrektorów RDLP. 

15  RDLP – regionalne dyrekcje Lasów Państwowych lub Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. 
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− w 2013 r. pula przeznaczona do sprzedaży poprzez PL-D obejmowała 67% 
rocznej puli ofertowej (w RDLP Katowice 69%), pula przeznaczona do 
sprzedaży przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje obejmowała 3% 
rocznej puli ofertowej (w RDLP Katowice 1%)16, a pula przeznaczona do 
sprzedaży w systemowych aukcjach internetowych wynosiła po 15% rocznej 
puli ofertowej na każde półrocze.  

Zmiany w strukturze sprzedaży częściowo były skorelowane ze zmianami cen. 
Zwiększeniu puli drewna przeznaczonej do sprzedaży na PL-D (wykazane w dalszej 
części wystąpienia) towarzyszył wzrost cen drewna oferowanego w tym trybie. 
Natomiast spadek cen drewna sprzedawanego w systemowych aukcjach 
internetowych w aplikacji „e-drewno” kompensowany był przez zmniejszenie puli 
drewna przeznaczonego do sprzedaży w tej formie. Zmiany te nie zapobiegły jednak 
spadkowi łącznej wartości przychodów ze sprzedaży drewna.  

 (dowód: akta kontroli str. 5565-5572, 5938-6056, 6061-6074, 6124-6156, 6188-
6210, 6308-6434) 

W latach 2011-2012 ceny sprzedaży drewna sprzedawanego w PL-D  
w systemowych aukcjach internetowych oraz aukcjach internetowych w aplikacji  
„e-drewno” wynikały z rozstrzygnięć postępowań przetargowych. W przypadku 
oceny ofert składanych w ramach zakupu na PL-D kryterium stanowiła 
zaproponowana cena (80%) oraz wartość zakupów w okresie rozliczeniowym 
(20%), natomiast kryterium oceny ofert zakupu drewna w systemowych aukcjach 
internetowych oraz aukcjach internetowych w całości stanowiła cena drewna.   
W 2013 r. przy sprzedaży drewna w PL-D nie dokonywano oceny ofert. Sprzedaż 
następowała po cenach ustalonych w oparciu o wyniki sprzedaży w przetargach 
internetowych w II półroczu 2012 roku17. W przypadku przewagi popytu nad podażą 
dokonywano redukcji przydziału drewna proporcjonalnie do wielkości złożonych 
ofert. Natomiast zasady oceny ofert zakupu drewna w systemowych aukcjach 
internetowych oraz aukcjach internetowych nie uległy zmianie w stosunku do zasad 
obowiązujących w latach 2011-2012.   
Do ustalenia cen minimalnych drewna przeznaczonego do sprzedaży w ramach 
internetowych aukcji systemowych w aplikacji „e-drewno” oraz bieżących 
internetowych aukcji w aplikacji „e-drewno” przyjęto ceny minimalne z tej procedury 
z II półrocza 2012 roku (jedną cenę na daną grupę handlowo-gatunkową w RDLP 
lub grupach nadleśnictw RDLP). 

 (dowód: akta kontroli str. 6308-6445)  

W 2013 r. została wprowadzona nowa forma sprzedaży drewna dedykowana 
przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje18. Jednym z warunków ubiegania się 
o zakup drewna w tej procedurze było dokonanie w ciągu 2 lat przed złożeniem 
wniosku inwestycji w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane  
z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub rozbudową istniejącego, która 

                                                      
16  Zastosowanie 1% puli inwestycyjnej w RDLP Katowice było konsekwencją znacznie zwiększonego pozyskania drewna  

w latach poprzednich wynikających z likwidacji zjawisk klęskowych, co powodowało wzrost zakupu drewna głównie przez 
miejscowych przedsiębiorców, przekładającej się na możliwość składania oferty na zakup większej ilości drewna  
w procedurze sprzedaży ofertowej w PL-D w 2013 r. 

17  W wytycznych Dyrektora Generalnego LP dotyczących sprzedaży drewna w PGL LP na 2013 rok, przekazanych pismem 
zn. EM-906-108/12 z dnia 19 listopada 2012 r. ustalono, że ceny do procedury sprzedaży ofertowej na 2013 rok zostają 
ustalone w wysokości cen średnioważonych uzyskanych w ramach internetowego przetargu ograniczonego w PL-D na II 
półrocze 2012 r. Wybór odnośnie sposobu ustalenia cen (dla nadleśnictw, zakładów LP, dla grup nadleśnictw lub dla 
RDLP) pozostawiono w gestii dyrektora RDLP. 

18  Regulacje w zakresie sprzedaży drewna z tzw. puli inwestycyjnej zostały określone w „Regulaminie sprzedaży ofertowej 
w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na 2013 rok” stanowiącym załącznik nr 4 
do zarządzenia nr 82 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży 
drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na 2013 rok. 
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spowodowała wzrost możliwości produkcyjnych przerobu drewna o co najmniej  
5 tys. m3 drewna w skali roku. Za inwestycję nie uznawano nabycia wyłącznie 
udziałów lub akcji, a za datę dokonania inwestycji przyjęto datę uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie.  
Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. ekonomicznych 
omawiana procedura miała na celu m.in. wyeliminowanie ryzyka zamknięcia rynku 
dla nowych nabywców.  
Ostateczną decyzję o dopuszczeniu przedsiębiorcy do sprzedaży ofertowej  
dla nowych inwestycji podejmował Dyrektor Generalny LP. Po uzyskaniu pozytywnej 
decyzji przedsiębiorca uzyskiwał prawo do udziału w kolejnych trzech rocznych 
procedurach sprzedaży ofertowej dla nowych inwestycji. 
W 2013 r. złożono 83 wnioski o dopuszczenie do sprzedaży drewna  
dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje. RDLP pozytywnie rozpatrzyły  
75 wniosków, natomiast 8 nie zostało zaakceptowanych przez dyrektorów RDLP  
i Dyrektora Generalnego LP, głównie z powodu uchybień formalnych i rzeczowych, 
które nie zostały uzupełnione oraz z powodu nieukończenia inwestycji.  
Na oferowaną w 2013 r. pulę drewna wynoszącą 826,6 tys. m3 ostatecznie 
sprzedano 703,8 tys. m3, tj. 85,1%. 
Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. ekonomicznych 
wynikało to z nierównomiernego rozmieszczenia nowych inwestycji. 

(dowód: akta kontroli str. 6052-6056, 6061-6074, 6125-6156) 

W badanym okresie PGL LP nie stosowało odrębnych zasad sprzedaży drewna  
dla kontrahentów zagranicznych. Podmioty zagraniczne19 zakupiły 1.260,5 tys. m3 
drewna w 2011 r., 1.234,7 tys. m3 w 2012 r. oraz 1.897,4 tys. m3 w 2013 r. Wielkości 
te stanowiły odpowiednio: 3,7%, 3,6% oraz 5,2% drewna sprzedanego przez PGL 
LP w danym roku. W wyniku tej sprzedaży PGL LP uzyskano przychody 
odpowiednio w kwotach 282.952,4 tys. zł, 266.818,9 tys. zł oraz 399.463,8 tys. zł 
netto. 

 (dowód: akta kontroli str. 6052-6056, 6061-6074) 

W 2013 r. została wprowadzona możliwość zawierania umów wieloletnich  
w zakresie sprzedaży drewna20. Umowy te w rzeczywistości stanowiły deklarację 
kupna-sprzedaży drewna, natomiast szczegółowe warunki sprzedaży miały być 
określane w umowach rocznych zawartych w następstwie rozstrzygnięć procedur 
sprzedaży ofertowej. 

(dowód: akta kontroli str. 5938-6049, 6052-6056, 6061-6074, 6379-6416) 

W obowiązujących w badanym okresie procedurach sprzedaży drewna ustalono,  
iż wszelkie dane dotyczące wyników internetowego przetargu ograniczonego  
na Portalu Leśno-Drzewnym, systemowych aukcji internetowych oraz aukcji 
internetowych w aplikacji „e-drewno” dla poszczególnych przedsiębiorców traktuje 
się jako informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa – zgodnie z art. 4 pkt 17 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów21, który 
stanowi, iż przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się tajemnicę zdefiniowaną  

                                                      
19  Wywożące drewno za granicę. 
20  Zasady zawierania tych umów zostały określone w Regulaminie funkcjonowania umów wieloletnich w Portalu Leśno-

Drzewnym na 2013 rok, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia 82 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  
z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na 
2013 rok. 

21  Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm. 
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w art. 11 ust. 4 ustawy22 z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji23.  
Dodatkowo kwestia ta została uregulowana w zarządzeniu nr 48 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji, ochrony  
i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe z dnia 6 października 2010 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 5938-5965, 6052-6056, 6061-6074, 6308-6445)  

Zasady te wprowadzane były przy konsultacji z przedstawicielami przemysłu 
drzewnego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska oraz Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), a także w oparciu o opracowania 
naukowe24. 

(dowód: akta kontroli str. 5315-5415, 5565-5572, 5938-6056, 6061-6074,  
6308-6434) 

Ograniczone przetargi internetowe dla przedsiębiorców, którzy kupowali drewno  
w Lasach Państwowych w roku poprzednim (PL-D) oraz systemowe aukcje 
internetowe w serwisie aukcyjnym „e-drewno” otwarte dla wszystkich 
przedsiębiorców zostały wprowadzone od 2009 r. Według wyjaśnień Zastępcy 
Dyrektora Generalnego LP ds. ekonomicznych, główną przyczyną wprowadzenia 
tych form sprzedaży była negatywna ocena Prezesa UOKiK25 odnośnie procedur 
rokowań internetowych stosowanych do 2008 r. 
Prezes UOKiK, w piśmie z dnia 31 stycznia 2012 r.26, skierowanym do DGLP 
poinformował, iż w sposób ciągły monitoruje sytuację na rynku hurtowej sprzedaży 
drewna i podejmuje stosowne interwencje. Wyjaśnił także, iż po 2008 r.27 do UOKiK 
nie wpływały sygnały mogące wskazywać na występowanie sprzecznych z ustawą  
o ochronie konkurencji konsumentów utrudnień w dostępie do rynku hurtowej 
sprzedaży drewna związanych ze stosowanymi przez PGL LP zasadami sprzedaży 
drewna w drodze rokowań i aukcji internetowych. Wskazał także, że bieżąca analiza 
obowiązujących zasad sprzedaży drewna nie daje podstaw do podejrzewania, by 
mogły one przeciwdziałać ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania 
bądź rozwoju konkurencji na rynku – w sposób zakwestionowany w 2008 r.28 
W 2013 r. w PGL LP ponownie zmodyfikowano zasady sprzedaży drewna,  
w których – jak wyjaśnił Dyrektor Generalny LP – m.in. odstąpiono w PL-D  
od formuły przetargu internetowego w miejsce sprzedaży ofertowej. Wprowadzenie 
procedury ofertowej, a także inne zmiany jakie uregulowano w zasadach sprzedaży 
drewna w 2013 roku były przedmiotem postępowania wyjaśniającego wszczętego  
przez Prezesa UOKiK w dniu 25 lutego 2013 roku, mającego na celu wstępne 

                                                      
22  Powyższy przepis stanowi, iż przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

23  Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm. 
24  „Sprzedaż drewna na aukcjach. Opracowanie dla Lasów Państwowych”, „Opracowanie kryteriów ustalania cen 

minimalnych do procedur sprzedaży drewna obowiązujących w PGL LP: przegląd i analiza”, „Opracowanie kryteriów 
ustalania cen minimalnych do procedur sprzedaży drewna obowiązujących w PGL LP: rekomendacje” – wykonane  
w 2012 r. na zlecenie PGL LP przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. 

25  Prezes UOKiK wydał dniu 29 grudnia 2008 r. decyzję (DOK-9/2008), w której uznał, że Lasy Państwowe nadużyły pozycji 
dominującej na krajowym rynku hurtowej sprzedaży drewna, poprzez uzależnianie warunków sprzedaży drewna  
od posiadania historii zakupu drewna przez przedsiębiorców ubiegających się o zakup drewna od PGL LP oraz od 
przebiegu historii tego zakupu (dominującą formą sprzedaży drewna były wówczas rokowania internetowe preferujące 
stałych nabywców drewna). Na mocy ww. decyzji na PGL LP została nałożona kara pieniężna w wysokości 1,5 mln zł. 
Decyzja ta podlegała sądowej kontroli i w 2011 r. sądy powszechne obu instancji (Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wyrok z dnia 21 stycznia 2011 r., sygn. akt XVII AmA 115/10 oraz Sąd Apelacyjny 
w Warszawie, wyrok z dnia z 17 listopada 2011 r., sygn. akt VI ACa 626/11) uznały jej zasadność oddalając odwołanie 
oraz następnie apelację PGL LP. 

26  DOK2-440-29/11/DD. 
27  Tj. po dacie wydania decyzji DOK-9/2008. 
28  Tj. w sposób zakwestionowany w decyzji DOK-9/2008. 
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ustalenie czy w związku z zasadami sprzedaży drewna przez PGL LP mogło dojść 
do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 
uzasadniającego wszczęcie postępowania antymonopolowego. Według wyjaśnień 
Dyrektora Biura Marketingu DGLP w ramach ww. postępowania wyjaśniającego 
ostatnie pytanie zostało zadane w grudniu 2013 r. i żadne zalecenia wynikające  
z tego postępowania nie wpłynęły do DGLP. 
W grudniu 2014 r. UOKiK poinformował NIK, iż w sprawie wstępnej oceny aktualnie 
obowiązujących zasad sprzedaży drewna przez PGL LP jest prowadzone 
postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie, czy w związku z tymi 
zasadami mogło dojść do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji  
i konsumentów, uzasadniającego wszczęcie postępowania antymonopolowego,  
w tym czy sprawa ma charakter antymonopolowy. 

 (dowód: akta kontroli str. 5472-5473, 5565-5566, 5567-5572, 5974-5986, 
 5989-5992, 5997- 5998, 6052-6056, 6061-6074) 

W badanym okresie PGL LP dokonało sprzedaży 105.411,2 tys. m3 drewna, z tego 
w ramach poszczególnych procedur: 

w tys. m3 

Procedura 2011 r. 2012 r. 2013 r. 
Portal Leśno-Drzewny 14.838,1 15.979,3 18.982,8 
Portal Leśno-Drzewny - nowe inwestycje     616,1 
Systemowe aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno” 12.112,1 9.419,2 8.970,5 
Aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno” 1.710,2 3.735,6 1.965,3 
Inne aukcje i submisje 7,0 8,0 9,5 
Negocjacje handlowe 33,5 51,0 46,4 
Sprzedaż na podstawie cennika sprzedaży detalicznej 5.608,2 5.381,4 5.937,0 
Razem  34.309,1 34.574,5 36.527,6 

w wyniku sprzedaży drewna w ramach poszczególnych procedur PGL LP uzyskało 
następujące przychody:29 

w tys. zł 
Procedura 2011 r. 2012 r. 2013 r. 
Portal Leśno-Drzewny 2.442.382,3 2.858.2044 3.346.523,3 
Portal Leśno-Drzewny - nowe inwestycje     107.494,9 
Systemowe aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno” 3.089.446,3 2.198.110,4 1.812.413,6 
Aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno” 353.469,7 668.301,7 347.815,3 
Inne aukcje i submisje 9.310,7 10.946,4 13.162,7 
Negocjacje handlowe 6.062,4 7.755,5 6.599,4 
Sprzedaż na podstawie cennika sprzedaży detalicznej 615.819,3 586.336,9 637.233,5 
Razem  6.516.490,7 6.329.655,3 6.271.242,7 

Średnie ceny 1 m3 drewna uzyskane w ramach sprzedaży w poszczególnych 
procedurach sprzedaży przedstawiały się następująco: 

w zł 
Procedura 2011 r. 2012 r. 2013 r. 
Portal Leśno-Drzewny 164,60 178,87 176,29 
Portal Leśno-Drzewny – sprzedaż dla przedsiębiorców 
realizujących nowe inwestycje 

- - 174,48 
 

Systemowe aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno” 255,07 233,36 202,04 
Aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno” 206,68 178,90 176,98 
Inne aukcje i submisje 1.330,10 1.368,30 1.385,55 
Negocjacje handlowe 180,97 152,07 142,23 
Sprzedaż na podstawie cennika sprzedaży detalicznej 109,81 108,96 107,33 

                                                      
29  Powyższe dane różnią się od przychodów ze sprzedaży drewna osiągniętych przez PGL LP w badanym okresie  

i wykazanych w rachunku zysków i strat, gdyż dane te w zakresie procedur sprzedaży na Portalu Leśno-Drzewnym oraz 
aplikacji „e-drewno” obejmują przychody uzyskane z umów zawartych w danym roku w danej procedurze, nawet jeśli 
realizacja umowy została wydłużona na następny rok. Natomiast przychody uzyskane w ramach ww. procedur nie 
obejmują przychodów uzyskanych w danym roku, ale uzyskanych w wyniku realizacji umów zawartych w roku 
poprzednim. Przychody uzyskane w ramach pozostałych procedur zostały przyporządkowane do poszczególnych lat na 
podstawie daty wystawienia faktury. 
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Średnia cena ogółem* 189,93 183,07 171,69 

*) Średnia cena ogółem liczona w odniesieniu do ww. procedur. 

(dowód: akta kontroli str. 6052-6056, 6124-6156, 6188-6189, 6191-6210)  

W badanym okresie wielkość pozyskania drewna w lasach zarządzanych przez  
PGL LP wynosiła netto30 35.075,1 tys. m3 w 2011 r., 35.267,5 tys. m3 w 2012 r. oraz 
36.286,4 tys. m3 w 2013 r. Wielkości te stanowiły odpowiednio 102,5%, 101,4% oraz 
101,5% wielkości planowanych w danym roku31. Według wyjaśnień Dyrektora 
Generalnego LP przekroczenia te wynikały z konieczności zapewnienia lasom 
właściwego stanu sanitarnego oraz potrzeb hodowlano-ochronnych. 
Pozyskanie grubizny32 netto wyniosło odpowiednio 32.789,2 tys. m3 w 2011 r., 
33.212,0 tys. m3 w 2012 r. oraz 34.149,2 tys. m3 w 2013 r., tj. odpowiednio 61,7%, 
63,3% oraz 65,2% rocznego przyrostu netto.33 
Według wyjaśnień Dyrektora Generalnego LP oraz Zastępcy Dyrektora 
Generalnego LP ds. ekonomicznych przy planowaniu pozyskania drewna w danym 
roku w PGL LP nie bierze się pod uwagę przyrostu rocznego. Podstawą 
prowadzenia gospodarki leśnej są plany urządzenia lasu (PUL) dla poszczególnych 
nadleśnictw, w których określone zostały etaty cięć – ilość drewna (grubizny) 
przewidzianego do pozyskania w ciągu 10 lat w użytkowaniu rębnym  
i przedrębnym34. Wskaźniki spodziewanego przyrostu bieżącego, przyrostu 
międzyokresowego są wykorzystane przy planowaniu zadań rębnych i przedrębnych 
na cały okres obowiązywania planu urządzenia lasu wynoszącego z reguły 10 lat. 
Ograniczenie wielkości użytkowania przyrostu zostało określone w Instrukcji 
Urządzania Lasu jedynie dla cięć przedrębnych35 na poziomie 75% przyrostu 
bieżącego, spodziewanego w okresie obowiązywania planu urządzenia lasu  
ze wszystkich drzewostanów przedrębnych. 

(dowód: akta kontroli str. 6222-6231, 6233-6244)  

Sprzedaży drewna, poza nadleśnictwami, dokonywało w okresie objętym kontrolą 
dziewięć zakładów36. Zakłady te, z wyjątkiem Ośrodka Kultury Leśnej  
w Gołuchowie37, przerabiały zakupione w nadleśnictwach drewno na sortymenty 
cenne i inne wyroby, pośredniczyły w sprzedaży pomiędzy nadleśnictwami  
a krajowymi odbiorcami drewna jako spedytor lub dokonując zakupu drewna  
w imieniu przedsiębiorcy.  

(dowód: akta kontroli str. 5434-5471, 6188-6189, 6191-6221)  

W okresie objętym kontrolą PGL LP zrealizowały odnowienie lasu na powierzchni 
54.217 ha w 2011 r., 55.702 ha w 2012 r. oraz 54.550 ha w 2013 r., ponosząc na ten 
cel odpowiednio 227.259,2 tys. zł, 236.858,9 tys. zł oraz 241.338,5 tys. zł. 

                                                      
30  Bez kory. 
31  34.208,8 tys. m3 w 2011 r., 34.782,0 tys. m3 w 2012 r. oraz 35.747,2 tys. m3 w 2013 r. 
32  Grubizna – drewno okrągłe, które w cieńszym końcu posiada średnicę równą lub większą niż 7 cm w korze lub 5 cm bez 

kory. Grubizna brutto oznacza grubiznę w korze, grubizna netto oznacza grubiznę bez kory. 
33  W praktyce urządzania lasu nie prezentuje się przyrostu grubizny netto, jednak dla potrzeb kontroli zostały określone 

dane odnośnie przyrostu grubizny brutto, który szacunkowo wynosił 53.100 tys. m3 w 2011 r., 52.500 tys. m3 w 2012 r. 
oraz 52.400 tys. m3 w 2013 r. 

34  W związku z nowelizacją z dnia 24 stycznia 2014 r. ustawy o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 222), w planie urządzenia lasu 
określana jest ilość przewidzianego do pozyskania drewna, określonego oddzielnie jako etat miąższościowy użytków 
rębnych oraz etat powierzchniowy użytków przedrębnych. 

35  § 94 ust. 6 Instrukcji Urządzania Lasu wprowadzonej zarządzeniem nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  
z dnia 21 listopada 2011 r. 

36  Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku, Zakład Transportu i Spedycji w Świerklańcu, Zespół 
Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie Szczecińskim, Zespół Składnic Lasów Państwowych w Miastku, Zespół 
Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie, Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, Zakład Usług Leśnych 
w Bystrzycy Kłodzkiej, Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu oraz Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. 

37  Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie nie nabywał drewna i nie pośredniczył w sprzedaży drewna pochodzącego  
z nadleśnictw – drewno sprzedawane przez tę jednostkę pochodziło z cięć sanitarnych w Parku Arboretum. 
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Ponadto PGL LP dokonało zalesień na 709 ha w 2011 r., 553 ha w 2012 r. oraz 555 
ha w 2013 r., ponosząc na ten cel odpowiednio 2.320,1 tys. zł, 1.669,4 tys. zł oraz 
1.502,8 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 6222-6224, 6232) 

Struktura udziału powierzchniowego drzewostanów w zarządzie PGL LP w badanym 
okresie nie uległa znaczącym zmianom. Z ogólnej powierzchni drzewostanów 
wynoszącej 6.881.377 ha w 2011 r., 6.875.617 ha w 2012 r. oraz 6.875.438 ha  
w 2013 r.38 największą powierzchnię zajmowały drzewostany III klasy wieku,  
tj. w wieku od 41 do 60 lat, których udział w ogólnej powierzchni drzewostanów  
w zarządzie PGL LP wynosił odpowiednio 24,5%, 23,6% oraz 23,3%. Natomiast 
najmniejszą powierzchnię zajmowały drzewostany w wieku powyżej 120 lat, których 
udział w ogólnej powierzchni drzewostanów w zarządzie PGL LP wynosił 
odpowiednio 2,8%, 2,4% oraz 2,5%.  
Miąższość39 drzewostanów w zarządzie PGL LP w 2013 r. wynosiła  
1.778.254,6 tys. m3 i była wyższa o 4,7% od miąższości tych drzewostanów  
w 2010 r. Największy udział miały drzewostany III, IV i V klasy wieku, tj. od  
41-100 lat, których łączna miąższość obejmowała 69,3% miąższości drzewostanów 
ogółem. 

(dowód: akta kontroli str. 6222-6230, 6233-6235, 6239-6244) 

W lasach będących w zarządzie PGL LP stwierdzono występowanie w badanym 
okresie drzewostanów przeszłorębnych40, których powierzchnia na koniec 2010 r. 
wynosiła 437.174 ha (6,3% ogólnej powierzchni drzewostanów41), a powierzchnia  
na koniec 2013 r. wynosiła 434.794 ha (6,2% ogólnej powierzchni drzewostanów42). 
Miąższość drzewostanów przeszłorębnych wynosiła 165.139,6 tys. m3 grubizny 
brutto na koniec 2010 r. oraz 160.001,4 tys. m3 grubizny brutto na koniec 2013 r. 
Dyrektor Generalny LP wyjaśnił, iż zarówno rębnie43 oraz wieki rębności nie są 
głównym celem, regulatorem gospodarowania zasobami w PGL LP. W sprawie 
przyczyn utrzymywania drzewostanów przeszłorębnych stwierdził, że jest to 
konsekwencją układu klas wieku, struktury i funkcji lasów oraz naturalnego procesu 
starzenia się drzewostanów. Drzewostany przeszłorębne obejmują m.in. formy 
ochrony przyrody zlokalizowane w lasach, tj. stref ochrony gniazdowania ptaków, 
rezerwaty i otuliny, otuliny parków narodowych, lasy ochronne o szczególnym 
znaczeniu np. lasy ochronne w uzdrowiskach, terenów zamkniętych (poligony, 
tereny wojskowe), lasy wokół miast, wyłączone drzewostany nasienne  
i zachowawcze, lasy glebochronne na stromych i bardzo stromych stokach 
i wydmach, w strefie ujęć wód. W sposób szczególny traktowane są lasy  
na siedliskach bagiennych i łęgowych, które z uwagi na ekologiczną rolę ochrony 
bioróżnorodności i wód nie są poddane użytkowaniu rębnemu. Dyrektor Generalny 
LP zwrócił uwagę, iż wymóg reprezentacji starych drzew i drzewostanów 
podnoszony jest w certyfikacji gospodarki leśnej oraz w pracach dotyczących 

                                                      
38  Dane z wyłączeniem drzewostanów objętych ochroną rezerwatową. 
39  Miąższość drewna to objętość drewna wyrażona w m3. Miąższość drzewostanu to suma miąższości drzew tworzących 

drzewostan. Miąższość podano w odniesieniu do grubizny netto. 
40  Drzewostany, które przekroczyły wiek rębności przyjęty dla nich w planie urządzenia lasu. 
41     Dane z wyłączeniem drzewostanów objętych ochroną rezerwatową. 
42     Dane z wyłączeniem drzewostanów objętych ochroną rezerwatową. 
43  Rębnia - zespół czynności mający na celu stopniową przemianę pokoleń w lesie w sposób zapewniający równoczesne 

usuwanie drzew lub drzewostanów, tworzenie najkorzystniejszych warunków dla zainicjowania i rozwoju nowego 
pokolenia drzew pożądanych gatunków, kształtowanie odpowiedniej budowy drzewostanu, zapewnienie naturalnej 
różnorodności biologicznej i trwałości w zmieniających się warunkach środowiska. 
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planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, na siedliskach przyrodniczych 
Natura 2000, w kierunku kształtowania zasobu „drewna martwego”44 w lasach. 

W celu zmniejszenia ryzyka strat z tytułu niewykorzystania potencjału 
produkcyjnego drzewostanów w wyniku przetrzymywania na pniu drzewostanów 
przeszłorębnych Dyrektor Generalny LP podał w wyjaśnieniach, że wraz  
ze starzeniem się drzewostanów, nabierają znaczenia inne funkcje pozaprodukcyjne 
lasu, ochronne i społeczne. Ponieważ występowanie drzewostanów 
przeszłorębnych może mieć charakter pejoratywny w rozumieniu produkcji drewna 
na pniu, Lasy Państwowe postulowały o wprowadzenie zmiany do ustawy o lasach, 
skutkującej oddzielnym zatwierdzaniem etatów użytków rębnych i przedrębnych,  
a tym samym odejście od kompensacji użytkowania w ramach ustalonego etatu 
użytków głównych45. Ponadto wprowadzono do Instrukcji Urządzania Lasu 
mechanizm monitorowania procesu starzenia się drzewostanów i wzrostu średniego 
wieku w stosunku do wieku pożądanego oraz pojęcie etatu według pożądanego 
kierunku rozwoju zasobów drzewnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 6222-6230, 6233-6235, 6239-6244)  

Umowy na sprzedaż drewna 

W kontrolowanym okresie PGL LP realizowało 174 umowy na sprzedaż drewna 
zawarte przez Dyrektora Generalnego LP, z tego 33 zawarte w 2010 r., 62  
w 2011 r., 48 w 2012 r. oraz 31 w 2013 r. Umowy te zostały zawarte  
z 13 podmiotami, z których 12 należało do 20 największych odbiorców drewna 
zbywanego przez PGL LP. Powyższe umowy zostały zawarte na podstawie 
pełnomocnictw udzielanych przez nadleśniczych. Realizacja sprzedaży  
i egzekwowanie postanowień umów pozostawała w gestii nadleśniczych, w zakresie 
drewna wydawanego w danym nadleśnictwie. Natomiast nadzór nad realizacją  
ww. umów sprawowała RDLP. 
W ramach realizacji umów zawartych przez Dyrektora Generalnego LP sprzedano: 
− w 2011 r. 8.881,6 tys. m3 drewna, uzyskując 1.157.200,1 tys. zł,  
− w 2012 r. 6.555,0 tys. m3 drewna, uzyskując 1.016.498,5 tys. zł,  
− w 2013 r. 6.675,4 tys. m3 drewna, uzyskując 969.172,8 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 6052-6056, 6061-6074, 6083-6090, 6188-6189, 6191-6210) 

Badanie sześciu umów sprzedaży drewna zawartych przez Dyrektora Generalnego 
LP w latach 2011-2013 46 wykazało, że umowy te zostały zawarte na ilości drewna 
wynikające z postępowań przetargowych i zrealizowane w ustalonych wielkościach. 
Ponadto stwierdzono, iż umowy te były zawierane z wykorzystaniem wzorca umowy 
opracowanego na poziomie DGLP i zawierały postanowienia dotyczące kar 
umownych oraz zabezpieczeń płatności należności47 zgodne z postanowieniami 
odpowiednich zarządzeń Dyrektora Generalnego LP w sprawie sprzedaży drewna 
przez PGL LP. 

 (dowód: akta kontroli str. 767-768, 6052-6056, 6061-6074, 6091-6156, 6308-6538) 

Zgodnie z zasadami sprzedaży drewna obowiązującymi w badanym okresie  
w przypadku nieodebrania zakontraktowanego drewna kupujący zobowiązany był  
do zapłaty kary umownej. W okresie objętym kontrolą ilość nieodebranego drewna  

                                                      
44  Drewno martwe – obumarłe drzewa i ich części oraz martwe części żywych drzew. Drewno to pełni istotną rolę m.in. dla 

różnorodności biologicznej, krążenia pierwiastków oraz retencji wód powierzchniowych. 
45  Powyższe zmiany zostały wprowadzone nowelizacją ustawy o lasach z dnia 24 stycznia 2014 r. 
46  Umowa nr P 100035 z dnia 18 maja 2011 r.; Umowa nr S 1000018 z dnia 14 czerwca 2011 r.; Umowa  

nr S 2000002 z dnia 10 stycznia 2012 r.; Umowa nr S 2000018 z dnia 29 czerwca 2012 r.; Umowa nr S 3000009 z dnia  
6 lutego 2013 r.; Umowa nr P 300016 z dnia 25 lipca 2013 r. 

47  Zabezpieczeniem płatności należności wynikających z umów sprzedaży drewna były m.in. gwarancje bankowe. 
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w PGL LP wynosiła 1.030,4 tys. m3 w 2011 r., 2.904,6 tys. m3 w 2012 r. oraz  
537,3 tys. m3 w 2013 r. Najwięcej drewna (3.772,0 tys. m3) nie odebrali 
przedsiębiorcy kupujący na systemowych aukcjach internetowych w aplikacji  
„e-drewno”. 
Naliczone kary umowne z tytułu nieodebrania drewna wyniosły 50.104,5 tys. zł,  
z tego 12.607,6 tys. zł w 2011 r., 32.195,8 tys. zł w 2012 r. oraz 5.301,0 tys. zł  
w 2013 r. Kary te naliczono w odniesieniu do 5.933 umów w 2011 r., 15.956 umów 
w 2012 r. oraz 4.031 umów w 2013 r.  
W nadleśnictwach nadzorowanych przez sześć RDLP (Gdańsk, Katowice, Krosno, 
Toruń, Szczecin i Zielona Góra) wystąpiły przypadki deprecjacji drewna 
spowodowane nieodebraniem drewna przez kontrahenta. Straty PGL LP z tego 
tytułu wyniosły 357,8 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 5565-5572, 5938-6056, 6125-6156, 6188-6210,  
6308-6445) 

W związku z niepodpisaniem umów przez podmioty, które wygrały przetarg  
na zakup drewna, PGL LP uzyskało przychody z tytułu zatrzymanych wadiów  
w kwocie 109,4 tys. zł, z tego 57,3 tys. zł w 2011 r., 19,0 tys. zł w 2012 r. oraz 
33,1 tys. zł w 2013 r. Przychody te dotyczyły łącznie 28 przetargów. 

 (dowód: akta kontroli str. 6052-6056, 6061-6074, 6188-6210) 

Skonto48 

W 2013 r. PGL LP wprowadziło49 skonto, znajdujące zastosowanie w przypadku 
przedpłaty za drewno lub zapłaty należności przed upływem 14 dni od daty 
wystawienia faktury (za wyjątkiem sprzedaży detalicznej). Łączna wartość skonta 
udzielonego w 2013 r. wyniosła 30.275,4 tys. zł, co stanowiło 0,48% przychodów  
ze sprzedaży drewna. 
Początkowo wysokość skonta ustalona była w oparciu o stopę referencyjną NBP, 
jako iloczyn proporcji 14 dni do liczby dni w roku (365) i stopy referencyjnej. 
Zarządzeniem nr 24 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 marca 
2013 r. ustalono wysokość skonta na 1%. Zarządzenie to weszło w życie z dniem  
1 kwietnia 2013 r.  
Z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora ds. ekonomicznych odnoszących się do przyczyn 
wprowadzania do oferty sprzedaży drewna PGL LP skonta wynika, że w ostatnim 
kwartale 2012 r. przewidywane było pogorszenie sytuacji finansowej Lasów 
Państwowych i podejmowane były działania mające zwiększyć bieżącą płynność 
finansową. 
Wprowadzenie skonta nie było poprzedzone analizą jego wpływu na rentowność  
i płynność finansową PGL LP. Nie przeprowadzono również szczegółowych analiz 
zasadności wprowadzenia skonta po dłuższym okresie jego stosowania. 
Przeprowadzono tylko wstępną analizę, która wykazała, że średni termin zapłaty 
należności w PGL LP w 2013 r. w stosunku do 2012 r. zmniejszył się o ponad  
1 dzień (jedna z regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych odnotowała skrócenie 
terminu zapłaty o 4 dni). Analiza ta wykazała również, że efekty stosowania skonta 
utrwaliły się w I półroczu 2014 r., gdzie termin zapłaty w stosunku do 2013 r. 
zmniejszył się o 3,3 dnia, a w stosunku do 2012 r. o 4,6 dnia.  
Zastępca Dyrektora Generalnego LP wyjaśnił, że skonto jest jednym z elementów 
całościowej oferty Lasów Państwowych, która zawiera zarówno rozwiązania 
zabezpieczające interes Skarbu Państwa, jak i rozwiązania postulowane przez 
                                                      
48  Skonto to procentowe zmniejszenie sumy należności, przyznawane nabywcy towaru na warunkach kredytowych, w razie 

zapłaty należności przed umówionym terminem. 
49  Zarządzeniem nr 82 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży 

drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na rok 2013. 
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odbiorców, które jednocześnie są stosowane przez inne podmioty sprzedające 
drewno na terenie Unii Europejskiej. Stwierdził, iż pozwala to zachować 
konkurencyjność w stosunku do ofert zagranicznych oferentów, np. z Białorusi, 
gdzie drewno jest tańsze, a jego sprzedaż objęta jest mniejszymi rygorami. 

(dowód: akta kontroli str. 4088-4134) 

Narzut na utrzymanie jednostek nadrzędnych 

Minister Środowiska określił50 obciążenie nadleśnictw51 na utrzymanie Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych  
w następujących wielkościach: 

− 190.000 tys. zł w 2011 r. – według uzasadnienia do decyzji 29.560,2 tys. zł 
przeznaczone było na utrzymanie biura Dyrekcji Generalnej LP, 
135.512,4 tys. zł biur regionalnych dyrekcji LP oraz 3.263,0 tys. zł  
na rezerwę Dyrektora Generalnego LP52, 

− 221.000 tys. zł w 2012 r. – według uzasadnienia do decyzji 35.648,1 tys. zł 
przeznaczone było na utrzymanie biura Dyrekcji Generalnej LP,  
155.331,0 tys. zł biur regionalnych dyrekcji LP oraz 5.300,2 tys. zł na rezerwę 
Dyrektora Generalnego LP53, 

− 221.000 tys. zł w 2013 r. – według uzasadnienia do decyzji 43.101,8 tys. zł 
przeznaczone było na utrzymanie biura Dyrekcji Generalnej LP, 
167.027,6 tys. zł biur regionalnych dyrekcji LP oraz 3.858,7 tys. zł na rezerwę 
Dyrektora Generalnego LP54. 

Powyższe kwoty były zgodne z proponowanymi przez Dyrektora Generalnego LP. 
Przewidywane obciążenie nadleśnictw na utrzymanie jednostek nadrzędnych  
w stosunku do planowanych przychodów wynosiło 3,4% w 2011 r., 3,3% w 2012 r. 
oraz 3,6% w 2013 r. Wzrost obciążenia nadleśnictw tłumaczono niższymi 
planowanymi przychodami z działalności podstawowej i administracyjnej. 

Wzrost planowanych kosztów utrzymania DGLP i RDLP w 2012 r. wynikał głównie 
ze wzrostu kosztów wynagrodzeń, amortyzacji oraz utrzymania biura DGLP. 
Wzrost kosztów utrzymania biura DGLP oraz biur RDLP w 2013 r. w stosunku  
do 2012 r. Dyrektor Generalny LP uzasadnił przebudową kontroli instytucjonalnej  
w PGL LP55 oraz planowaną zmianą siedziby DGLP.  

(dowód: akta kontroli str. 5626-5634, 5794-5863, 6245-6246, 6253-6271) 

W sprawie regulacji dotyczących „Rezerwy Dyrektora Generalnego” oraz jej 
przeznaczenia i ewidencjonowania, Zastępca Dyrektora Generalnego  
ds. ekonomicznych podał w wyjaśnieniach, że powodem jej wprowadzenia był brak 
możliwości przewidzenia wszystkich wydatków, w tym m.in. losowych, które mogą 

                                                      
50  Decyzjami w sprawie określenia wysokości wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw, z których finansowane 

są koszty utrzymania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrekcji regionalnych Lasów Państwowych  
i ustalenia wielkości odpisu podstawowego na fundusz leśny obciążającego koszty utrzymania nadleśnictw nr 5 z dnia 5 
kwietnia 2011 r., nr 4 z dnia 23 kwietnia 2012 r. oraz nr 2 z dnia 17 kwietnia 2013 r. 

51  Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o lasach, koszty utrzymania DGLP oraz RDLP finansowane są z wpłat obciążających 
koszty działalności nadleśnictw. 

52  Pozostałe kwoty przeznaczono na utrzymanie Zespołów Ochrony Lasu – 5.533,0 tys. zł oraz Regionów Inspekcyjnych 
Inspekcji LP – 16.131,4 tys. zł. 

53  Pozostałe kwoty przeznaczono na utrzymanie Zespołów Ochrony Lasu – 6.768,6 tys. zł oraz Regionów Inspekcyjnych 
Inspekcji LP – 17.952,1 tys. zł.  

54  Pozostałą kwotę – 7.011,9 tys. zł przeznaczono na utrzymanie Zespołów Ochrony Lasu. 
55  Na podstawie zarządzenia nr 60 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 września 2012 r. w sprawie 

kontroli instytucjonalnej w PGL LP i zarządzenia nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 października 
2012 r. w sprawie zakończenia działalności regionów inspekcyjnych, od 1 listopada 2012 r. obsługę Inspekcji prowadziła 
DGLP. Jednocześnie nastąpił wzrost zatrudnienia w regionalnych dyrekcjach LP w związku z przejściem części 
pracowników zamkniętych regionów inspekcyjnych do wydziałów kontroli w RDLP.  
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pojawić się w ciągu roku jako niezbędne dla działalności biura DGLP i biur RDLP. 
Zauważył ponadto, iż wartość obciążeń nadleśnictw jest ustalana na rok i nie może 
być zmieniana w ciągu roku. 
Wzrost środków rezerwy z 3.263,0 tys. zł w 2011 r. do 5.300,2 tys. zł w 2012 r. 
wyjaśniono koniecznością zapewnienia środków na finansowanie niemożliwych  
do przewidzenia kosztów zarówno co do ich wartości, jak i jednostki organizacyjnej, 
związanych z planowaną reorganizacją kontroli w PGL Lasy Państwowe56, 
niepewnymi do oszacowania w terminie składania wniosku skutkami negocjacji  
ze związkami zawodowymi w sprawie zmiany stawki wyjściowej.  
W 2011 r. środki rezerwy Dyrektora Generalnego LP w kwocie 3.263,0 tys. zł 
wydatkowano w całości na zwiększenie środków na koszty utrzymania biur RDLP  
i dodatkowo na ten sam cel przeznaczono kwotę 1.085,6 tys. zł z oszczędności 
środków na utrzymanie Dyrekcji Generalnej LP. Środki te przekazano 14 RDLP. 
W 2012 r. z rezerwy Dyrektora Generalnego LP w kwocie 5.300,2 tys. zł 
wydatkowano 250,0 tys. zł na zwiększenia środków na koszty utrzymania biur RDLP 
(200,0 tys. zł dla RDLP w Szczecinku i 50,0 tys. zł dla RDLP w Pile). 
W 2013 r. z rezerwy Dyrektora Generalnego LP w kwocie 3.858,7 tys. zł 
wydatkowano 710,0 tys. zł na zwiększenie środków na koszty utrzymania biur  
5 RDLP (360,0 tys. zł dla RDLP w Poznaniu, 190,0 tys. zł dla RDLP w Szczecinie,  
po 70,0 tys. zł dla RDLP w Lublinie i Pile oraz 20,0 tys. zł dla RDLP w Krośnie). 
Kontrola wykazała, że przekroczenie kosztów utrzymania biur RDLP było 
usankcjonowane decyzjami Dyrektora Generalnego LP. 

Faktyczne koszty obciążeń nadleśnictw na utrzymanie jednostek nadrzędnych były 
zgodne z ww. decyzjami Ministra Środowiska. Natomiast wydatki poniesione przez 
biura DGLP i RDLP wynosiły: 
− w 2011 r.: 28.042,0 tys. zł w DGLP i 158.992,6 tys. zł w RDLP, 
− w 2012 r. 31.877,5 tys. zł w DGLP i 171.473,7 tys. zł w RDLP, 
− w 2013 r. 37.735,4 tys. zł w DGLP i 172.168,7 tys. zł w RDLP. 

Według wyjaśnień Dyrektora Generalnego LP w biurach RDLP i DGLP wartość 
oszczędności, jak i przekroczenie planowanych kosztów utrzymania były odnoszone 
na wynik finansowy, który w całości zwiększa kapitał zasobów PGL LP. 

(dowód: akta kontroli str. 5794-5795, 5803-5850, 5854-5861) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1.  Według §2 pkt 2 lit. b) Regulaminu sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-
Drzewnym dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na 2013 r.57, 
przedsiębiorcy mogli ubiegać się o możliwość udziału w procedurze sprzedaży 
ofertowej w przypadku, gdy dokonali oni, w ciągu 2 lat przed złożeniem wniosku 
do Dyrektora Generalnego LP, inwestycji w środki trwałe lub wartości 
niematerialne i prawne, związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub 
rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, która spowodowała wzrost możliwości 
produkcyjnych przerobu drewna o co najmniej 5 tys. m3 drewna w skali roku. 
Zatem termin zakończenia inwestycji musiał nastąpić po dniu 1 stycznia 2011 r. 

                                                      
56  zarządzenie nr 60 z 25 września 2012 r. w sprawie kontroli instytucjonalnej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 

Państwowe. 
57  Regulamin stanowił załącznik nr 4 do zarządzenia nr 82 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 listopada 

2012 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na 2013 rok. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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 Kontrola wykazała, że ówczesny Zastępca Dyrektora Generalnego LP  
ds. ekonomicznych skierował do RDLP zalecenie58, iż w procedurze sprzedaży 
drewna dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje może wziąć udział 
przedsiębiorca, który wykaże wzrost mocy produkcyjnych lub uruchomienie 
nowych inwestycji od dnia 1 stycznia 2010 r.  

 Ponadto, w dniu 9 stycznia 2013 r., przed rozpoczęciem składania wniosków  
na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego został opublikowany komunikat 
w sprawie sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe 
inwestycje, w którym wskazano, że „w procedurze może wziąć udział 
przedsiębiorca, który wykaże wzrost mocy produkcyjnych lub uruchomienie 
nowych inwestycji w okresie od 1 stycznia 2010 r.” 

 NIK zwraca uwagę, iż wydłużenie terminu zakończenia inwestycji, od którego 
zależała możliwość udziału przedsiębiorców w powyższej procedurze, powinno 
nastąpić w drodze zmiany zarządzenia nr 82 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży drewna przez 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na 2013 rok. 

 Natomiast rozpatrywanie powyższych wniosków z uwzględnieniem terminu 
zakończenia inwestycji po dniu 1 stycznia 2010 r. było, w ocenie NIK, 
postępowaniem nierzetelnym i niezgodnym z ww. zarządzeniem. 

(dowód: akta kontroli str. 5935-5965, 6052-6056, 6125-6156, 6165-6187) 

2.  W badanych umowach sprzedaży drewna z 2011 r.59 oraz 2012 r.60 
postanowienia dotyczące kar umownych nie w pełni zabezpieczały interes 
Skarbu Państwa na wypadek, gdyby poniesiona przez PGL LP szkoda z tytułu 
nieodebranego przez kupującego drewna przewyższała wysokość zastrzeżonej 
kary umownej (brak postanowienia o możliwości dochodzenia na zasadach 
ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary 
umownej). Zgodnie z art. 484 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu 
cywilnego61 nie jest możliwe domaganie się zapłaty odszkodowania 
przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli strony umowy nie 
postanowiły inaczej. Postanowienie o możliwości dochodzenia na zasadach 
ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary 
umownej znalazło się w badanych umowach sprzedaży drewna z 2013 r.62 
Dyrektor Generalny LP wyjaśnił, iż z uwagi na odnotowany w 2012 r. znaczny 
wzrost naliczonych kupującym kar umownych z tytułu nieodebranego drewna63, 
przy ustalaniu zasad sprzedaży drewna na 2013 r. z ostrożności zdecydowano 
się wprowadzić do wzorca umowy postanowienie przewidujące możliwość 
dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne. Z wyjaśnień 
Dyrektora Generalnego LP oraz Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. gospodarki 
leśnej wynika, iż w latach 2011-2012 w czterech RDLP wystąpiły szkody z tytułu 
deprecjacji drewna w wysokości przewyższającej naliczone kary umowne. 
Łączna wysokość wyżej wskazanych szkód wyniosła ponad 141 tys. zł64. 

 (dowód: akta kontroli str. 767-772, 2668-2672, 6483-6538, 6052-6056, 6125-6156, 
7301-7323) 

                                                      
58  Pismo zn. EM-906-3/13  z dnia 8 stycznia 2013 r. 
59  Umowa nr P 100035 z dnia 18 maja 2011 r.; Umowa nr S 1000018 z dnia 14 czerwca 2011 r. 
60  Umowa nr S 2000002 z dnia 10 stycznia 2012 r.; Umowa nr S 2000018 z dnia 29 czerwca 2012 r. 
61  Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.  
62  Umowa nr S 3000009 z dnia 6 lutego 2013 r.; Umowa nr P 300016 z dnia 25 lipca 2013 r. 
63  Ponad 32.000.000 zł tytułem kar umownych za nieodebranie drewna w 2012 r. w stosunku do ponad 12.000.000 zł  

w 2011 r.  
64     Kwota pomniejszona o naliczone kary umowne 
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1.  NIK zauważa, że w okresie objętym kontrolą Lasy Państwowe z roku na rok 
uzyskiwały coraz mniejsze przychody ze sprzedaży drewna, które stanowiły od 
91,7% do 92,5% przychodów ze sprzedaży ogółem. Przychody te w okresie 
trzech lat zmniejszyły się o 3,8%, z 6.516,5 mln zł w 2011 r. do 6.271,2 mln zł w 
2013 r. podczas gdy ilość sprzedanego drewna w tym samym okresie wzrosła o 
6,5 % z 34.309,1 m3 do 36.527,6 m3.  Zmniejszenie przychodów było efektem 
obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna ogółem za 1m 3 (ze 189,93 zł w 2011 
r. do 171,69 zł w 2013 r.). Polityka sprzedaży drewna prowadzona przez Lasy 
Państwowe, w tym określanie wielkości podaży drewna i alokacji do 
poszczególnych procedur sprzedaży nie była na tyle skuteczna, aby zapobiec 
spadkowi łącznej wartości przychodów ze sprzedaży drewna. Zdaniem NIK,  
w sytuacji przewagi popytu nad podażą drewna, świadczy to o nieefektywnej 
strategii sprzedaży.  

2. Najwyższa Izba Kontroli, nie kwestionując celowości stosowania skonta jako 
instrumentu polityki sprzedaży drewna, zwraca uwagę, iż jego wprowadzenie 
powinno być poprzedzone szczegółowymi analizami wskazującymi na skutki 
ekonomiczne jego zastosowania. Tym bardziej, zdaniem NIK, analizy takie 
powinny być przeprowadzone ex post. Potrzebę przeprowadzenia w tym 
zakresie rachunku ekonomicznego, w szczególności uzasadnia istotna kwota 
udzielonego skonta, która w 2013 r. wyniosła ponad 30 mln zł.    

3. NIK zwraca uwagę na istotny udział drzewostanów przeszłorębnych w lasach 
znajdujących się w zarządzie PGL LP. Szacunkowa wartość grubizny w tych 
drzewostanach wynosi 21,9 mld zł65, a ich miąższość ponad 4-krotnie przekracza 
ilość drewna sprzedawanego rocznie przez Lasy Państwowe. PGL LP ma 
świadomość zagrożeń wynikających z utrzymywania drzewostanów 
przeszłorębnych – w „Raporcie o stanie lasów 2013”, stwierdzono, że zbyt długie 
przetrzymywanie na pniu drzewostanów dojrzałych do wyrębu powoduje 
deprecjację surowca drzewnego oraz zwiększa ryzyko uszkodzeń od czynników 
abiotycznych.  

 Zdaniem NIK należy dążyć do maksymalnego użytkowania drzewostanów 
przeszłorębnych w ramach obowiązujących regulacji i z poszanowaniem 
społecznej funkcji lasu. Drzewostany przeszłorębne wykazują się zmniejszonym 
przyrostem drewna w stosunku do młodszych drzewostanów, a nawet spadkiem 
zasobności. Powierzchnia zajmowana przez drzewostany przeszłorębne nie jest 
wykorzystana do produkcji drewna przez nowe drzewostany, w których przyrost 
drewna jest znacznie wyższy niż w drzewostanach przeszłorębnych. Żywotność 
drzewostanów spada z wiekiem, w związku z czym stają się one bardziej 
podatne na ataki owadów i grzybów, co stwarza zagrożenie spadku jakości 
drewna, a w efekcie niższego wyniku finansowego PGL LP. 

(dowód: akta kontroli str. 6222-6224, 6225-6230, 6233-6235, 6239-6244) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Prowadzoną przez PGL 
LP strategię sprzedaży drewna NIK ocenia jako nieefektywną. 
                                                      
65  Szacunkowa wartość grubizny została wyliczona na podstawie miąższości drzewostanów przeszłorębnych wynoszącej na 

koniec 2013 r. 160.001,4 tys. m3 brutto, pomnożona przez przelicznik 0,8 (w celu przeliczenia na miąższość netto – 
przelicznik wg danych zawartych na stronie internetowej www.encyklopedialesna.pl) oraz pomnożona przez średnią cenę 
sprzedaży 1m3 drewna w 2013 r. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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2. Legalność, celowość, gospodarność i rzetelność 
wydatkowania środków w związku z prowadzoną 
działalnością 

Przedsięwzięcia inwestycyjne 

Podstawą działalności inwestycyjnej jednostek organizacyjnych PGL LP był, 
zatwierdzany przez Dyrektora Generalnego LP, roczny plan finansowo-gospodarczy 
LP obejmujący plan DGLP, plany zakładów o zasięgu krajowym oraz plany RDLP,  
w tym plany nadleśnictw i zakładów o zasięgu regionalnym, sporządzane przez  
te jednostki. Kierownicy jednostek organizacyjnych PGL LP opracowywali plany 
inwestycyjne na podstawie własnych potrzeb i możliwości finansowych,  
z uwzględnieniem możliwości wykorzystania środków zewnętrznych i środków 
funduszu leśnego. W poszczególnych latach, na etapie konstruowania planów 
rocznych DGLP, przekazywała pisemne założenia i wytyczne do planowania,  
w których zawarto informacje, że zadaniami priorytetowymi w zakresie środków 
trwałych są: budowa dróg, mała retencja, budowa i modernizacja leśniczówek. 
Zgodnie z powyższymi wytycznymi, realizacja tych zadań powinna była ograniczać 
się do zadań racjonalnych, tj. uzasadnionych potrzebami oraz mogła następować 
tylko pod warunkiem, że wykonanie zadania nie pogorszy wskaźników finansowych 
poniżej dopuszczalnych wielkości. Zasady inwestowania zawarte w zarządzeniu 
Dyrektora Generalnego LP w sprawie planu finansowo-gospodarczego LP na dany 
rok, obejmowały wymóg prowadzenia przez jednostki organizacyjne LP nakładów  
na środki trwałe, przy zachowaniu płynności finansowej oraz wymóg podejmowania 
decyzji o nakładach z uwzględnieniem efektów, które powinny być osiągnięte, m.in. 
poprawy funkcjonalności działania jednostek, obniżki kosztów, ochrony majątku 
Skarbu Państwa. Ponadto w celu zapewnienia efektywności wydatkowania środków 
na inwestycje wprowadzono do wykorzystania „Informator w sprawie realizacji 
inwestycji i remontów budowlanych66” oraz „Wytyczne prowadzenia robót drogowych 
w lasach67”. 
Zgodnie z „Informatorem w sprawie realizacji inwestycji i remontów”, obowiązującym 
do dnia 16 grudnia 2012 r., inwestycje budowlane związane z działalnością 
administracyjną i gospodarczą – podstawową Lasów Państwowych winny wynikać 
bezpośrednio z potrzeb związanych z realizacją celów dotyczących tej działalności. 
Informator stanowił, że w tym wypadku rachunek ekonomiczny winien ograniczać 
się do porównania kosztów związanych z poszczególnymi wariantami realizacji 
danego zadania rzeczowego lub realizacji celu, jakiemu ma służyć. Inwestycje 
budowlane związane z działalnością administracyjną i gospodarczą podzielono na 
inwestycje, do których PGL LP są zobligowane na podstawie ustawy o lasach oraz 
przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz na inwestycje, które nie muszą,  
a mogą być realizowane w ramach tych obszarów działalności.  
Według informatora w przypadku inwestycji, do realizacji których PGL LP są 
zobligowane, rachunek ekonomiczny winien być ograniczony jedynie do analizy 
kosztów realizacji inwestycji, związanych m.in. z wyborem technologii realizacji 
inwestycji budowlanej oraz z wyborem wykonawcy (w drodze przetargu), przy 
założeniu zamierzonej jakości realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Na tym 
etapie należało uwzględnić również koszty przyszłej eksploatacji i utrzymania 

                                                      
66  Informator wprowadzono Zarządzeniem nr 93 Dyrektora Generalnego LP z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie 

dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych Informatora (…), który zastąpił 
informator wprowadzony zarządzeniem nr 127 Dyrektora Generalnego LP z dnia 4 września 2001 r.   

67  Wytyczne wprowadzono Zarządzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego LP z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie 
dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych Wytycznych (…), które zastąpiły 
Poradnik Techniczny – drogi Leśne zatwierdzony do użytku służbowego 5 grudnia 2006 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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obiektu budowlanego, które wiążą się z wyborem zastosowanej technologii realizacji 
inwestycji. Natomiast w przypadku inwestycji, które nie musiały, ale mogły być 
realizowane w ramach działalności administracyjnej i gospodarczej podstawowej 
Lasów Państwowych, rachunek ekonomiczny winien uwzględniać, oprócz wyżej 
wskazanych kryteriów kosztowych związanych bezpośrednio z realizacją inwestycji 
budowlanej oraz jej przyszłą eksploatacją i utrzymaniem, również ewentualne koszty 
związane z zaniechaniem realizacji inwestycji oraz koszty alternatywy podjęcia 
realizacji inwestycji.  

W przypadku inwestycji budowlanych związanych z działalnością gospodarczą – 
uboczną i dodatkową, zgodnie z informatorem, winny one być rozpatrywane od strony 
największej efektywności przy danym nakładzie środków, z uwzględnieniem specyfiki 
leśnej. Założono, że projekt inwestycyjny winien być realizowany tylko wtedy, gdy 
spodziewane korzyści w trakcie eksploatacji będą wyższe od nakładów poniesionych 
w fazie realizacji inwestycji powiększonych o koszty jej eksploatacji. Informator 
stanowił, że każdy projekt inwestycji budowlanej, przed przystąpieniem do realizacji, 
winien być poddany ocenie jego wartości, co wymagało porównania ponoszonych 
nakładów z korzyściami, jakie są oczekiwane w fazie eksploatacji inwestycji.  

Informator obowiązujący od 17 grudnia 2012 r. nie uzależnia sposobu postępowania 
od faktu czy Lasy Państwowe zobligowane są do wykonania inwestycji czy też nie.  
Informator stanowi, iż do rozpatrywania zagadnień opłacalności inwestycji obiektów 
budowlanych w Lasach Państwowych zobowiązuje tę jednostkę § 3 rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej, który stanowi iż działalność 
Lasów Państwowych i ich jednostek organizacyjnych jest prowadzona na podstawie 
rachunku ekonomicznego. Ponadto, zgodnie z informatorem, w zakresie działalności 
administracyjnej i gospodarczej – podstawowej, inwestycje winny być rozpatrywane 
od strony rzeczowej, z jednoczesnym uwzględnieniem zasady racjonalnego 
gospodarowania, rozumianej jako zasada najmniejszego nakładu środków na 
osiągnięcie danego celu, przy założeniu pożądanej jakości tego celu; przyjęto, że 
priorytetem jest realizowany cel, a rachunek ekonomiczny ogranicza się do 
porównania kosztów związanych z poszczególnymi wariantami realizacji danego 
celu, jeśli takie warianty istnieją. Natomiast w zakresie działalności gospodarczej – 
ubocznej i dodatkowej, zgodnie z informatorem, wszystkie inwestycje i remonty 
winny być rozpatrywane od strony największej efektywności przy danym nakładzie 
środków, przez co należy rozumieć, iż rachunek ekonomiczny winien opierać się na 
porównywaniu uzyskiwanych efektów z nakładami w celu wyboru najbardziej 
rentownego rozwiązania z uwzględnieniem kosztu kapitału.       

(dowód: akta kontroli str. 1581-1586, 1779-1796, 7674-7677) 

Nakłady inwestycyjne w PGL LP w latach 2011-2013 wyniosły łącznie  
3.178.755,6 tys. zł, w tym w 2011 r. 942.968,6 tys. zł, w 2012 r. 1.113.426,9 tys. zł 
oraz w 2013 r. 1.122.360,1 tys. zł. Najwyższe nakłady poniesiono na budowę dróg  
i mostów (1.705.758,4 tys. zł), budynków (569.064,9 tys. zł), w tym budynków 
mieszkalnych (227.296,9 tys. zł), pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej 
(184.982,2 tys. zł), obiektów małej retencji nizinnej (120.082,6 tys. zł) oraz małej 
retencji górskiej (104.187,9 tys. zł).  
Poziom nakładów inwestycyjnych Lasów Państwowych w latach 2011-2013 był 
relatywnie bardzo wysoki. Dla porównania w badanym okresie stanowiły one od 
111,0% do 120,3% łącznych kosztów na hodowlę i ochronę lasów, ponoszonych 
przez PGL LP, podczas gdy w 2010 r. stanowiły 65,2%, a w 2009 r. 39,4% tych 
kosztów. Dynamika wzrostu nakładów inwestycyjnych również była bardzo wysoka 
oraz zdecydowanie wyższa od dynamiki nakładów inwestycyjnych w gospodarce 
narodowej. W kolejnych latach badanego okresu dynamika ta w PGL LP 
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systematycznie rosła i wynosiła odpowiednio: 206,1%, 243,2% i 245,3% nakładów 
inwestycyjnych68 poniesionych w 2010 r. W tym samym okresie dynamika nakładów 
inwestycyjnych w gospodarce narodowej obniżała się i wynosiła odpowiednio  
112,0%, 109,4% i 106,4%.    
Nakłady inwestycyjne w 2013 r. przekroczyły 3,5 krotnie zysk netto PGL LP tego 
okresu, a w 2012 r. ponad czterokrotnie. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych 
PGL LP w latach 2011-2013 przekroczyła ponad dwukrotnie zrealizowany w tym 
samym okresie zysk netto.  

(dowód: akta kontroli str. 1579-1580, 1797, 2615-2616) 

Dziesięć największych przedsięwzięć inwestycyjnych PGL LP (z wyłączeniem 
DGLP) w latach 2011-2013 o łącznej wartości 63.045,9 tys. zł obejmowało budowę 
dróg na łączną kwotę 30.052,4 tys. zł w nadleśnictwach Oborniki, Parczew, 
Maskulińskie, Przymuszewo, Bartoszyce, budowę i wyposażenie szkółek 
kontenerowych na łączną kwotę 22.821,0 tys. zł w nadleśnictwach Suwałki oraz 
Dąbrowa Tarnowska oraz budowę obiektów małej retencji na łączną kwotę  
10.172,5 tys. zł w nadleśnictwach Zawadzkie i Jawor. Przedsięwzięcia te były 
realizowane ze środków własnych69 jednostek organizacyjnych LP, funduszu 
leśnego, a także środków pochodzących z Unii Europejskiej i były ujmowane  
w odpowiednich rocznych planach finansowo-gospodarczych.  

W jednostkach organizacyjnych PGL LP kontroli poddano 97 inwestycji o łącznej 
wartości 165.419,4 tys. zł, w tym dotyczących dróg (32.144,9 tys. zł), budynków 
administracyjno-biurowych (94.425,5tys.zł), leśniczówek (5.424,0 tys. zł) , budynków 
gospodarczych (2.000,5 tys. zł), budynków mieszkalnych (3.543,2 tys. zł), nakładów 
na ośrodki szkolno-wypoczynkowe i kwatery myśliwskie (13.100,3 tys. zł, budowle 
(6.236,8 tys. zł) oraz pozostałe, w tym środki transportu i sprzęt (8.544,2 tys. zł).  

W wyniku kontroli powyższych inwestycji prowadzonych w jednostkach 
organizacyjnych PGL LP ustalono, że pomimo wprowadzenia do stosowania 
„Informatora w sprawie realizacji inwestycji i remontów budowlanych”, zgodnie  
z którym przed podjęciem decyzji należało przeprowadzać rachunek ekonomiczny 
opłacalności inwestycji to faktycznie nie był on przeprowadzany. Inwestycje 
uzasadniano natomiast kryteriami potrzeb użytkowych, stanem konieczności, 
wymogami przeciwpożarowymi i innymi pozaekonomicznymi czynnikami. Spośród 
skontrolowanych inwestycji tylko w jednym przypadku i to dopiero w trakcie kontroli 
NIK przeprowadzono uproszczoną analizę opłacalności inwestycji. Zdaniem NIK, 
aby sprostać wymaganiom w zakresie jakości zarządzania majątkiem Skarbu 
Państwa zachodzi konieczność faktycznego rozpatrywania różnych możliwych do 
zastosowania rozwiązań, optymalnych z punktu widzenia osiągnięcia 
najkorzystniejszych efektów przy racjonalnym poziomie nakładów bądź kosztów.  

(dowód: akta kontroli str. 1607-1612, 1776-1778, 2617-2618)  

Nakłady inwestycyjne w DGLP w latach 2011-2013 wyniosły łącznie 77.345,4 tys. zł. 
Dziesięć największych przedsięwzięć inwestycyjnych DGLP obejmowało nakłady  
na nową siedzibę DGLP70 oraz nakłady na sprzęt i oprogramowanie komputerowe  
i telekomunikacyjne71. 

(dowód: akta kontroli str. 1607-1612, 1776-1778, 2617-2618)  

                                                      
68      W 2010 r. nakłady inwestycyjne wynosiły 457,9 mln zł, a w 2009 r. 256,2 mln zł.  
69  Zgodnie z terminologią stosowaną przez DGL LP przedsięwzięcia były finansowane z amortyzacji i nadwyżki kapitału 

obrotowego. 
70  Finansowane ze środków własnych PGL LP. 
71  Finansowane ze środków funduszu leśnego. 
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Kontroli poddano trzy przedsięwzięcia inwestycyjne o największej wartości nakładów 
realizowane przez DGLP72 w latach 2011-2013, a mianowicie: 
- Nową siedzibę Dyrekcji Generalnej LP; 
- Telefonię IP - zakup licencji - postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego nr OP-2710-/14/11; 
- Monitorowanie sieci WAN - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

nr OP-2710-13/11. 
(dowód: akta kontroli str. 783-786) 

Nabycie nowej siedziby DGLP spowodowane było w szczególności brakiem  
w zarządzie PGL LP odpowiedniej nieruchomości, przydatnej dla celów siedziby 
DGLP. Już w 2008 r. NIK ustaliła, iż prace związane z planowanym przeznaczeniem 
osiedla Eko-Sękocin73 na siedzibę DGLP zostały w końcowej fazie przerwane, gdyż 
przygotowana ilość stanowisk w obiekcie nie zabezpieczała potrzeb DGLP.74  
W okresie od 1 sierpnia 2008 r. do 1 stycznia 2015 r. siedziba DGLP znajdowała się  
w części budynku przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 wynajmowanej od„[…]”75. 
Łączna powierzchnia najmu wynosiła 2.482,78 m2 i była porównywalna do 
powierzchni pomieszczeń biurowych znajdujących się na osiedlu Eko-Sękocin, które 
zajmują łącznie 2.657,77 m276. Roczny koszt czynszu najmu przez DGLP 
pomieszczeń w budynku „[…]”77wynosił „[…]”78zł. 
Dyrektor Generalny LP wyjaśnił, iż w latach użytkowania obiektu przy ul. Bitwy 
Warszawskiej 1920 r. nr 3 zmieniała się struktura organizacyjna DGLP  
i wynajmowana siedziba DGLP nie zabezpieczała potrzeb w zakresie ilości 
pomieszczeń biurowych, wielkości sal konferencyjnych czy ilości miejsc 
parkingowych.”[…]”79.  
Początkowo80 DGLP rozważała zakup działki pod budowę nowej siedziby LP,  
następnie81 zdecydowała o zbadaniu rynku także pod kątem nabycia nieruchomości 
zabudowanych.   
Dyrektor Generalny LP wyjaśnił, iż planowano zakup budynku o powierzchni 
biurowej co najmniej 4.000 m2. Przy szacowaniu planowanej powierzchni brano pod 
uwagę konieczność zapewnienia: sali konferencyjnej mieszczącej do 100 osób,  
3 sal narad (jedna na 35-40 osób, dwie na 16-20 osób), powierzchni  
z przeznaczeniem na: archiwum, serwerownię, recepcję, ochronę, kuchenki, 
magazyny, pomieszczenia dla organizacji związkowych i ich central oraz stanowiska 

                                                      
72  Poz. 1, 3 i 4 ujęte w zestawieniu dziesięciu największych przedsięwzięć inwestycyjnych Dyrekcji Generalnej LP, 

stanowiącym załącznik nr 2 do pisma EP-091-7-2/2014. 
73  Osiedle będące w zarządzie Nadleśnictwa Chojnów. 
74  Informacja o wynikach kontroli gospodarowania środkami funduszu leśnego, KSR-41010/08, s. 26. 
75  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 
poz.1503 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy firmy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

76  Pomieszczenia biurowe osiedla Eko-Sękocin zajmują łącznie 2.657,77 m2 i są wynajmowane przez Zakład Informatyki 
Lasów Państwowych (791,05 m2) oraz Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (1.499,80 m2).Pozostałą część 
wykorzystuje Nadleśnictwo Chojnów. 

77  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 
ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 
poz.1503 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy firmy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

78  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 
ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 
poz.1503 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie wysokości czynszu. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

79  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 
ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 
poz.1503 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie najmowanych pomieszczeń. Wyłączenia tego dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 

80   Czerwiec 2012 r. 
81  Wrzesień 2012 r. 
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pracy dla kadry kierowniczej (ok. 20 m2 na jedno stanowisko kierownicze)  
i pozostałych pracowników (ok. 12 m2 na 1 stanowisko). Ponadto planowano 
umiejscowienie w nowej siedzibie DGLP jednego zakładu PGL LP.  
W wyniku przeprowadzonych przez DGLP działań (m.in. zamieszczenia ogłoszenia 
o zamiarze zakupu nieruchomości82, wizji lokalnych83, oceny Wydziału Informatyki 
DGLP) podjęto decyzję o wyborze „nieruchomości przy ul. Grójeckiej 127”84, 
obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntów oraz prawo własności  
3 budynków (budynku biurowego oraz dwóch budynków garażowych). Wchodzący 
w skład przedmiotowej nieruchomości 6-kondygnacyjny85 budynek biurowy klasy A 
został zaprojektowany i wybudowany z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań 
architektonicznych86, jest wyposażony w technologię inteligentnego sterowania 
poszczególnymi systemami (oświetlenie, ogrzewanie, klimatyzacja, kontrola dostępu 
na wszystkie poziomy itp.), a także w instalację podwójnego i awaryjnego zasilania 
(agregat prądotwórczy o 500 kW), system alarmowy, przeciwpożarowy, 
wentylacyjny. Z treści audytu87 wynikało, iż stan techniczny wszystkich 3 budynków 
wchodzących w skład „nieruchomości przy ul. Grójeckiej 127” został określony 
według oceny ogólnej jako „dobry”88, jako dobry oceniono również stan techniczny 
terenu zewnętrznego (drogi, trawniki).   
Po trwających kilka miesięcy negocjacjach, w dniu 1 lipca 2013 r.89 doszło  
do sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa - PGL LP DGLP90 „nieruchomości  
przy ul. Grójeckiej 127” za cenę brutto w kwocie 62.640,0 tys. zł91. Cena średnia za 
1 m2 powierzchni użytkowej zakupionego budynku biurowego wyniosła 7.654,62 zł, 
zaś cena za 1 m2 powierzchni użytkowej zakupionych garaży wyniosła  
od 980,88 zł92 do 1532,13 zł93. 
We wszystkich transakcjach94 związanych z nabyciem przedmiotowej nieruchomości 
– stosownie do treści art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami95, w związku z art. 4 ust. 3 oraz art. 33 ust. 3 pkt 1 i 1b ustawy  
o lasach – Skarb Państwa był reprezentowany przez Dyrektora Generalnego LP. 
                                                      
82  Ogłoszenia, w których DGLP wskazywała, iż jest zainteresowana: najpierw zakupem działki pod budowę budynku 

biurowego, a następnie zakupem budynku biurowego. 
83  Wizje lokalne nieruchomości przeprowadzone dnia 5.10.2012 r. przez członków zespołu zadaniowego (zespołu 

powołanego przez Dyrektora Generalnego LP do wyboru nieruchomości pod nową siedzibę DGLP). 
84  „Nieruchomość przy ul. Grójeckiej 127” tj. prawo użytkowania wieczystego 3 gruntów oraz prawo własności 3 budynków 

znajdujących się na tych gruntach, a mianowicie: 6-kondygnacyjnego budynku biurowego przy ul. Grójeckiej 127, 
dwupoziomowego budynku garażu przy ul. Sierpińskiego 1b oraz wielopoziomowego budynku garażu przy  
ul. Sierpińskiego 3a w Warszawie. 

85  „[…]”Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 782 ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz.1503 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) 
a także art. 293 ustawy z dnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) NIK wyłączyła jawność informacji 
w zakresie powierzchni użytkowej. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy.   

86  Obiekt wybudowany w 2002 r. DGLP wskazała, iż budynek ten - w roku jego wybudowania - został uznany  
za najnowocześniejszą nieruchomość biurową, szczególnie ze względu na wykorzystanie technologii inteligentnego 
sterowania poszczególnymi systemami. 

87  Audyt techniczno-organizacyjny przeprowadzony przez podmiot zewnętrzny na zlecenie DGLP m.in. w celu sprawdzenia 
stanu prawnego i stanu technicznego nieruchomości. W audycie tym określono m.in. również szacunkowe koszty 
nakładów w celu przystosowania obiektów do zasiedlenia na kwotę: 3.286.482,64 zł (wg. średnich cen materiałów i usług 
obowiązujących w III kw. 2012 r. dla Warszawy, bez podatku VAT). 

88  Do oceny stanu technicznego zastosowano następującą skalę ocen: zły, słaby, średnio-słaby, średni, średnio-dobry, 
dobry. 

89  Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży (Rep. A nr 4648/2013). 
90  Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  

z 2014 r. poz. 518 ze zm.) państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nabywają 
nieruchomości - na własność lub w użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa.  

91   Sprzedaż: prawa użytkowania wieczystego gruntu (nr ew. 14/5) oraz znajdującego się na gruncie budynku biurowego 
(57.456,5 tys. zł), prawa użytkowania wieczystego gruntu (nr ew. 14/10) oraz znajdującego się na gruncie budynku 
garażu dwupoziomowego (2.270,0 tys. zł), prawa użytkowania wieczystego gruntu (nr ew. 14/8) oraz znajdującego się na 
gruncie budynku garażu wielopoziomowego (2.913,5 tys. zł). Strony umowy nie zrezygnowały ze zwolnienia transakcji 
sprzedaży „nieruchomości przy ul. Grójeckiej 127” z podatku od towarów i usług.  

92  Garaż wielopoziomowy przy ul. Sierpińskiego 3a. 
93  Garaż przy ul. Sierpińskiego 1b. 
94     Umowy w formie aktu notarialnego. 
95  Dz. U. z 2014, poz.518 ze zm. 
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Nabyte prawo użytkowania wieczystego do ww. trzech gruntów zostało następnie96 
przekształcone, po uiszczeniu przez DGLP kwoty 5.165,6 tys. zł, w prawo 
własności. 
Dyrektor Generalny LP wyjaśnił, iż w celu przygotowania zakupionej nieruchomości 
do użytkowania jako siedziby DGLP zaplanowano wykonanie prac 
ogólnobudowlanych oraz prac w zakresie infrastruktury teleinformatycznej97. 
Półroczny koszt98 utrzymania zakupionej przez DGLP „nieruchomości przy  
ul. Grójeckiej 127” wyniósł łącznie (z wyłączeniem opłaty za użytkowanie wieczyste): 
„[…]”zł99. 
Przeprowadzka DGLP do nowej siedziby przy ul. Grójeckiej 127 miała miejsce  
w grudniu 2014 r. Z wyjaśnień Dyrektora Generalnego LP wynika, iż w budynku 
biurowym przy ul. Grójeckiej 127 mieści się siedziba dwóch jednostek 
organizacyjnych PGL LP, a mianowicie DGLP (133 pracowników) oraz Centrum 
Informacyjnego LP100 (37 pracowników)101.  

 (dowód: akta kontroli str. 748- 750, 874-878, 885-887, 891-1084, 5549,6632-6904, 
7333-7339,7470-7479, 7524-7526, 7530-7533) 

Przedmiotem inwestycji „Telefonia IP zakup licencji” była rozbudowa platformy 
centralnego procesora połączeń systemu telefonii IP, stanowiącej własność PGL LP, 
celem zwiększenia możliwości obsługi do co najmniej 11.000 użytkowników, 
zapewnienia niezawodności oraz rozszerzenia funkcjonalności systemu. 
Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego zostało 
przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Określony w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (siwz) opis przedmiotu zamówienia stanowił: 
− przygotowanie projektu technicznego rozbudowy platformy sprzętowo-

programowej systemu telefonii IP oraz specyfikacji technicznej odbioru 
końcowego,  

− wykonanie dostawy, instalacji i konfiguracja urządzeń i oprogramowania oraz 
doprowadzenie do uzyskania licencji w celu rozbudowy platformy sprzętowo-
programowej systemu telefonii IP, 

− zapewnienie szkolenia dla trzech osób z zakresu telefonii IP.  

Do upływu terminu składania ofert złożono jedną ofertę na kwotę 2.015,0 tys. zł 
brutto. Oferta ta została wybrana jako najkorzystniejsza i dnia 3 października 2011 r. 
doszło do udzielenia zamówienia wybranemu wykonawcy. Koszt rozbudowy 
przedmiotowej platformy stanowi 2.015,0 tys. zł brutto. 

(dowód: akta kontroli str. 563-566, 592-645, 888, 1146-1147, 6984-6988,  
7018-7024, 7234-7269) 

                                                      
96  Decyzje w przedmiocie przekształcenia zostały wydane 30.12.2013 r. 
97  Z wyjaśnień Dyrektora Generalnego LP prace ogólnobudowlane zostały zakończone, a ich koszt to kwota brutto  

w wysokości 4.400 tys. zł, zaś prace związane z modernizacją infrastruktury informatycznej na koniec stycznia 2015 r. 
były nadal w trakcie realizacji, a ich szacunkowa wartość została określona na kwotę 5.500 tys. zł. 

98  Lipiec-grudzień 2013 r. 
99  W tym: podatek od nieruchomości: „[…]” Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.) i art. 293 ustawy z dnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 
2015 r. poz. 613) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie wysokości podatku od nieruchomości zł, koszty 
eksploatacyjne: 320.766,90 zł. 

100  Zwanego dalej „CILP”, którego dotychczasowa siedziba znajdowała się w budynku przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.  
nr 3. Powierzchnia najmu pomieszczeń w „[…]”: 491,03 m2. Roczny koszt czynszu najmu pomieszczeń od ”[…]”:  
„[…]”zł. Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 782 ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz.1503 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) 
NIK wyłączyła w przypisie jawność informacji w zakresie nazwy firmy i czynszu najmu. Wyłączenia tego dokonano w 
interesie przedsiębiorcy. 

101  Z oświadczenie Naczelnika Wydziału Administracji DGLP (Przewodniczącego zespołu zadaniowego) wynika,  
iż po zakończeniu prac adaptacyjnych nieruchomości przy ul. Grójeckiej 127 podjęto decyzję o przeniesieniu do tej 
nieruchomości siedziby CILP zamiast siedziby Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ), gdyż w nowej 
siedzibie zabrakłoby stanowisk pracy dla pełnego stanu osobowego CKPŚ. 
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Inwestycja „Monitorowanie sieci WAN” została wskazana jako niezbędna  
do zapewnienia prawidłowych reakcji na zdarzenia związane ze zdalnym dostępem 
do zasobów informatycznych centrum przetwarzania danych w DGLP zarówno 
przez sieć WAN jak i przez internet. Przedmiotem zamówienia był zakup i wdrożenie 
systemu monitorowania sieci WAN DGLP102, wydajności aplikacji i bezpieczeństwa 
środowiska teleinformatycznego. Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia 
publicznego zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,  
w wyniku którego DGLP dokonała wyboru oferty za kwotę 1.635,9 tys. zł. Kwota ta 
stanowiła także koszt realizacji przedmiotowego zamówienia. 

(dowód: akta kontroli str., 791-793 , 795-839, , 888-890, 1143-1145, 6984-6988, 
7025-7030, 7048-7050, 7234-7239,7270-7275, 7436-7456, 7518-7523) 

Ponadto, kontroli poddano, w szczególności pod kątem zgodności z ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych103, trzy inne postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego, wybrane w sposób celowy a mianowicie: 
− Rozbudowa i prowadzenie banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów 

wszystkich form własności - II etap104; 
− Utrzymanie i rozbudowa centralnego systemu LAS wraz z modyfikacjami 

wsparciem dla użytkowników, administracją, monitorowaniem i rozszerzonym 
wsparciem dla oprogramowania Informix105; 

− Obsługa prawna transakcji nabycia akcji spółki Polskie Koleje Linowe S.A.106  

(dowód: akta kontroli str.528-591; 646-729, 769-782, 879-880, 1095-1097,1272-
1277, 1294, 6984-7050) 

W umowie na obsługę prawną transakcji nabycia akcji PKL S.A. ustalono,  
iż wynagrodzenie netto wykonawcy nie przekroczy kwoty 120.000 euro, natomiast 
łączna wartość brutto pozostałych dwóch ww. umów107 wynosi 45.252,8 tys. zł. 

We wszystkich badanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, dokonano wyboru oferty 
najkorzystniejszej zgodnie z treścią ustawy Pzp. Wybrani wykonawcy wykazali 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a ich oferty nie zostały uznane za 
niezgodne z treścią siwz. Ceny wybranych ofert nie przekraczały także kwot, jakie 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
W badanych postępowaniach przeprowadzonych w trybie z wolnej ręki wystąpiły 
przesłanki uzasadniające zastosowanie tego trybu. Zamówienie „Rozbudowa  
i prowadzenie banku danych o zasobach leśnych (…)”108 zostało udzielone w trybie 
z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 a ustawy Pzp w związku z treścią  
art. 13 a ust.1 pkt 3 i ust. 2 oraz art. 21a ust.1 pkt 3 ustawy o lasach109. Podstawą 
prawną udzielenia zamówienia na obsługę prawną transakcji nabycia akcji PKL S.A. 
w trybie z wolnej ręki był art. 5 ust. 1b ustawy Pzp, z uwagi na zapewnienie ochrony 
ważnych praw i interesów Skarbu Państwa110, reprezentowanego przez Dyrektora 
Generalnego LP. DGLP wskazała ponadto, iż powierzenie ww. obsługi prawnej 

                                                      
102  W tym m.in. dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń, oprogramowania, dostawa licencji składających się na system 

monitorowania sieci. 
103  Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm., zwana dalej „ustawą Pzp”. 
104  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr EZ-2715-1/13, w trybie z wolnej ręki. 
105  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr OP-2710-30/11,w trybie przetargu nieograniczonego. 
106  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr EZ-2715-2/13, w trybie z wolnej ręki. 
107  EZ-2715-1/U/13 (20.838,7 tys. zł), OP-2710-30/U/11 (24.414,1 tys. zł).  
108  EZ-2715-1/13. 
109  Lasy Państwowe są obowiązane do prowadzenia banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów (bez względu na 

formę własności lasów), a wykonanie prac z tego zakresu powierza się przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą Biuro 
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). 

110  W szczególności ze względu na znaczną wartość planowanej transakcji oraz szereg ryzyk prawnych związanych  
z posiadanymi przez PKL S.A. nieruchomościami. 
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innemu wykonawcy skutkowałoby możliwością poniesienia straty w mieniu 
publicznym oraz uniemożliwieniem terminowej realizacji zadania.  

(dowód: akta kontroli str. 568-729, 769-729,774- 782, 795-839, 879-880, 888-890, 
1095-1097, 1143-1147, 1272-1277, 1294, 4624-4647, 6984-7050)  

Realizacja projektów z udziałem środków unijnych 

PGL LP jest beneficjentem trzech projektów infrastrukturalnych znajdujących się na 
liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i środowisko 2007-2013, tj: 
1) „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi  

i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”, 
2) „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. 

Zwiększanie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nim infrastruktury 
w dobrym stanie”, 

3) Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych  
i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”. 

Całkowity koszt realizacji wyżej wymienionych projektów wynosi 498,3 mln zł,  
a przewidywane dofinansowanie 351,4 mln zł. Do dnia 31 grudnia 2013 r. PGL LP 
otrzymało kwotę 144,6 mln zł tytułem refundacji poniesionych wydatków na 
realizację powyższych projektów. 
Ponadto PGL LP realizowało projekty ze środków Unii Europejskiej instrumentu 
Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

(dowód: akta kontroli str. 7622-7667) 

Umowy badawczo-rozwojowe 

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach Dyrektor Generalny LP inicjuje, 
popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie 
wyników tych badań.  
W latach 2011-2013 DGLP zawarła 102 umowy111 na realizację tematów badawczo-
naukowych, z zakresu gospodarki leśnej, w tym ochrony lasu, ochrony p.poż, 
urządzania lasu, łowiectwa, ochrony przyrody, hodowli i użytkowania lasu, 
ekonomiki leśnictwa, czy genetyki. Łączna wartość tych umów opiewała na kwotę 
187.635,0 tys. zł. Wykonawcami przedmiotowych umów było 14 podmiotów, w tym 
m.in. „[…]”112(51 umów) i „[…]”113(19 umów).  

W okresie objętym kontrolą realizowane były 132 badania naukowe114,które 
sfinansowane zostały ze środków funduszu leśnego. Łączna kwota wydatków na ich 
realizację w latach 2011-2013 wyniosła 114.534,7 tys. zł (w tym w 2011 r.  
29.368,6 tys. zł, w 2012 r. 42.252,7 tys. zł i w 2013 r. 42.913,3 tys. zł).  

Finansowanie badań naukowych ze środków funduszu leśnego jest zgodne z treścią 
art. 58 ust. 2 pkt 2 ustawy o lasach. 

                                                      
111  W treści zarządzeń Dyrektora Generalnego LP (nr 47 z dnia 30 września 2010 r. ze zm.; nr 47 z dnia 31 maja 2012 r.;  

nr 43 z dnia 25 kwietnia 2013 r.) dotyczących powoływania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań 
naukowych oraz procedur postępowania z tym związanych wskazano, iż zgodnie z przepisami ustawy o lasach Dyrektor 
Generalny LP ma wyłączne prawo zlecania i finansowania badań naukowych związanych z leśnictwem, dyrektorzy 
regionalnych dyrekcji LP mogą zlecać i finansować jedynie ekspertyzy ważne dla gospodarki leśnej w jej lokalnych 
uwarunkowaniach do kwoty 50.000 zł. 

112  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 
ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 
poz.1503 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie nazwy firmy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

113  j.w. 
114  Badania naukowe realizowane w latach 2011-2013, których realizacja została zlecona w latach 2005 – 2013.  
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(dowód: akta kontroli str. 57-95, 293-404, 438-441, 2963, 5716) 

Ze 132 tematów badawczych realizowanych w latach 2011-2013, 12 umów zostało 
zawartych z zastosowaniem ustawy Pzp (większość zamówień udzielonych w latach 
2009-2010, głównie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy 
Pzp oraz 1 umowa zawarta dnia 22 lutego 2012 r. w trybie przetargu 
niegraniczonego). Pozostałe 120 umów zostało zawartych z wyłączeniem ustawy 
Pzp. Zgodnie z treścią art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Pzp115 ustawy tej nie stosuje się  
do zamówień, których przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych i prac 
rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane 
przez zamawiającego lub których rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności,  
tj. których rezultaty nie służą wyłącznie zamawiającemu na użytek jego 
działalności116.  

(dowód: akta kontroli str. 57-74, 294 -314, 389, 395-399, 401, 438-451, 751-765, 
840-845, 5690-5786, 7178-7226) 

W badanym okresie w PGL LP brak było zarządzeń Dyrektora Generalnego LP 
regulujących udostępnianie wyników badań naukowych, przekazywanie informacji 
dotyczących sposobu wykorzystania i zastosowania tych wyników w praktyce.  
W PGL LP funkcjonowała za to wieloletnia praktyka w tym zakresie, a mianowicie: 
1)  w trakcie komisyjnych odbiorów zakończonych prac badawczych proponowany 

był sposób wykorzystania (zastosowania, wdrożenia, udostępnienia117) 
uzyskanych wyników badań. 

2) odpowiedzialność wydziałów merytorycznych za zgodne ze wskazaniami komisji 
ds. odbioru prac badawczych przekazanie wyników badań jednostkom 
organizacyjnym LP, ze wskazaniem na zakres ich zastosowania w praktyce; 

3) coroczne zbieranie i opracowywanie informacji (w tym informacji zbiorczych)  
o wykorzystaniu przekazanych wyników badań oraz oceny stopnia ich 
przydatności dla praktyki leśnej. 

Dyrektor Generalny LP wyjaśnił, iż powyższa praktyka pozwalała śledzić 
wykorzystanie wyników badań i prowadzić ocenę ich przydatności dla praktyki 
leśnej. Uzyskane wyniki badań naukowych stanowią cenne wskazania i pomoc  
w procesie planowania gospodarowania zasobami surowcowymi, stanowią także 
materiał informacyjno-prognostyczny i poznawczy, co do możliwego w przyszłości 
występowania niekorzystnych zjawisk i zagrożeń, zawierając jednocześnie 
metodykę postępowania i podejmowania działań zaradczych. W związku  
z powyższym wskazał, iż nie można mówić wprost o korzyściach finansowych 
będących rezultatem tych prac badawczych. 

Z treści ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki118 wynika 
m.in., że badania naukowe podstawowe stanowią oryginalne prace badawcze 
eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu 

                                                      
115  W brzmieniu obowiązującym do dnia 15 kwietnia 2014 r. 
116  Interpretacja art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Pzp, z uwagi na to, że dotyczy materii uregulowanej w przepisach prawa unijnego, 

musi uwzględniać postanowienia art. 16f dyrektywy klasycznej (dyrektywy 2004/18/WE  PE i Rady z dnia 31 marca  
2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, Dz. U. L 
134 z 30.04.2004 r. s. 114 ze zm.), zgodnie z którym dyrektywy nie stosuje się do zamówień dotyczących usług 
badawczych i rozwojowych innych niż te, z których korzyści przypadają wyłącznie instytucji zamawiającej, dla potrzeb jej 
własnej działalności. 

117  Wyniki prac badawczych były udostępniane odpowiednio (w zależności od danej tematyki: jedna, dwie, trzy bądź cztery 
formy udostępniania łącznie) jednostkom organizacyjnym PGL LP; innym podmiotom tj. np. Głównemu Inspektoratowi 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu, 
Uniwersytetowi Rolniczemu w Krakowie, Ministerstwu Środowiska, Instytutowi Badawczemu Lasów; na stronie 
intranetowej LP; na stronie internetowej LP. 

118   Dz. U. z 2014 r., poz.620. 
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zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez 
nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie119. 

(dowód: akta kontroli str. 298-314, 438-451, 840-873, 5716, 5080-5088) 

Kontrolą objęto trzy tematy badawcze120: 
- "Zintegrowana metodyka inwentaryzacji miąższości drzewostanów dla potrzeb 

gospodarki leśnej i zarządzania zasobami leśnymi"121; 
-   "Ekonomiczne i przyrodnicze aspekty naboru drzewostanów do cięć  

w długookresowym prognozowaniu sprzedaży drewna i sytuacji finansowej  
w Lasach Państwowych"122; 

- „Leśne Archiwum Historii Mówionej - Temat pilotażowy –„Ochrona lasów  
i przyrody Puszczy Białowieskiej w relacjach świadków historii” (z podtytułem 
„Zanim pojawiły się organizacje ekologiczne”)"123.  

W temacie badawczym „Zintegrowana metodyka inwentaryzacji miąższości 
drzewostanów dla potrzeb gospodarki leśnej i zarządzania zasobami leśnymi” 
podjęta została kwestia rozbieżności inwentaryzacji zapasu w nadleśnictwie  
z metodami aktualizacji zapasu w SILP. W zakresie oceny sposobu wykorzystania 
uzyskanych wyników badań NIK ustalił, iż przedmiotowy temat badawczy dotyczył 
nowego sposobu określania miąższości drzewostanów. 

Efektem realizacji tematu badawczego „Ekonomiczne i przyrodnicze aspekty naboru 
drzewostanów do cięć w długookresowym prognozowaniu sprzedaży drewna  
i sytuacji finansowej w Lasach Państwowych” było opracowanie dwóch metod 
naboru drzewostanów do cięć: metody opartej na modelach wzrostu drzewostanów 
oraz metody „z wykonania cięć” - opartej na dokonanym uprzednio pozyskaniu.  
W ramach omawianej pracy stworzona została także aplikacja komputerowa, w celu 
praktycznego wykorzystania wyników tej pracy. Odbiór pracy badawczej nastąpił  
15 października 2013 r. Z uwagi na trwające pod koniec 2013 r.124 prace legislacyjne 
ustawy o lasach, których konsekwencją była zmiana prawa125 dotycząca m.in. 
rozliczenia realizacji planu urządzenia lasu, zainstalowanie aplikacji oraz testy 
zostały wstrzymane. Zmiana ustawy o lasach była na tyle istotna, iż powodowała 
konieczność dodatkowego sprawdzenia i modyfikacji niektórych procedur 
przedmiotowej aplikacji. Przedmiotowa nowelizacja, wprowadziła bowiem zmianę  
w zakresie ilości przewidzianego do pozyskania drewna, określonego oddzielnie 
jako etat miąższościowy użytków rębnych (masowo) oraz etat powierzchniowy 
użytków przedrębnych (przed nowelizacją przepisy zobowiązywały do realizacji 
ogólnej masy drewna - łącznie dla użytków rębnych, przedrębnych i ewentualnych, 
ponadplanowych przygodnych).  

 „Leśne Archiwum Historii Mówionej - Temat pilotażowy „Ochrona lasów i przyrody 
Puszczy Białowieskiej w relacjach świadków historii” (z podtytułem „Zanim pojawiły 
się organizacje ekologiczne”)" to temat zakwalifikowany jako usługa badawcza  
z zakresu nowej gałęzi historii przyrody i leśnictwa (historii mówionej). Efektem 
przedmiotowego tematu badawczego było zapoczątkowanie zbioru wideo-notacji 

                                                      
119   Art. 2 pkt 3 lit. a ustawy o zasadach finansowania nauki. 
120  Wybór tematów badawczych nastąpił w sposób celowy, na podstawie analizy ryzyka dokonanej w oparciu o treść - 

przygotowanego przez DGLP - zestawienia badań naukowych i zawartych w nim informacji wskazujących na potencjalne 
nieprawidłowości. 

121   Koszt pracy badawczej: 960.740,57 zł, w tym w okresie objętym kontrolą 125 407,82 zł. 
122   Koszt tematu badawczego: 984.000,00 zł. 
123  Wynagrodzenie wykonawcy określono w umowie na kwotę 700.000 zł. Koszt tematu badawczego w okresie objętym 

kontrolą: 558 350,00 zł. 
124  Przygotowany przez MŚ projekt z dnia 18.12.2013 r. 
125  Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 222), która weszła  

w życie 6 marca 2014 r. 
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(rozmów) w środowisku zawodowym leśników oraz opracowanie podstaw  
do realizacji tego typu projektów, dalszych opracowań i analiz w przyszłości. 
Łącznie, w projekcie wzięło udział ponad 50 osób126, których relacje stworzyły 
archiwalny zasób historii mówionej o stanie lasów, pracy i życiu leśników, a także 
działaniach podejmowanych w zakresie ochrony przyrody w ciągu ostatnich 
kilkudziesięciu lat na terenie Puszczy Białowieskiej. Pełne nagrania rozmów w wersji 
DVD (ponad 170 godzin) zostały przygotowane do udostępnienia w celach 
naukowych i edukacyjnych w bibliotece IBL. W ramach tematu badawczego 
zrealizowane zostało także pilotażowe udostępnienie na stronie internetowej  
http://www.lasy-i-ludzie.pl/ oraz ogólnodostępnym serwisie internetowym wybranych 
fragmentów rozmów (plików audio-video).  

(dowód: akta kontroli str. 298-314, 330-337, 391, 442-527, 755-766, 779-781,  
787-790, 840-845, 881-884, 1148 -1271, 1278-1293, 6541, 7051-7177, 7527-7529) 

Poręczenia i gwarancje 

W latach 2011-2013 PGL LP udzieliło łącznie 31 ”poręczeń i gwarancji"127 na łączną 
kwotę 423.144,9 tys. zł128.  
Wszystkie udzielone przez PGL LP „poręczenia i gwarancje” miały na celu 
zabezpieczenie wykonania świadczeń przez jednostki organizacyjne PGL LP 
(przedsięwzięcia własne). Z tytułu udzielonych przez PGL LP „poręczeń i gwarancji” 
w latach 2011-2013 nie wypłacono żadnych środków pieniężnych. 

(dowód: akta kontroli str. 405-417, 1098-1100, 2654-2667, 3398-3826) 
Pożyczki  

PGL LP nie udzielało w latach 2011-2013 pożyczek podmiotom gospodarczym 
zewnętrznym. Pracownikom wykonującym zadania w terenie udzielano 
oprocentowanych pożyczek na zakup prywatnych samochodów wykorzystywanych 
do celów służbowych, na zasadach określonych w zarządzeniach Dyrektora LP129. 
Ponadto ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielano 
pracownikom pożyczek na remont, budowę lub zakup domu bądź mieszkania. 
Należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom PGL LP wg stanu na koniec 
roku wyniosły w latach 2011-2013 odpowiednio 67.393,2 tys. zł, 67.965,6 tys. zł, 
72.885,9 tys. zł, w tym w DGLP odpowiednio 323,3 tys. zł, 375,7 tys. zł,  
642,9 tys. zł. Wzrost należności DGLP z tytułu pożyczek na koniec 2013 r. był 
spowodowany głównie udzieleniem w 2013 r. 10 nowych pożyczek na zakup 
prywatnych samochodów wykorzystywanych do celów służbowych w łącznej kwocie 
325 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1295-1304, 1471-1475, 1507-1510, 1525-1531,  
1763-1773, 2614) 

Koszty wynagrodzenia pracowników 

W PGL LP wg stanu na koniec 2013 r. zatrudnionych było 25.385 osób, z tego 
najwięcej w nadleśnictwach (23.115 osób). Najliczniejszą grupę zatrudnionych 
stanowili pracownicy Służby Leśnej (16.614 osób). Na stanowiskach nierobotniczych 

                                                      
126  Osoby zaawansowane wiekowo (najmłodszy z rozmówców w chwili nagrania miał ukończone 65 lat) związane od pokoleń 

z terenami i pracą w puszczańskich lasach.  
127  zobowiązania wekslowe, blokady środków finansowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, poręczenia, 

zabezpieczeń w formie nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku bankowym. 
128  Pierwotna wartość zabezpieczeń, która nie uwzględnia dokonanych pomniejszeń. Po uwzględnieniu dokonanych 

pomniejszeń łączna wartość ww. zabezpieczeń: 402.309,3 tys. zł. 
129  W sprawie zasad udzielania pomocy finansowej pracownikom LP w nabywaniu samochodów prywatnych, używanych 

również do celów służbowych: Zarządzenie nr 74 Dyrektora Generalnego LP z 12.11.2009 r., zastąpione Zarządzeniem 
nr 17 Dyrektora Generalnego LP z 14.02.2013 r. 
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poza służbą leśną zatrudnionych było 6.218 osób. W Dyrekcji Generalnej LP 
zatrudnionych było 159 osób, w tym 92 pracowników Służby Leśnej oraz 65  
na stanowiskach nierobotniczych poza służbą leśną. Przeciętne zatrudnienie w PGL 
LP w 2013 r. wzrosło o 1,5% w porównaniu do roku 2010. Najszybszy wzrost 
przeciętnego zatrudnienia wystąpił w DGLP, gdzie wzrosło ono z 115 do 158 etatów, 
tj. o 37,4%. Wzrost zatrudnienia w DGLP wynikał głównie z przeniesienia 
dotychczas zatrudnionych pracowników Inspekcji Lasów Państwowych  
z regionalnych dyrekcji LP do DGLP, a zatem nie miał on wpływu na ogólny poziom 
zatrudnienia w PGL LP.  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w PGL LP było wyższe w 2013 r. w stosunku 
do roku 2010 o 24,7% (wzrost z 5.595 zł do 6.980 zł), z tego w DGLP o 28,8%  
(z 8.646 zł do 11.133 zł), w Biurach RDLP o 25,7% (z 7.216 zł do 9.072 zł) oraz  
w Nadleśnictwach o 24,9% (z 5.537 zł do 6.914 zł) oraz w pozostałych jednostkach 
(zakłady regionalne i krajowe, Inspekcja Lasów Państwowych i Zespoły Ochrony 
Lasu) o 13,1%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników Służby Leśnej 
wzrosło o 25,8% (z 6.135 zł do 7.717 zł), zatrudnionych na stanowiskach 
nierobotniczych poza służbą leśną wzrosło o 20,7% (z 4.869 zł do 5.877 zł),  
a zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wzrosło o 22,3% (z 3.923 zł  
do 4.798 zł). W konsekwencji koszty wynagrodzeń PGL LP, które w 2013 r. wyniosły 
2.102,5 mln zł, były wyższe w porównaniu do roku 2010 o 26,6%. Koszty 
wynagrodzeń w DGLP wyniosły w 2013 r. 21,1 mln zł i były wyższe o 76,9%  
niż w 2010 r., głównie na skutek wzrostu zatrudnienia w DGLP. 

Wzrost wynagrodzeń w PGL LP w latach 2010-2013 wnikał głównie ze wzrostu 
wynagrodzeń zasadniczych, których wysokość, zgodnie z §25 Ponadzakładowego 
układu zbiorowego pracy dla pracowników PGL LP, wylicza się przez pomnożenie 
współczynnika miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przez stawkę 
wyjściową. W latach 2010-2013, w wyniku negocjacji kierownictwa DGLP  
ze związkami zawodowymi działającymi w PGL LP rosła stawka wyjściowa, w tym  
w latach 2011-2013 o 70 zł rocznie. Ostatecznie stawka ta w 2013 r. w stosunku  
do 2010 r. była wyższa o 18,8 %. Związki zawodowe postulowały wyższe wzrosty 
stawki wyjściowej (np. o 120 zł w 2013 r.) argumentując to m.in. dobrą sytuacją 
finansową PGL LP oraz oczekiwaniami załogi, podczas gdy kierownictwo PGL LP 
zwracało uwagę na konieczność uwzględnienia tendencji na rynku drzewnym 
(spadające ceny drewna) oraz sytuacji gospodarczo-ekonomicznej. Do wzrostu 
wynagrodzeń przyczyniły się również awanse pracowników, które co roku w latach 
2010-2013 skutkowały wzrostem wynagrodzenia średnio 1/3 pracowników  
o 300-350 zł.  
Zastępca Dyrektora Generalnego LP ds. ekonomicznych uzasadnił, że wyższy 
wzrost wynagrodzeń w PGL LP niż np. wzrost przeciętnego wynagrodzenia  
w gospodarce narodowej (13,2%) czy wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych (12,0%), wynikał z tego, że wysokość wynagrodzenia w LP jest 
następstwem restrukturyzacji zatrudnienia w ostatnim 20-leciu (zatrudnienie w PGL 
LP spadło z 78 tys. osób w 1993 r. do 25 tys. w roku 2013) i dotyczy generalnie 
kadry zarządzającej, legitymującej się w większości wyższym wykształceniem. 
Natomiast przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej dotyczy ogółu 
pracowników, w tym robotników. Wykształcenie wyższe posiada 50,2% 
zatrudnionych w PGL LP, a kadra zarządzająca stanowi 31-32% załogi. Elementem 
warunkującym wzrost stawki wyjściowej jest sytuacja ekonomiczna LP oraz 
obciążenie pracą. Trudność i pracochłonność planowania i nadzorowania prac 
leśnych w ostatnich latach wzrasta w związku z wprowadzeniem szeregu 
ograniczeń w pozyskiwaniu drewna, wynikających z konieczności dochowania 
procedur Natura 2000, ochrony przyrody i bioróżnorodności. 
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(dowód: akta kontroli str. 103-292, 1489-1497, 1510, 1519-1524, 1533, 1587-1606, 
1798-1855, 2164-2196, 2587-2604, 2619-2623, 4031) 

Inne świadczenia materialne i niematerialne na rzecz pracowników 

Wartość innych świadczeń materialnych i niematerialnych na rzecz pracowników 
PGL LP w latach 2011-2013 wyniosła odpowiednio 115.945,9 tys. zł,  
122.077,7 tys. zł oraz 131.334,8 tys. zł. Stanowiły one w większości koszty 
działalności PGL LP (od 50.335,2 tys. zł w 2011 r. do 61.511,1 tys. zł w 2013 r.)  
lub podlegały rozliczeniu z pracownikami (od 41.532,8 tys. zł w 2012 r. do  
47.515,2 tys. zł w 2013 r.). W pozostałym zakresie zostały one sfinansowane  
ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (od 21.535,3 tys. zł  
w 2011 r. do 23.068,6 tys. zł w 2012 r.). Najwyższy udział w pozapłacowych 
świadczeniach na rzecz pracowników miały koszty kształcenia i aktualizacji wiedzy 
pracowników (od 18.107,8 tys. zł w 2011 r. do 23.358,7 tys. zł w 2013 r.), udzielone 
pożyczki na remont i budowę domu (od 19.795,4 tys. zł w 2011 r. do 20.046,8 tys. zł 
w 2012 r.), pożyczki na zakup samochodu do celów służbowych (od 15.214,9 tys. zł 
w 2012 r. do 21.112,7 tys. zł w 2013 r.), dofinansowanie wypoczynku rodzinnego  
i wyjazdów kolonijnych (od 14.407,3 tys. zł w 2011 r. do 15.871,6 tys. zł w 2013 r.) 
oraz koszty wydanych posiłków profilaktycznych, napojów, środków higieny 
osobistej, obuwia i odzieży ochronnej (od 13.503,4 tys. zł w 2011 r. do  
16.571,1 tys. zł w 2013 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 1498-1503, 2149-2157, 4730-4731) 

Planowane nabycie akcji  

W latach 2011-2013 PGL LP planowało nabycie akcji w jednej spółce. W odpowiedzi 
na ogłoszenie o sprzedaży 100% akcji w spółce PKL SA, złożona została wstępna 
oferta nabycia 100% akcji. Po przeprowadzeniu analizy ekonomiczno-prawnej130 
złożono ofertę zakupu 100% akcji ze wskazaniem obszarów, które zdaniem PGL LP 
muszą podlegać dalszym negocjacjom (w celu ochrony interesów Skarbu Państwa 
reprezentowanego przez PGL LP). Decyzją sprzedającego umowa została zawarta 
z innym oferentem. Łączne koszty związane z planowanym nabyciem akcji PKL SA 
wyniosły 613.488,08 zł i obejmowały koszty doradztwa prawnego i ekonomicznego 
oraz niezbędnych wycen. Jako uzasadnienie dla planowanego nabycia 100% akcji 
PKL SA Dyrektor Generalny LP wskazał zamiar dywersyfikacji źródeł przychodów 
PGL LP, ze względu na przewidywany spadek przychodów ze sprzedaży drewna 
przy jednoczesnym wzroście kosztów pracy. Dywersyfikacja źródeł przychodów 
miała polegać z jednej strony na otrzymywaniu dywidend od PKL SA, z drugiej 
strony na „wykorzystaniu bazy noclegowej ośrodków Lasów Państwowych, 
a w dalszej kolejności budowie zaplecza hotelarsko-gastronomicznego przy 
ośrodkach, które charakteryzują się największym natężeniem ruchu turystycznego”. 
Jednym z warunków nabycia akcji było zapewnienie spółce PKL SA przez 
właściciela środków na nakłady inwestycyjne, poprzez pozostawienie całego zysku 
w spółce oraz ewentualne dodatkowe wpłaty na rzecz spółki, w okresie co najmniej 
pięciu lat. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że konkretyzacja działań Lasów 
Państwowych w zakresie „wykorzystania bazy noclegowej” miała nastąpić dopiero 
po ewentualnym zakupie akcji PKL SA i na etapie podejmowania decyzji o zakupie 
oraz procesu negocjacyjnego zamierzenia w tym zakresie zostały sformułowane 
dość ogólnie. 

W zamierzeniu PGL LP, nabycie akcji PKL SA miało być inwestycją 
długoterminową. 
                                                      
130  Due diligence. 
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(dowód: akta kontroli str. 4277-4282, 4432-4623) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowości:  

1. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w związku z planowanym zakupem 
akcji PKL S.A. wydatkował kwotę 613,5 tys. zł. Planowany zakup akcji w ocenie 
NIK nie miał uzasadnienia, w związku z czym ww. wydatki zostały poniesione  
z naruszeniem zasad celowości. 
DGLP złożyła ofertę na zakup akcji PKL S.A. na kwotę „[…]”131zł, deklarując 
przewidywane w latach 2013-2017 nakłady inwestycyjne w spółce w wysokości 
82,6 mln zł.  
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wskazał dwie przesłanki planowanego 
nabycia akcji PKL SA: przewidywane przychody z dywidend oraz zwiększenie 
przychodów pochodzących z wykorzystania bazy noclegowej należącej do PGL LP.   

W warunkach sprzedaży akcji PKL SA przewidziano zapis umowy 
zobowiązujący nabywcę do zapewnienia PKL SA środków finansowych  
na nakłady inwestycyjne. Z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Generalnego wynika, 
że PGL LP planowało zapewnić te środki poprzez pozostawienie do dyspozycji 
PKL SA wypracowanego zysku (tj. rezygnację z dywidendy), a jeśli środki 
wypracowane przez PKL SA okazałyby się niewystarczające, PGL LP  
nie wykluczało także przekazania dodatkowych środków pieniężnych z własnych 
środków. Z powyższego wynika, że w odniesieniu do planowanych dywidend,  
w okresie co najmniej pięciu lat prawdopodobne było nie tylko pozostawienie 
całości zysku wypracowanego przez PKL SA w spółce (a więc brak wypłaty 
dywidendy), ale i dodatkowe wpłaty ze środków PGL LP na rozwój spółki. 
Natomiast w odniesieniu do zwiększenia wykorzystania bazy noclegowej, 
Dyrektor Generalny nie wskazał, w jaki sposób nabycie akcji PKL SA miałoby 
zwiększyć wykorzystanie już istniejącej bazy noclegowej, zaś jakiekolwiek plany 
w zakresie wspólnych działań PGL LP i PKL SA, czy też wielkości ewentualnych 
dodatkowych nakładów inwestycyjnych, miały być opracowane dopiero  
po zakupie akcji. 

Decyzja o zakupie akcji PKL SA podjęta została w ostatnim kwartale 2012 r.,  
tj. w okresie, kiedy PGL LP przewidywało pogorszenie sytuacji finansowej 
Lasów Państwowych. O tym, że PGL LP przewidywało pogorszenie tej sytuacji 
świadczy złożone przez Zastępcę Dyrektora LP uzasadnienie wprowadzenia do 
oferty sprzedaży drewna skonta, które to miało zwiększyć bieżącą płynność 
finansową. 

NIK ocenia negatywnie podjęcie decyzji o zaangażowaniu znacznych środków 
finansowych w długoterminową inwestycję, która w ocenie PGL LP nie tylko  
nie miała przynieść zysków w ciągu najbliższych pięciu lat, ale mogła też wiązać 
się z wydatkowaniem kolejnych znaczących kwot. Tym samym decyzja  
o ponoszeniu wysokich wydatków na zakup akcji PKL S.A., w sytuacji 
przewidywanego pogorszenia sytuacji finansowej PGL LP nie miała 
uzasadnienia ekonomicznego. W związku z tym NIK za niecelowe uznaje 
wydatki poniesione w związku z planowanym nabyciem akcji PKL SA.  

(dowód: akta kontroli str. 4277-4282, 4432-4623) 

                                                      
131  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 
poz.1503 ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie ceny ofertowej zakupu akcji. Wyłączenia tego dokonano  
w interesie przedsiębiorcy. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. DGLP nie dokonała wymaganych z punktu widzenia rzetelności zarządzania 
mieniem Skarbu Państwa kompleksowych analiz ekonomicznych dotyczących 
optymalizacji nakładów na osiągniecie celu jakim było pozyskanie nowej 
siedziby DGLP.   
Przeprowadzone przez DGLP analizy ekonomiczne ograniczyły się jedynie  
do porównania dotychczas ponoszonych kosztów najmu powierzchni biurowej 
oraz przewidywanych kosztów utrzymania nowej siedziby. 
DGLP odstąpiła m.in. od dokonywania porównawczych analiz opłacalności 
nabycia branych pod uwagę nieruchomości132, nie przeprowadzając żadnej 
symulacji kosztów ewentualnego dostosowania poszczególnych tych 
nieruchomości do potrzeb DGLP. Naczelnik Wydziału Administracji DGLP 
wyjaśnił, iż pozostałe nieruchomości nie spełniały oczekiwań PGL LP, a zatem 
DGLP nie widziała potrzeby dokonywania symulacji kosztów ewentualnej ich 
modernizacji, a tym bardziej wydatkowania dodatkowych kosztów na zlecenie 
ich wyceny czy też audytu. 
Wybór lokalizacji nowej siedziby DGLP133 również nie został poprzedzony 
odpowiednią analizą. Dyrektor Generalny LP wyjaśnił, iż DGLP winna 
znajdować się w centralnych dzielnicach Warszawy ze względu na koszty 
nadzoru i koordynacji działań jednostek organizacyjnych LP, koszty koordynacji 
działań z administracją publiczną, ośrodkami nauki czy gospodarki. Wyjaśnienia 
te nie zostały poparte żadną kalkulacją kosztów, a z wyjaśnień Naczelnika 
Wydziału Administracji DGLP wynika, że DGLP nie opracowała pisemnych 
analiz porównawczych zakupu nieruchomości pod nową siedzibą DGLP  
ani w zakresie wyboru lokalizacji, tj. wyboru centralnych dzielnic Warszawy 
zamiast np. dzielnic na obrzeżach Warszawy, ani w zakresie porównania 
kosztów nadzoru i koordynacji.  
DGLP nie przeprowadziła również rzetelnej analizy w zakresie oszacowania 
potrzeb powierzchniowych nowej siedziby. Z wyjaśnień Naczelnika Wydziału 
Administracji DGLP wynika, iż DGLP nie dysponuje pisemną (zatwierdzoną 
przez DGLP) analizą potrzeb powierzchniowych z rozbiciem na ilość i wielkość 
poszczególnych rodzajów pomieszczeń, a powierzchnie te zostały określone  
w sposób roboczy przy pomocy kalkulatora internetowego potrzeb powierzchni 
biurowej. Brak rzetelnej analizy potrzeb skutkował m.in. tym, iż pomimo zakupu 
budynku biurowego o powierzchni przekraczającej minimalne wymogi określone 
w ogłoszeniu o zamiarze zakupu budynku biurowego w budynku tym nie 
usytuowano Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ)134, gdyż 
po zakończeniu prac adaptacyjnych zabrakło stanowisk pracy dla pełnego stanu 
osobowego tej jednostki. 
Z wyjaśnień Naczelnika Wydziału Administracji DGLP wynika ponadto, iż DGLP 
nie przeprowadziła analiz opłacalności w zakresie najmu nowej powierzchni 
biurowej zamiast zakupu nowej siedziby. 
Mając powyższe na względzie, zdaniem NIK decyzja o zakupie nieruchomości  
z przeznaczaniem na nową siedzibę DGLP powinna była być poprzedzona  
i oparta na kompleksowej analizie ekonomicznej, tj. analizie wskazującej  
na optymalną metodę osiągnięcia celu jakim było pozyskanie nowej siedziby  
z uwzględnieniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.   

                                                      
132  W tym nieruchomości zgłoszonych w wyniku ogłoszenia o zamiarze zakupu budynku biurowego.  
133  Wybór centralnych dzielnic Warszawy. W ogłoszeniu o zamiarze zakupu budynku biurowego wskazano, iż budynek 

winien być położony w centrum Warszawy (dzielnice Ochota, Wola, Mokotów, Śródmieście). 
134  DGLP planowała umieszczenie w nowej siedzibie CKPŚ, ostatecznie – z uwagi na brak wystarczającej powierzchni na 

stanowiska pracy - w siedzibie tej został usytuowany CILP, będący jednostką o znacznie mniejszym niż CKPŚ stanie 
osobowym. 
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NIK stoi na stanowisku, iż rzetelność zarządzania majątkiem Skarbu Państwa 
wskazuje na konieczność przeprowadzania takich analiz. 

    (dowód: akta kontroli str. 748- 750, 874-878, 885-887, 891-1084, 5549,6632-
6904, 7470-7479, 7524-7526) 

3. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych nie sprawował właściwej kontroli  
stopnia wykorzystania maksymalnego limitu wydatków na„[…]”135 w wyniku 
czego „[…]”136w okresie od „[…]”137 marca 2013 r. do „[…]”138 kwietnia 2013 r. 
świadczyła bez umowy w formie pisemnej usługi„[…]139”. Oznacza to,  
że w powyższym okresie doszło do udzielenia zamówienia publicznego 
wykonawcy, który nie został wybrany w trybie przewidzianym w ustawie Pzp. 

„[…]”140Umowa ta przewidywała rozliczenie świadczonych usług na podstawie 
ilości godzin „[…]”141i stawek określonych w umowie. W umowie określono także 
łączny limit wydatków w ramach tej umowy. Duży nakład pracy wykonywanej 
przez„[…]”142, spowodował wykorzystanie maksymalnego limitu wydatków 
(przewidzianego w umowie) w marcu 2013 r., „[…]”143. Ostatnia czynność 
zafakturowana „[…]”144w ramach umowy z 2011 r. została wykonana  
w dniu 14 marca 2013 r. Kolejną umowę„[…]”145 zawarto „[…]”146później, 
„[…]”147, pomimo, że „[…]”148transakcji świadczona była nieprzerwanie (co 
potwierdzają zarówno dokumenty sporządzone przez„[…]”149, jak i złożone 
wyjaśnienia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych). Usługi„[…]”150, 
świadczone od dnia „[…]”151 marca do dnia „[…]”152 kwietnia 2013 r., rozliczone 
zostały przez „[…]”153i opłacone przez PGL LP na podstawie i według stawek 
wynikających z umowy z dnia „[…]”1542013 r., „[…]”155pomimo, że w treści 
umowy wskazano, że obowiązuje ona od „[…]”156 kwietnia 2013 r., oraz pomimo, 
że ustawa Pzp przewiduje wyłącznie pisemną formę umów (art. 139 ust.2) oraz 
zawieranie umów przed wykonaniem usług.   

Łączna kwota świadczonych przez „[…]”157usług „[…]”158zł, z czego na 
podstawie umowy z 2011 r. zafakturowano kwotę 171,4 tys. zł. Na podstawie 
umowy z dnia „[…]”1592013 r. zafakturowano pozostałą kwotę, która obejmowała 

                                                      
135  „[…]”Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 

782 ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 
153, poz.1503 ze zm.) oraz art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze 
zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych identyfikujących firmę. Wyłączenia tego dokonano w interesie 
przedsiębiorcy.  

136  j.w. 
137  j.w. 
138  j.w. 
139   j.w. 
140  j.w. 
141   j.w. 
142  j.w. 
143  j.w. 
144  j.w. 
145  j.w. 
146  j.w. 
147  j.w. 
148  j.w. 
149  j.w. 
150  j.w. 
151  j.w. 
152  j.w. 
153  j.w. 
154  j.w. 
155  j.w. 
156  j.w. 
157  j.w. 
158  j.w.  
159  j.w. 
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również usługi świadczone w okresie „[…]”160Dokładne oszacowanie wartości 
usług świadczonych w ww. okresie nie jest możliwe, gdyż„[…]”161,  
w przeciwieństwie do dobrej praktyki stosowanej przy realizacji umowy  
z 2011 r., nie podała w dokumentach rozliczeniowych usług zafakturowanych na 
podstawie umowy z 2013 r. dokładnych dat wykonania poszczególnych 
czynności.  

Z wyjaśnień udzielonych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
wynika, że DGLP, ze względu na specyfikę usługi, nie była w stanie oszacować 
pracochłonności„[…]”162, oszacowała jedynie „rząd wielkości kosztów liczony w 
setkach tysięcy złotych”. Jednocześnie Dyrektor Generalny LP wskazał, że 
„przed zleceniem „[…]”163pierwszej czynności „[…]”164 wykorzystane było 
„[…]”165z dostępnego limitu„[…]”166”. Pozostały limit ”[…]”167 z dużym 
prawdopodobieństwem mógł nie wystarczyć na zrealizowanie usługi o wartości 
„setek tysięcy złotych”, „[…]”168co Dyrektor Generalny powinien był przewidzieć 
w momencie zlecania„[…]”169.   

(dowód: akta kontroli str. 568-591, 1098, 1109-1114, 4559, 4624-4646,  
4742-4746) 

4. W ramach badania jednej ze skarg na działalność jednostek organizacyjnych 
PGL LP ustalono, iż w jednej z tych jednostek została podpisana umowa170  
z architektem wnętrz na aranżację/wizualizację przeprowadzenia remontu 
jednego z mieszkań będących w zarządzie PGL LP. Zrealizowany projekt 
aranżacji wnętrz lokalu o powierzchni pomieszczeń mieszkalnych „[…]”171m2 
zakładał wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego m.in. na wykonaniu 
nowych posadzek (parkietu dębowego) oraz okładzin ceramicznych, montażu 
kabiny prysznicowej, dostawie i montażu mebli kuchennych, wyposażenia AGD, 
szafy wnękowej, półek. Koszt zadania inwestycyjnego na podstawie  
ww. projektu opiewał na kwotę 100.000 zł. Ostatecznie nie wyrażono zgody  
na realizację ww. projektu i remont przedmiotowego mieszkania został 
przeprowadzony na kwotę 48.264,02 zł.172  

„[…]”173 

(dowód: akta kontroli str. 7324 -7326, 7340-7374, 7482-7484, 7516-7517) 

                                                      
160  j.w. 
161  j.w. 
162  j.w. 
163  j.w. 
164  j.w. 
165  j.w. 
166  j.w. 
167  j.w. 
168  j.w. 
169  j.w. 
170  Umowa „[…]”Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 

2014 r. poz. 782 ze zm.) oraz art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze 
zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych umowy dotyczących aranżacji wnętrz. Wyłączenia tego 
dokonano w interesie osoby fizycznej {…} na kwotę 8.500 zł. Wizualizacja przeprowadzenia remontu w celu lepszego 
wykorzystania powierzchni, odnowienia i odświeżenia wnętrz, wymiany zużytych elementów wyposażenia oraz instalacji 
technicznych została zlecona na podstawie ustnego polecenia jednego z kierowników jednostek organizacyjnych LP. 

171  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 
ze zm.) oraz art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie powierzchni. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

172  Remont łazienki i toalety, wymiana posadzki i stolarki drzwiowej, malowanie ścian. Ponadto w przedmiotowym mieszkaniu 
przeprowadzane były również, w latach 2011-2013, remonty - określone przez Dyrektora Generalnego LP jako awaryjne 
(remont pieca CO, usunięcie awarii przyłącza energetycznego, remont tarasu, wymiana tablicy bezpiecznikowej, wymiana 
zlewozmywaka, wymiana kuchni gazowej, naprawa drzwi do kotłowni). Koszt „remontów awaryjnych” opiewał łącznie  
na kwotę: 13.769,38 zł. 

173  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 
ze zm.) oraz art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie wynajmu mieszkania. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 
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5. W zawartej dnia 3 kwietnia 2013 r. umowie na obsługę prawną transakcji 
nabycia akcji spółki PKL brak było zapisów zabezpieczających interes Skarbu 
Państwa w postaci kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania zamówienia. Dyrektor Generalny LP wyjaśnił, iż DGLP dokonywała 
zapłaty za wyłącznie przepracowany przez pracowników kancelarii czas 
związany z realizacją umowy (stawki godzinowe), co w sposób należyty 
zabezpieczało interesy Skarbu Państwa. Ponadto zwrócił uwagę, 
że postanowienia tej umowy nie ograniczały możliwości dochodzenia roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach 
ogólnych. Podkreślił, iż specyfika umowy na doradztwo prawne uniemożliwia 
wprowadzenie do jej treści kar, które byłyby związane z przedmiotem 
świadczenia wykonawcy. 

 (dowód: akta kontroli str. 580-585,777-778) 

NIK wskazuje, iż specyfika umowy na doradztwo prawne wcale nie uniemożliwia 
wprowadzenia kar umownych. Zgodnie z treścią art. 483 § 1 kodeksu cywilnego 
w umowie można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę 
określonej sumy (kara umowna). Zobowiązania kancelarii prawnej nie stanowiły 
zobowiązań pieniężnych. Stąd też możliwe, a nawet wskazane (celem ochrony 
interesów Skarbu Państwa) było zastrzeżenie kar umownych np. w przypadku 
niestawienia się przedstawiciela kancelarii na spotkaniu negocjacyjnym, czy też 
niedokonania w wyznaczonym terminie analizy prawnej danego dokumentu. 

6. W dwóch badanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 
stwierdzono naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych niemające 
wpływu na wynik postępowania. 

a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację tematu 
badawczego "Ekonomiczne i przyrodnicze aspekty naboru drzewostanów 
do cięć w długookresowym prognozowaniu sprzedaży drewna i sytuacji 
finansowej w Lasach Państwowych" DGLP udostępniła siwz na stronie 
internetowej od dnia 24 listopada 2011 r. tj. od dnia przekazania ogłoszenia 
o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 
Powyższe wskazuje na naruszenie art. 42 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie  
z którym siwz winna być udostępniona na stronie internetowej nie od dnia 
przekazania ogłoszenia o zamówieniu, lecz od dnia publikacji tego 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Publikacja 
przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu miała miejsce dnia 29 listopada 
2011 r. W protokole postępowania wskazano zaś, iż siwz była udostępniona 
od dnia 29 listopada 2011 r.174 

W udzielonych wyjaśnieniach wskazano m.in., iż udostępnienie siwz od dnia 
wszczęcia postępowania miało na celu nie dopuścić do ewentualnego 
naruszenia naczelnych zasad zamówień publicznych, tj. zasady uczciwej 
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a także zasady 
jawności postępowania. Podkreślono również, iż art. 42 ust. 1 ustawy Pzp 
nie zakazuje udostępniania siwz już od dnia wszczęcia postępowania,  
a w protokole zostały wskazane daty wymagane art. 42 ust. 1 ustawy Pzp. 

 (dowód: akta kontroli str.463-499,779-781,840-845,1279-1282) 

                                                      
174  2011/S 229-371741. 
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 Zdaniem NIK art. 42 ust. 1 ustawy Pzp jest przepisem bezwzględnie 
obowiązującym, z którego treści wynika, iż siwz powinna być udostępniana 
od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz. Urz. UE.  

b) W postępowaniu na „Zakup i wdrożenie systemu monitorowania sieci, 
wydajności aplikacji i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego”175 
DGLP wbrew treści art. 46 ust. 1 a ustawy Pzp nie dokonała zwrotu wadium 
wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowej przez wykonawcę, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zastępca Dyrektora 
Generalnego LP ds. ekonomicznych wyjaśnił, iż wykonawca wybrany 
w przedmiotowym postępowaniu złożył wadium w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej, którą uczynił integralną częścią oferty. W takim 
przypadku niemożliwy był zwrot oryginału gwarancji bez dekompozycji 
oferty. Wskazał, iż art. 97 ust. 1 ustawy Pzp nakłada na zamawiającego 
obowiązek przechowywania protokołu wraz z załącznikami (w tym ofertami) 
w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. 

(dowód: akta kontroli str. 795 - 835, 889-890, 1143-1145) 

NIK wskazuje, iż ustawa Pzp zobowiązuje zamawiającego do zwrotu wadium 
niezależnie od formy, w jakiej zostało ono złożone. Fakt trwałego połączenia 
dokumentu gwarancji z pozostałymi dokumentami nie zwalnia zamawiającego  
z tej powinności. 

7. DGLP, pomimo zapisu określonego w § „[…]”176 nie potrąciła  
z wynagrodzenia wykonawcy naliczonej kary umownej w wysokości  
955.812,89 zł. Wysokość kary wynikała z iloczynu dni zwłoki (87 dni) w realizacji 
„[…]”177etapu ww. umowy178. Zgodnie z treścią § „[…]”179ww. umowy, kary 
umowne naliczone w okresie obejmującym jeden z etapów realizacji umowy 
miały być potrącane z płatności za dany etap, a wykonawca winien był wystawić 
fakturę VAT pomniejszoną o wysokość kar za dany etap. 

Dyrektor Generalny LP wyjaśnił, iż kary umowne nie zostały potrącone  
z wynagrodzenia wykonawcy za „[…]”180etap realizacji umowy z uwagi na 
długotrwały okres ustalania prawnej zasadności roszczenia, który był dłuższy od 
terminu płatności faktur za realizację przedmiotowego etapu umowy. Ponadto 
wskazał, iż ww. roszczenie DGLP przewyższało znacznie płatność jaką ponosiła 
DGLP za dany etap, co oznacza że uwzględnienie roszczeń w płatności 
musiałoby być uwzględnione przez wszystkich płatników umowy181. 

Z wyjaśnień Dyrektora Generalnego LP wynika, iż do dnia 23 stycznia 2015 r. 
ww. łączna kara umowna nie została wyegzekwowana. Wykonawca dwukrotnie 
odesłał notę księgową, nie uznając roszczenia, a DGLP jest na etapie 
przygotowywania wniosku do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa  
w zakresie postępowania sądowego.  

(dowód: akta kontroli str. 686-682, 7037-7047, 7234-7240, 7436-7439,  
7458-7459) 

                                                      
175  OP-2710-13/11. 
176  „[…]  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 

782 ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 
153, poz.1503 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych identyfikujących nazwę firmy. Wyłączenia tego dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 

177  j.w. 
178  […] podstawa wyłączenia jawności j.w. 
179  j.w. 
180  j.w. 
181  „[…]” podstawa wyłączenia jawności j.w. 
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Zdaniem NIK proces ustalania prawnej zasadności i wysokości roszczeń DGLP 
z tytułu kar umownych za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy 
winien być przeprowadzany w sposób umożliwiający ich potrącenie  
z wynagrodzenia należnego wykonawcy, zgodnie z treścią zawieranych umów. 

8. Zatwierdzanie wykonania niektórych elementów realizacji przedmiotu umowy  
„[…]”182, zostało dokonane w sposób nierzetelny.  

Protokół zatwierdzenia „[…]”183nie zawiera żadnej daty, która wskazywałaby 
termin zatwierdzenia przez DGLP„[…]”184, a od daty tej liczony był termin 
realizacji kolejnego etapu umowy, tj. dostarczenia całości „[…]”.185 Dyrektor 
Generalny LP wyjaśnił, iż brak daty na ww. protokole jest zaniedbaniem, które 
nie ma logicznego uzasadnienia i wskazał, iż dokument ten został przedłożony 
do podpisu w dniu„[…]”186  

Ponadto odbiór „[…]”187nie został potwierdzony za pomocą odrębnego 
protokołu[…].188 Dyrektor Generalny LP wyjaśnił, iż zgodnie  
z zaakceptowaną „[…]”protokół odbioru „[…]”189 zawiera potwierdzenie odbioru 
urządzeń. 

NIK nie kwestionuje faktu, iż protokół odbioru „[…]”190zawiera również 
potwierdzenie odbioru urządzeń, wynika to także z treści § „[…]”191, tym nie 
mniej fakt ten nie zwalniał stron umowy ze spisania dodatkowego protokołu 
(protokołu odbioru urządzeń), z którego treści wynikałaby m.in. data odbioru 
tych urządzeń, tj. terminowość działań określonych w § 2 ust. 2 niniejszej 
umowy.192 

(dowód: akta kontroli str. 7234-7239, 7270-7275, 7436 -7456) 

1. Uwzględniając fakt, iż podstawowym zadaniem PGL LP jest prowadzenie trwale 
zrównoważonej gospodarki leśnej, NIK zawraca uwagę, że działalność 
gospodarcza Lasów Państwowych, w tym inwestycyjna powinna być oparta  
na rachunku ekonomicznym. Zgodnie bowiem z art. 50 ustawy o lasach, PGL LP 
prowadzą działalność na zasadzie samodzielności finansowej i pokrywają koszty 
działalności z własnych przychodów. To oznacza, że możliwość realizowania 
podstawowych zadań w obszarze gospodarki leśnej jest uzależniona  
z jednej strony od możliwości zagwarantowania przychodów z podstawowego 
źródła jakim jest sprzedaż drewna jak i od optymalizacji ponoszonych wydatków. 
Z tego względu inwestycje PGL LP, w każdym przypadku powinny być 
poprzedzone rachunkiem ekonomicznym, nawet w przypadku inwestycji,  
do której PGL LP zostało zobligowane np. przepisami odnoszącymi się  
do zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów. Konieczność prowadzenia 

                                                      
182  j.w. 
183  j.w. 
184  j.w. 
185  „[…]” podstawa wyłączenia jawności j.w.   
186  Na potwierdzenie wyjaśnień Dyrektora Generalnego LP przedłożone zostały oświadczenia dwóch pracowników DGLP 

(koordynatorów niniejszej umowy, których podpisy widniały na protokole„[…]” podstawa wyłączenia j.w.). 
187  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 
poz.1503 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie danych identyfikujących nazwę firmy. Wyłączenia tego dokonano w interesie 
przedsiębiorcy 

188  „[…]” podstawa wyłączenia j.w.  
189  j.w. 
190  j.w. 
191  „[…]” podstawa wyłączenia j.w.  
192  Tym bardziej, iż w treści protokołu odbioru „[..]” podstawa wyłączenia j.w. data odbioru urządzeń nie jest 

wyspecyfikowana. Data ta została podana w ramach wyjaśnień udzielonych przez Dyrektora Generalnego LP (wyjaśnień 
popartych m.in. oświadczeniem pracownika DGLP, będącego jednym z koordynatorów niniejszej umowy). 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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działalności Lasów Państwowych i ich jednostek organizacyjnych na podstawie 
rachunku ekonomicznego wynika również z § 3 rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w LP.   

 Rachunek ekonomiczny ma szczególne znaczenie w przypadku nakładów  
na budowę i modernizację dróg, zwłaszcza ze względu na masową ich skalę jak  
i bardzo duże nakłady, które w badanym okresie wyniosły 1.705.755,6 tys. zł  
tj. 53,7% łącznych nakładów inwestycyjnych. Nie kwestionując celowości nakładów 
na poprawę jakości dróg w lasach, Najwyższa Izba Kontroli wskazuje jednak,  
że proces inwestycyjny, powinien być poprzedzony analizą efektywności, nawet 
jeśli do budowy dróg PGL LP zostało zobligowane, np. ze względów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, czy też jeśli zostały one ujęte  
w opracowaniach dotyczących docelowych sieci dróg w nadleśnictwach. 
Racjonalny poziom wydatków dla osiągniecia zakładanego celu ma szczególne 
znaczenie w sytuacji zmniejszających się zysków Lasów Państwowych. Zachowanie 
dotychczasowego poziomu wydatków inwestycyjnych, przy ograniczonych 
źródłach finansowania, w przyszłości może mieć negatywny wpływ  
na zachowanie płynności finansowej Lasów Państwowych.    

 Istotną pozycją nakładów inwestycyjnych PGL LP były również nakłady  
na budynki, które w kontrolowanym okresie wyniosły 569.064,9 tys. zł, w tym  
na budynki mieszkalne 227.296,9 tys. zł. Zdaniem NIK, w przypadku tych 
inwestycji również powinna być zachowana zasada przeprowadzenia rachunku 
ekonomicznego, wskazującego na optymalne rozwiązanie z punktu widzenia 
osiągniecia najkorzystniejszych efektów przy racjonalnym poziomie nakładów lub 
kosztów, tym bardziej, że nakłady na budynki mieszkalne nie są bezpośrednio 
związane ze wzmocnieniem potencjału podstawowego źródła przychodów.    

2. NIK zwraca uwagę na wysoki wzrost przeciętnego wynagrodzenia w PGL LP  
w latach 2011-2013. W porównaniu do 2010 r. wynagrodzenia te wzrosły  
o 24,7% podczas gdy wskaźnik inflacji w porównywalnym okresie wyniósł 12,0%, 
nie wzrosła kwota bazowa członków korpusu służby cywilnej oraz żołnierzy 
zawodowych i funkcjonariuszy, od której zależy wynagrodzenie tych osób, 
przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło 13,2%. 
Jednocześnie zysk netto PGL LP obniżył się o 17,0%. W konsekwencji 
przeciętne wynagrodzenie PGL LP jest porównywalne z wynagrodzeniem  
w górnictwie oraz prawie dwukrotnie wyższe niż w gospodarce narodowej.  
W ocenie NIK jest to negatywne zjawisko. „[…]”193 

(dowód: akta kontroli str. 162-175, 2168-2196, 2619-2623) 

3.  W zakresie tematu badawczego „Zintegrowana metodyka inwentaryzacji 
miąższości drzewostanów dla potrzeb gospodarki leśnej i zarządzania zasobami 
leśnymi” wybór wykonawcy nastąpił niezgodnie z decyzją nr 90 Dyrektora 
Generalnego LP z dnia 19 września 2007 r. w sprawie ustalenia trybu wyboru 
wykonawców prac naukowo-badawczych w roku 2008. Stosownie do treści § 2 
ust.1 i 3 ww. decyzji wybór wykonawców prac naukowo-badawczych (w tym 
wybór wykonawcy przedmiotowego badania) miał nastąpić w trybie konkursu 
ofert, z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert wyszczególnionych w decyzji.  

 Na realizację przedmiotowego badania naukowego wpłynęły dwie oferty, które  
w wyniku ich zespołowej oceny otrzymały odpowiednio: 

                                                      
193  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 

ze zm.) oraz art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie prowadzenia negocjacji. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 
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− wniosek „[…]”194- 6,4 pkt za cenę 959,7 tys. zł, 
− oferta ”[…]”195 – 6,6 pkt za cenę 1 649,7 tys. zł. 

 Zastępca Dyrektora Generalnego LP ds. ekonomicznych wskazał, iż elementami, 
które zaważyły na wyższej ocenie oferty „[…]”196 był fakt zawierania przez tę 
ofertę rozszerzonej propozycji m.in. o próbę wypracowania nowej kombinowanej 
metody stratyfikacji drzewostanów na potrzeby inwentaryzacji z wykorzystaniem 
materiałów teledetekcyjnych, weryfikację algorytmów aktualizujących w SILP  
i pomiary „wstecz” przyrostu w ramach prac terenowych dla wybranych 
powierzchni próbnych. 

 Osobą odpowiedzialną za ww. wybór wykonawcy był ówczesny Dyrektor 
Generalny LP, który nie zaakceptował przedstawionej przez ww. zespół 
propozycji wyboru „[…]”197i wydał decyzję w zakresie zlecenia realizacji 
przedmiotowego tematu badawczego ”[…]”198. Dyrektor ten wyjaśnił, iż decyzję  
o wyborze oferty ”[…]”199, a nie ”[…]”200, podjął kierując się dbałością o finanse 
Lasów Państwowych. 

 NIK wskazuje, że pomimo tego, iż zaoferowana przez „[…]”201 cena była 
znacznie niższa od ceny „[…]”202  to ostatecznie dokonano wyboru oferty 
podmiotu, który zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny uzyskał niższą punktację, 
a to rodziło ryzyko nie uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.    

(dowód: akta kontroli str. 755-766, 787-790, 840-845, 883-884, 1151-1271) 

4.  W przypadku tematu badawczego „[…]”203 komisyjny odbiór sprawozdania 
końcowego z jego realizacji został dokonany „[…]”204m.in. przez Naczelnika 
„[…]”205(Przewodniczącego Komisji ds. odbioru prac naukowo-badawczych), 
który wcześniej uczestniczył w jego realizacji206. Naczelnik „[…]”207wyjaśnił, iż 
„[…]”208  jego udział w realizacji przedmiotowego tematu badawczego miał 
charakter jednorazowego opracowania, które nie stanowiło zasadniczego wątku 
pracy badawczej. Nadmienił, iż w odbiorze wskazanego tematu badawczego 
przewodniczył na podstawie pisemnego upoważnienia Zastępcy Dyrektora 
Generalnego LP, z uwagi na problematykę poruszaną w badaniu oraz możliwość 
wykorzystania wyników tegoż badania w działaniach kierowanego przez niego 
Wydziału. Dyrektor Generalny LP wyjaśnił ponadto, iż w skład Komisji ds. 
odbioru prac przedmiotowej pracy badawczej wchodzili prócz Przewodniczącego 
również przedstawiciele wydziałów merytorycznych DGLP  

                                                      
194  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 
poz.1503 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie danych firmy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

195  j.w. 
196  j.w. 
197  j.w. 
198  j.w. 
199  j.w. 
200  j.w. 
201  j.w. 
202  j.w. 
203   „[…]” Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 

782 ze zm.) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze 
zm). oraz art. 23-24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie danych identyfikujących osobę fizyczną. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby 
fizycznej. 

204  j.w. 
205   j.w. 
206  „[…]” podstawa wyłączenia j.w. 
207  j.w. 
208  j.w. 
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i stanowisko Komisji wyrażone w protokole zdawczo-odbiorczym nr „[…]”209 jest 
wspólnym stanowiskiem wszystkich jej uczestników, a nie tylko 
Przewodniczącego. Sprawozdanie końcowe z realizacji ww. tematu badawczego 
zostało przeanalizowane przez Biuro Marketingu, będące Wydziałem 
merytorycznym i uzyskało pozytywną ocenę, jako wykonane zgodnie z zakresem 
i harmonogramem prac ustalonym w umowie „[…]”210Stanowisko Komisji zostało 
także zatwierdzone przez Dyrektora Generalnego LP. 

(dowód: akta kontroli str. 1267-1271, 5078-5108) 

NIK stoi na stanowisku, iż w odbiorze prac naukowo-badawczych nie powinny 
uczestniczyć osoby, które wcześniej były zaangażowane (choćby w niewielkim 
zakresie) w realizację danej pracy. Osoby takie winny podlegać wyłączeniu  
na mocy odpowiedniego zarządzenia Dyrektora Generalnego LP.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Jednocześnie NIK 
wskazuje, że realizacja projektów inwestycyjnych powinna być poprzedzona analizą 
efektywności.  

3. Planowanie i wykorzystanie środków funduszu 
leśnego 

Minister Środowiska w badanym okresie ustalił odpis na fundusz leśny w wysokości 
10% w 2011 r. oraz 14,5% w 2012 r. i 2013 r. wartości sprzedaży drewna.211 Wielkości 
wskaźnika procentowego odpisu podstawowego na fundusz leśny były zgodne  
z wnioskami składanymi przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, który 
uzasadniał powyższe wielkości koniecznością wyrównania niedoborów 
powstających przy realizacji zadań gospodarki leśnej oraz realizacją zadań 
określonych w art. 58 ust. 2 ustawy o lasach. Ustalenie wartości odpisu 
podstawowego było poprzedzone analizami prowadzonymi przez Wydział Analiz 
Ekonomicznych i Planowania DGLP na etapie prac nad planem finansowo-
gospodarczym PGL LP.   

(dowód: akta kontroli str. 5623-5625, 6245-6250, 6253-6302) 

Przychody funduszu leśnego wyniosły 846.546,8 tys. zł w 2011 r., 1.132.136,7 tys. zł  
w 2012 r. oraz 1.138.616,8 tys. zł w 2013 r. Głównym źródłem przychodów funduszu 
leśnego był odpis podstawowy liczony od wartości sprzedaży drewna, obciążający 
koszty działalności nadleśnictw, który wyniósł 656.640,5 tys. zł w 2011 r.,  
916.345,4 tys. zł w 2012 r. oraz 913.099,5 tys. zł w 2013 r. Pozostałe przychody 
funduszu to: 
− należności, kary i opłaty, które wyniosły 121.194,2 tys. zł w 2011 r., 

136.163,4 tys. zł w 2012 r. oraz 129.870,6 tys. zł w 2013 r., 
− należności wynikające z odszkodowań wynoszące 20.206,0 tys. zł w 2011 r., 

13.390,4 tys. zł w 2012 r. oraz 27.123,8 tys. zł w 2013 r., 
− dochody wynikające z udziału lub uzyskane ze sprzedaży akcji i udziałów 

wynoszące 1.882,2 tys. zł w 2011 r., 4.383,1 tys. zł w 2012 r. oraz 5,0 tys. zł  
w 2013 r., 

                                                      
209  j.w. 
210  j.w. 
211  Odpis na fundusz leśny został ustalony, na podstawie art. 57 ust. 4 ustawy o lasach, decyzjami Ministra Środowiska  

w sprawie określenia wysokości wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw, z których finansowane są koszty 
utrzymania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrekcji regionalnych Lasów Państwowych i ustalenia wielkości 
odpisu podstawowego na fundusz leśny obciążającego koszty utrzymania nadleśnictw, odpowiednio: decyzją nr 5 z dnia 
5 kwietnia 2011 r., decyzją nr 4 z dnia 23 kwietnia 2012 r. oraz decyzją nr 2 z dnia 17 kwietnia 2013 r. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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− inne przychody212 w wysokości 46.623,9 tys. zł w 2011 r., 61.854,4 tys. zł  
w 2012 r., 68.517,9 tys. zł w 2013 r. 

Rozchody funduszu leśnego w badanym okresie wyniosły 804.163,8 tys. zł w 2011 r., 
1.123.684,9 tys. zł w 2012 r. oraz 1.267.401,8 tys. zł w 2013 r. Środki funduszu  
w znacznej części przeznaczono na wyrównanie niedoborów powstających przy 
realizacji zadań gospodarki leśnej w nadleśnictwach w kwotach 460.800,7 tys. zł  
w 2011 r., 703.324,1 tys. zł w 2012 r. oraz 893.642,2 tys. zł w 2013 r. Pozostałe wydatki 
funduszu to: 
− wspólne przedsięwzięcia LP, na które wydatkowano 131.483,8 tys. zł w 2011 r., 

130.186,2 tys. zł w 2012 r. oraz 155.880,4 tys. zł w 2013 r.213, 
− badania naukowe sfinansowane w wysokości 29.368,6 tys. zł w 2011 r., 

42.252,8 tys. zł w 2012 r. oraz 42.913,4 tys. zł w 2013 r., 
− tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej 

sfinansowane w kwocie 129.673,1 tys. zł w 2011 r., 170.882,4 tys. zł w 2012 r. oraz 
67.293,5 tys. zł w 2013 r., 

− sporządzanie planów urządzenia lasu, na które wydatkowano 46.509,1 tys. zł  
w 2011 r., 51.238,5 tys. zł w 2012 r. i 61.185,3 tys. zł w 2013 r., 

− prace związane z oceną i prognozowaniem stanu lasów i zasobów leśnych 
sfinansowane w wysokości 628,0 tys. zł w 2011 r., 874,0 tys. zł w 2012 r. oraz 
826,1 tys. zł w 2013 r., 

− inne zadania z zakresu gospodarki leśnej sfinansowane w kwocie 5,3 tys. zł  
w 2011 r., 9.449,7 tys. zł w 2012 r. oraz 11.705,4 tys. zł w 2013 r. 

− inne zadania określone w art. 58 ust. 3 ustawy o lasach, w tym m.in. zadania 
realizowane na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz  
w lasach w zarządzie parków narodowych sfinansowane w wysokości 
5.695,2 tys. zł w 2011 r., 15.477,2 tys. zł w 2012 r. oraz 33.955,5 tys. zł w 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5565-5566, 5578, 5581-5593, 5600-5601, 5613-5620, 
5626-5634, 6245-6250, 6304-6306)  

Środki niewykorzystane w stosunku do planowanych wydatków w danym roku wyniosły 
222.964,4 tys. zł w 2011 r., 230.621,0 tys. zł w 2012 r. oraz 69.184,7 tys. zł w 2013 r. 
Natomiast stan środków funduszu leśnego ogółem214 wynosił 741.909,9 tys. zł na 
koniec 2010 r. 784.292,9 tys. zł na koniec 2011 r., 792.744,7 tys. zł na koniec 2012 r. 
oraz 663.959,8 tys. zł na koniec 2013 r.  
Porównanie wartości planowanych i wykonanych przychodów i wydatków funduszu 
leśnego wykazała, że: 
− przychody w każdym roku badanego okresu były wyższe od planowanych:  

o 183.146,1 tys. zł w 2011 r., 35.948,0 tys. zł w 2012 r. oraz 97.081,9 tys. zł  
w 2013 r., tj. odpowiednio o: 27,6% , 3,3% oraz 9,3%, 

− wysoka realizacja przychodów w stosunku do planu w 2011 r. wynikała głównie  
ze wzrostu odpisu podstawowego o 114.44,7 tys. zł, tj. 21,1%, spowodowanego 
większymi przychodami ze sprzedaży drewna, 

− znaczne kwotowo były także przekroczenia planowanych dochodów określonych  
w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o lasach, tj. z tytułu należności, kar i opłat 

                                                      
212  Środki te pochodziły m.in. z weryfikacji wyniku finansowego, odsetek od rachunków bankowych, ze zwrotów z wydatków 

poniesionych w latach poprzednich w związku z ich refundacją ze źródeł zewnętrznych, z kar z tytułu wyrządzonych 
szkód w środowisku oraz nagrody UNECO dla PGL LP w 2013 r. w kwocie 102,9 tys. zł. 

213  Wspólne przedsięwzięcia obejmowały m.in. budowę środków trwałych na szkółkach: 79.761,5 tys. zł, zwalczanie owadów 
techniką lotniczą i naziemną: 50.454,7 tys. zł, zadania bieżące Centrum Informacyjnego LP: 47.065,0 tys. zł usuwanie 
skutków powodzi 29.017,3 tys. zł, dopłaty dla Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie 18.264,9 tys. zł, dopłaty dla Leśnego 
Banku Genów Kostrzyca: 14.085,2 tys. zł, inwestycje informatyczne w LP: 12.190,3 tys. zł. 

214  Stan środków funduszu leśnego na koniec roku wynikający ze stanu środków na początku roku, rzeczywistego wykonania 
planu, tj. niepełnej realizacji, a także z wielkości zrealizowanych przychodów. 
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związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych, należności wynikających  
z odszkodowań oraz dochodów wynikających z udziału lub uzyskanych  
ze sprzedaży akcji i udziałów w spółkach – czyli dochodów trudnych  
do przewidzenia. Dochody te były wyższe o 67.748,4 tys. zł w 2011 r.,  
72.073,3 tys. zł w 2012 r. oraz 70.585,7 tys. zł w 2013 r., tj. o 89,7% w 2011 r., 
88,0% w 2012 r. oraz 81,7% w 2013 r. od dochodów planowanych, 

− inne przychody określone w art. 57 ust. 1 pkt 6 ustawy o lasach także  
w każdym roku badanego okresu były wyższe od planowanych,  
tj. o 24.278,3 tys. zł w 2011 r., 27.840,5 tys. zł w 2012 r. oraz 21.149,1 tys. zł  
w 2013 r., tj. o 109,6% w 2011 r., 81,9% w 2012 r. oraz 44,6% w 2013 r., 

− wydatki w każdym roku badanego okresu były niższe od planowanych, 
tj. o 222.964,4 tys. zł w 2011 r., 230.621,1 tys. zł w 2012 r. oraz 69.184,7 tys. zł  
w 2013 r., tzn. stanowiły one odpowiednio 78,3%, 83,0% oraz 94,8% wartości 
planowanych, 

− największy wpływ na niewykonanie planu miała niepełna realizacja wydatków 
ponoszonych na wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych LP; na ten 
cel wydatkowano mniej niż planowano o 176.325,2 tys. zł w 2011 r.,  
195.188,4 tys. zł w 2012 r. oraz 40.435,1 tys. zł w 2013 r., co stanowiło 
odpowiednio 42,7%, 40,0% oraz 79,4% wartości planowanych. 

Według udzielonych wyjaśnień niepełne wykorzystanie środków funduszu leśnego 
w stosunku do założeń planu spowodowane było: 
− oszczędnościami powstałymi w wyniku uzyskania korzystniejszych ofert  

na realizację zadań, w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych lub 
brak rozstrzygnięć skutkujących odstąpieniem od realizacji inwestycji w danym 
roku, 

− weryfikacją zakresu planowanych zadań, 
− niepełnym wykorzystaniem rezerw utworzonych na zabezpieczenie wkładu 

własnego jednostek na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej, 

− opóźnieniem w realizacji inwestycji spowodowanym czasem trwania procedur 
uzyskiwania pozwoleń, decyzji, raportów oddziaływania na środowisko, decyzji 
środowiskowych i lokalizacyjnych oraz przetargów prowadzonych w oparciu 
o ustawę PZP. 

(dowód: akta kontroli str. 5613-5620, 5626-5634, 5565-5566, 5578, 5581-5593, 
6245-6250, 6304, 6308) 

Dyrektor Generalny LP w badanym okresie nie różnicował wartości odpisu na 
fundusz leśny dla poszczególnych regionalnych dyrekcji LP.  

(dowód: akta kontroli str. 6245-6250)  

Szczegółowej analizie poddano wydatki w łącznej kwocie 42.228,0 tys. zł, z tego 
6.408,4 tys.  zł w 2011 r., 16.043,6 tys. zł w 2012 r. oraz 19.776,1 tys. zł w 2013 r. Kwoty 
te stanowiły odpowiednio 0,8%, 1,4% oraz 1,6% wydatków poniesionych z funduszu 
leśnego w ww. latach. Nie stwierdzono ponoszenia wydatków spoza katalogu 
określonego w art. 58 ustawy o lasach. 
Wśród wydatków poniesionych z funduszu leśnego ujęto współfinansowanie praktycznej 
nauki zawodów uczniów szkół leśnych w łącznej kwocie 2.077.039,02 zł w 2011 r., 
2.539.397,78 zł w 2012 r. oraz 2.938.594,66 zł w 2013 r. Podstawą prawną powyższego 
współfinansowania był art. 58 ust. 2 pkt 1215 w związku z art. 33 ust. 3 pkt 5216 ustawy  

                                                      
215  Środki funduszu leśnego mogą być przeznaczone również na wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów 

Państwowych, w szczególności w zakresie gospodarki leśnej. 
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o lasach oraz przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej217. Ponadto zakres 
ww. dofinansowania został uregulowany w porozumieniu zawartym w dniu  
25 października 2012 r., pomiędzy Ministrem Środowiska a PGL LP.  

(dowód: akta kontroli str. 4220, 4222-4226, 5128, 5304-5306, 5416-5430, 5435-5551, 
5600-5601, 5634-5688) 

W badanym okresie ze środków funduszu leśnego wyodrębniony był, na podstawie 
art. 58 ust. 4 ustawy o lasach218, fundusz stabilizacji, którego środki wynosiły  
w każdym roku 230.000,0 tys. zł. Środki tego funduszu wykorzystano w 2011 r.  
w kwocie 36.166,7 tys. zł, przeznaczając na budowę budynków związanych  
z gospodarką leśną, budowę dróg i innych środków trwałych oraz przebudowę 
drzewostanów w ramach usuwania skutków powodzi. 

(dowód: akta kontroli str. 6245-6250)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Wysokość środków funduszu leśnego przeznaczanych dla nadleśnictw na 
wyrównanie niedoborów, o których mowa w art. 58 ust.1 ustawy o lasach, 
powstających przy realizacji zadań gospodarki leśnej planowana jest  
i ujmowana w planach finansowo – gospodarczych PGL LP. Zgodnie z § 15 
załączników do zarządzeń219 Dyrektora Generalnego LP wprowadzających  
te plany dopłaty na wyrównanie niedoborów przekazywane są do RDLP  
w wysokości 1/12 planowanej kwoty. W PGL LP nie jest dokonywana jednak 
kalkulacja faktycznie powstających niedoborów i nie są rozliczane uprzednio 
zaliczkowo przekazane kwoty planowanych niedoborów. Jest to niezgodne  
z art. 58 ust. 1 ustawy o lasach zgodnie, z którym środki funduszu leśnego 
przeznacza się dla nadleśnictw na wyrównanie niedoborów powstających przy 
realizacji zadań gospodarki leśnej.  

Odpowiedzialność za naruszenie art. 58 ust.1 ponosi Dyrektor Generalny 
Lasów Państwowych, który zgodnie z art. 56 ust.2 ustawy o lasach dysponuje 
środkami tego funduszu. 
Dyrektor DGLP wyjaśnił, że art. 58 ust.1 ustawy o lasach odnosi się  
do niedoborów powstających tj. tych które powstaną, nie zaś tych które 
powstały.  

Zdaniem NIK, rozważania czy wymieniony przepis odnosi się do niedoborów 
tych, które powstaną czy tych powstałych ma drugorzędne znaczenie, bowiem 
w końcowym efekcie i tak odnosi się do faktycznych, a nie planowanych 
niedoborów. Pośrednio potwierdza to w swoim wyjaśnieniu Dyrektor Generalny 
LP wskazując, że zestawienie planowanych niedoborów z realizacją następuje 
powykonawczo w toku weryfikacji wyniku finansowego wskazując,  
że zobowiązują do tego zapisy § 19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki finansowej LP. NIK zauważa jednak, że § 19 
rozporządzenia odnosi się nie do rozliczenia środków przekazanych  
na wyrównanie niedoborów lecz do kwestii pomniejszania wyniku 

                                                                                                                                       
216  Dyrektor Generalny LP w szczególności nadzoruje i koordynuje zadania w zakresie kształcenia kadr dla leśnictwa oraz 

popularyzacji wiedzy leśnej. 
217  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U.  

nr 244. Poz. 1626) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie podstawy 
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184 ze zm.).  

218  Według art. 58 ust. 4 ustawy o lasach Dyrektor Generalny może, z wydzielonej części środków funduszu leśnego, 
utworzyć fundusz stabilizacji, który zostanie przeznaczony na usuwanie nadzwyczajnych zagrożeń dla lasów w ramach 
długookresowego cyklu produkcji leśnej. 

219  Zarządzenia Dyrektora Generalnego LP nr 12 z dnia 5 kwietnia 2011 r. ze zm., nr 38 z dnia 25 kwietnia 2012 r. oraz nr 42  
z dnia 25 kwietnia 2013 r., ze zm. 
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pozostającego do dyspozycji nadleśnictw o wartość niewykonanych zadań 
rzeczowych z zakresu działalności podstawowej.  

O wyrównywanie niedoborów środków finansowych nadleśnictw do poziomu 
ich rzeczywistych wielkości NIK wnioskowała już w 2009 r.220  

(dowód: akta kontroli 4271-4276, 4896-4897, 4958) 

2. W planie finansowo-gospodarczym PGL LP na 2011 r.221 w wyniku błędu 
pracownika wykazano zawyżoną kwotę bilansu otwarcia środków funduszu 
leśnego (763.505,2 tys. zł) z uwagi na nieuwzględnienie kwoty 21.595,4 tys. zł 
wydatkowanej w 2010 r. ze środków funduszu stabilizacji. W tym zakresie  
ww. plan finansowo-gospodarczy należy uznać za sporządzony nierzetelnie. 

(dowód: akta kontroli str. 5613-5620, 5626-5634, 5565-5566, 5578, 5581-5593, 
6245-6250, 6304-6306) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie wydatkowanie środków funduszu 
leśnego z naruszeniem art. 58 ust. 1 ustawy o lasach. W pozostałym zakresie 
pozytywnie ocenia działalność jednostki w kontrolowanym obszarze. 

4. Sytuacja majątkowo – finansowa Lasów Państwowych 

 4.1. Ocena sytuacji majątkowo – finansowej jednostki  

4.1.1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach PGL LP  
są państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,  
w skład której wchodzą cztery rodzaje jednostek organizacyjnych. Według stanu  
na dzień 31 grudnia 2013 r. w skład PGL LP wchodziły: Dyrekcja Generalna Lasów 
Państwowych; 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych; 430 nadleśnictw;  
22 inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (7 zakładów  
o zasięgu krajowym oraz 15 zakładów o zasięgu regionalnym). 

PGL LP prowadzi gospodarkę leśną oraz zarządza lasami stanowiącymi własność 
Skarbu Państwa222. Powierzchnia gruntów będąca w nieodpłatnym zarządzie PGL 
LP według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 7.599.698,34 ha, w tym 
powierzchnia lasów 7.285.296,86 ha, a ich wartość223, wykazana w ewidencji 
pozabilansowej, stanowiła 260.004.671,20 tys. zł.  

NIK zwraca uwagę, że PGL LP w bilansie nie wykazuje w sposób kompletny 
wszystkich posiadanych gruntów i lasów. Wykazuje wyłącznie grunty i lasy 
zakupione lub otrzymane w drodze zamiany224. Zniekształca to obraz sytuacji 
majątkowo – finansowej PGL LP, bowiem w sprawozdaniu tym nie jest ujawniony 
pełny majątek Skarbu Państwa, w oparciu o który jednostka prowadzi działalność 
realizując przychody oraz zyski.  

                                                      
220  Informacja o wynikach kontroli gospodarowania środkami funduszu leśnego, KSR-41010/08, nr ewid. 

152/2009/P08110/KSR. 
221  Wprowadzonym zarządzeniem nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 

Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2011. 
222  Z wyjątkiem lasów: 1/ będących w użytkowaniu wieczystym parków narodowych, 2/ wchodzących w skład Zasobów 

Własności Rolnej Skarbu Państwa, 3/ będących w użytkowaniu wieczystym na mocy odrębnych przepisów. 
223  Wartość ustalona według metody określonej w Zarządzeniu nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia  

20 maja 2010 r. w sprawie ustalania wartości lasów i gruntów (…), ujęta w ewidencji pozabilansowej. 
224  Fakt ten opisano w dalszej części wystąpienia w punkcie 4.2. bieżącego rozdziału.  
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Z zastrzeżeniem powyższego, w latach 2011-2013 suma aktywów PGL LP 
systematycznie rosła od 8.485.917,5 tys. zł do 9.618.914,3 tys. zł. 

W majątku PGL LP największy udział, mieszczący się w przedziale od 56,6%  
do 63,0%, miały aktywa trwałe. Obejmowały one przede wszystkim budynki, 
budowle oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Grunty stanowiły mniej niż 1% 
wartości aktywów, co wynika z wyżej opisanego niekompletnego ujęcia wartości 
lasów w ewidencji bilansowej.    

Kolejną istotną pozycją aktywów były środki pieniężne. Stanowiły one od 29,4% do 38,2% 
sumy aktywów. Ich stan225 na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 2.879.813,8 tys. zł.  

Należności stanowiły niski odsetek sumy aktywów (od 4,62% do 6,18%). Ich główną 
pozycją były należności z tytułu dostaw i usług, w tym należności ze sprzedaży 
drewna, których stan w latach 2011-2013 wynosił od 204.466,2 tys. zł  
do 323.669,6 tys. zł, z czego należności przeterminowane od 61.533,7 tys. zł  
do 85.256,8 tys. zł. Należności z tytułu sprzedaży drewna przeterminowane powyżej 
180 dni powstały głównie w oparciu umowy kupna-sprzedaży drewna z okresu 
transformacji polskiej gospodarki oraz z lat 1999-2001, które nie zawierały zapisów 
o zabezpieczeniu płatności. Pierwsze uregulowania w tym zakresie zostały 
wprowadzone w 2007 r.  

PGL LP posiadała wysokie kapitały własne, które systematycznie wzrastały  
(z 6.528.276,6 tys. zł w 2011 r. do 7.218.221,7 tys. zł w 2013 r.). Ich udział  
w finansowaniu majątku kształtował się w przedziale od 75,04% do 76,93%. 
Natomiast ogólny poziom zadłużenia był niski. Kształtował się w granicach  
od 23,07% do 24,96 % sumy pasywów, z czego zobowiązania krótkoterminowe 
stanowiły od 13,23% do 14,80 %. 

Kapitały własne w pełni finansowały aktywa trwałe, a kapitał obrotowy (liczony jako 
nadwyżka kapitału własnego nad aktywami trwałymi) w latach 2011-2013 był 
dodatni. Wskazuje to na utrzymującą się w kontrolowanym okresie bezpieczną 
strukturę finansowania aktywów, zapewniającą utrzymanie płynności finansowej. 

Wskaźniki obrotowości należności226 i zobowiązań227 przyjmowały prawidłową 
proporcję, tzn. wskazywały na nieco szybszą ściągalność należności niż spłatę 
zobowiązań, przez co PGL LP w nieco większym stopniu finansowała swoją 
działalność kredytem kupieckim niż go udzielała odbiorcom. Średnia szybkość 
obrotu zapasami wynosiła mniej niż 11 dni. 

Wysoki stan środków pieniężnych uzyskany w wyniku prowadzonej – w oparciu  
o powierzone mienie – działalności oraz w wyniku realizacji zysków (przede 
wszystkim na sprzedaży drewna) powodował, że w kontrolowanym okresie  
w Lasach Państwowych występowała nadpłynność finansowa. Świadczą o tym 
wskaźniki płynności, których poziom ukształtował się znacznie powyżej poziomów 
uznawanych jako oczekiwane. Wskaźnik płynności I stopnia228 przyjmował wartości 
od 2,80 do 2,97 (poziom oczekiwany do 2), II stopnia229 od 2,66 do 2,84 (poziom 
oczekiwany od 1 do 1,5) oraz III stopnia230 od 2,31 do 2,41 (poziom oczekiwany  

                                                      
225  Stan środków pieniężnych obejmujący również lokaty powyżej 12 miesięcy. 
226  Wskaźnik szybkości obrotu należności handlowych przyjmował wartości ok. 18 dni w 2011 r., ok 19 dni w 2012 r. oraz 

około13 dni w 2013 r. 
227  Wskaźnik szybkości obrotu zobowiązań handlowych przyjmował wartości ok. 18 dni w 2011 r., ok. 19 dni w 2012 r. oraz 

ok. 17 dni w 2013 r. Wskaźniki obrotu należności i zobowiązań handlowych wyliczono jako iloraz wartości - odpowiednio 
należności i zobowiązań - według stanu na ostatni dzień roku obrotowego oraz przychodów ze sprzedaży, pomnożony 
przez 360 dni. Podobnie wyliczone zostały wskaźniku obrotu zapasów. 

228  Relacja aktywów obrotowych do zobowiązań bieżących.   
229  Relacja aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do zobowiązań bieżących. 
230  Relacja aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy i należności do zobowiązań bieżących. 
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do 0,5). Powyższe oznacza, że w latach 2011-2013 stan środków pieniężnych 
posiadanych przez PGL LP przewyższał około 2,5-krotnie stan zaciągniętych 
zobowiązań bieżących. Pomimo tego, że wolne środki pieniężne Lasów 
Państwowych w swojej istocie – jako uzyskane z majątku Skarbu Państwa –  
są środkami publicznymi, to zgodnie z obowiązującymi przepisami nie były one 
lokowane w formie depozytu prowadzonego przez ministra finansów.  

Poziom realizowanego przez PGL LP zysku netto był wynikiem wzajemnego 
kształtowania się osiąganych przychodów oraz ponoszonych kosztów.  

Głównym źródłem przychodów PGL LP jest sprzedaż drewna (zaliczana  
do działalności podstawowej). Przychody ze sprzedaży drewna w latach 2011-2013 
wynosiły: 
− w 2011 r. 6.604,3 mln zł, co stanowiło 88,4% przychodów ogółem i 92,5% 

przychodów ze sprzedaży, 
− w 2012 r. 6.356,4 mln zł, co stanowiło 86,4% przychodów ogółem i 91,8% 

przychodów ze sprzedaży, 
− w 2013 r. 6.329,9 mln zł, co stanowiło 86,9% przychodów ogółem i 91,7% 

przychodów ze sprzedaży. 

Mimo przewagi popytu nad podażą drewna, zauważalna jest tendencja spadkowa 
tych przychodów, co NIK ocenia jako negatywne zjawisko. Spadek ten nie był 
jednak wynikiem zmniejszenia ilości sprzedaży drewna, przeciwnie ilość ta wzrosła  
z 34.309,1 tys. m3 w 2011 r. do 36.527,6 tys. m3 w 2013 r. Był on efektem spadku 
średniej ceny sprzedaży drewna ogółem za 1 m3 ze 189,93 zł w 2011 r. do 171,69 zł 
w 2013 r.  

Rentowność działalności PGL LP uzależniona jest zarówno od koniunktury na rynku 
drewna, jak również od poziomu ponoszonych kosztów i efektywności wydatkowania 
środków. W każdym roku kontrolowanego okresu jednostka osiągała zyski netto, 
jednak wynik ze sprzedaży231 będący miarą efektywności podstawowej działalności 
operacyjnej kształtował się odmiennie. W latach 2011-2013 wynik ze sprzedaży 
zmniejszył się z 669.461,6 tys. zł w 2011 r. do 89.117,7 tys. zł. w 2013 r.,  
a w 2012 r. wystąpiła strata w wysokości (-) 1 634,6 tys. zł.  
Zmniejszenie zysku ze sprzedaży było wynikiem niekorzystnych relacji zmian 
poziomu przychodów i kosztów. 

Relacje wybranych pozycji wynikowych przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 1 Wybrane pozycje wynikowe PGL LP za lata 2010-2013 

lp 
Wyszczególnienie  

2010 2011 2012 2013 3:2 4:3 5:4 5:2 

tys. zł  % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Przychody ze 
sprzedaży 
produktów  5 742 837,5 7 142 701,2 6 920 485,0 6 901 302,5 124,38 96,89 99,72 120,17 

4 
Koszty ogólnego 
zarządu 2 368 941,7 2 763 124,1 2 959 129,1 3 033 097,2 116,64 107,09 102,50 128,04 

5 
Zysk (strata) ze 
sprzedaży  208 551,3 669 461,6 -1 634,6 89 117,7 x x x x 

6 

Koszty 
wynagrodzeń 
ogółem 1 660 604,0 1 901 467,4 2 081 106,7 2 102 491,9 114,50 109,45 101,03 126,61 

                                                      
231  Wynik na sprzedaży stanowi różnicę pomiędzy przychodami i kosztami (w tym kosztami ogólnymi zarządu) w ramach 

podstawowej działalności operacyjnej. Nie obejmuje on wyniku z pozostałej działalności operacyjnej i działalności 
finansowej.    
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7 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagrodzenia 
ogółem 5,60 6,39 6,99 6,98 114,11 109,39 99,86 124,64 

8 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagrodzenia 
pracowników 
Służby Leśnej  6,14 7,03 7,70 7,72 114,50 109,53 100,26 125,73 

9 
Koszty hodowli i 
ochrony lasu 701.900,0* 849.872,0 916.123,8 933.695,4 121,10 107,80 101,92 133,02 

*) Dane uzyskane w tysiącach złotych. 

Kwota przychodów systematycznie zmniejszała się z 7.142.701,2 tys. zł w 2011 r. 
do 6.901.302,5 tys. zł w 2013 r., przy czym w 2012 r. nastąpił spadek o 3,11%,  
a w 2013 r. spadek o 0,28%, podczas gdy w tym samym okresie koszty,  
w szczególności koszty ogólnego zarządu, rosły. Zdaniem NIK jest to negatywne 
zjawisko, gdyż zwiększa się udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio  
z prowadzeniem gospodarki leśnej, w kwocie przychodów. W sytuacji dekoniunktury 
na rynku drewna może to oznaczać niemożność pełnego pokrycia kosztów ogólnych 
z bieżących przychodów, a nawet doprowadzić do utrudnień w finansowaniu zadań 
związanych bezpośrednio z gospodarką leśną. 
Istotną pozycją wpływającą na wzrost poziomu kosztów były koszty wynagrodzeń. 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w PGL LP było wyższe w 2013 r. w stosunku 
do roku 2010 o 24,7% (wzrost z 5.595 zł do 6.980 zł), z tego wynagrodzenie 
pracowników służby leśnej o 25,8% (z 6.135 zł do 7.717 zł). W DGLP średnie 
miesięczne wynagrodzenia wzrosły o 28,8% (z 8.646 zł do 11.133 zł).  
W konsekwencji koszty wynagrodzeń PGL LP były wyższe w porównaniu do roku 
2010 o 26,6%. Przeciętne wynagrodzenia w PGL LP są prawie dwukrotnie wyższe 
niż w gospodarce narodowej. Ich dynamika wzrostu była wyższa od wskaźnika: 
inflacji232, który ukształtował się w analogicznym okresie na poziomie 12%, wzrostu 
kwoty bazowej członków korpusu służby cywilnej oraz żołnierzy zawodowych  
i funkcjonariuszy wynoszącego 0% i przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej, który wynosił 13,2%. Natomiast zysk netto PGL LP w tym samym 
okresie obniżył się o 17,0%. 
Koszty ochrony i hodowli lasu, kluczowe dla przyszłości gospodarki leśnej w latach 
2011-2013 wyniosły łącznie 2.699.691,2 tys. zł. Stanowiły one około 30 % kosztów 
ogólnego zarządu. Ich dynamika była niewiele wyższa od dynamiki wynagrodzeń  
i wyraźnie niższa od dynamiki inwestycji, a zbliżona do dynamiki kosztów ogólnego 
zarządu.      
PGL LP wykazywało straty na działalności socjalno-bytowej, co wynikało  
ze sprzedaży mieszkań zakładowych pracownikom i byłym pracownikom PGL LP  
z ustawowym upustem w wysokości do 95%. W wyniku sprzedaży tych 
nieruchomości Lasy Państwowe poniosły stratę233 na 1.430 transakcjach  
w wysokości 42.326,5 tys. zł oraz zysk na 678 transakcjach w kwocie 9.606,0 tys. zł. 
Per saldo poniesiono więc stratę w kwocie 32.720,5 tys. zł, co w istotny sposób 
wpłynęło na obniżenie wyniku finansowego. Jednocześnie w latach 2011-2013 PGL 
LP poniosło wydatki inwestycyjne na budynki mieszkalne w kwocie 227.296,9 tys. zł. 
Pomimo negatywnych zjawisk odnoszących się do relacji przychodów i kosztów, 
stan majątkowo-finansowy PGL LP w latach 2011-2013 NIK ocenia jako dobry, 
sytuacja była stabilna, na co wskazują przede wszystkim wysokie wskaźniki 
płynności, bardzo wysoki udział kapitałów własnych w strukturze finansowania 
aktywów, niskie wskaźniki zadłużenia. Świadczy to o niezagrożonej – w najbliższej 
przyszłości – zdolności PGL LP do terminowego regulowania zobowiązań.  
                                                      
232  Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez GUS. 
233  Strata liczona jako różnica pomiędzy cena sprzedaży a wartością bilansowa sprzedanej nieruchomości. 
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Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o lasach,234  
w latach 2014 i 2015 PGL LP zobowiązane jest dokonać wpłaty po 800,0 mln zł  
do budżetu państwa, w ciężar kapitału własnego. Konieczność dokonania 
powyższych wpłat wymaga od PGL LP podejmowania decyzji z zachowaniem zasad 
optymalizacji zakładanych celów i efektywności ponoszenia wydatków. Ma to 
szczególne znaczenie w sytuacji ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych, 
których poziom w badanym okresie wyniósł 3.178.755,6 tys. zł, podczas gdy  
w analogicznym okresie zrealizowane zyski ze sprzedaży wyniosły tylko  
756.944,8 tys. zł a zyski netto 1.393.718,6 tys. zł. Kontynuacja procesów 
inwestycyjnych na dotychczasowym poziomie, nieuzasadnionym wielkością 
realizowanych zysków, może w przyszłości mieć negatywny wpływ na zachowanie 
płynności finansowej PGL LP. Dlatego też, jak wskazano wyżej, zdaniem NIK, 
istnieje potrzeba optymalizacji zakładanych celów i efektywności ponoszenia 
wydatków. 

(dowód: akta kontroli str. 1409, 1476-1477, 1484-1486, 1774, 2052-2058,  
2112-2148, 2219-2290, 2293-2533, 2549-2586, 2630-2637, 2650-2652,  

4683-4729, 3398-3828, 4651-4682, 4738-4741, 4747-4766, 5717, 7534-7673) 

1. NIK zauważa, że PGL LP nie dokonało redukcji kosztów ogólnego zarządu,  
w odpowiedzi na zmniejszające się przychody. Pomimo tego, że od 2011 r. 
przychody ze sprzedaży sukcesywnie zmniejszały się, to PGL LP nie ograniczyły 
kosztów ogólnego zarządu. Przeciwnie, koszty te w badanym okresie wzrosły  
9,8%, a w 2013 r. w porównaniu do 2010 r. aż o 28,0%. Jedną z przyczyn wzrostu 
koszów ogólnego zarządu był, opisany w uwadze nr 2 rozdziału 2 wystąpienia, 
wzrost przeciętnego wynagrodzenia. W konsekwencji koszty wynagrodzeń PGL 
LP były wyższe w porównaniu do roku 2010 o 26,6 %, a przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie prawie dwukrotnie wyższe niż w gospodarce narodowej. NIK 
wskazuje, że systematyczny wzrost wynagrodzeń znacznie przekraczał poziom 
inflacji, co może budzić wątpliwości w związku ze zmniejszającymi się 
przychodami i zyskami netto PGL LP, szczególnie w okresie spowolnienia wzrostu 
gospodarczego. 

2. NIK zawraca uwagę, że ujemny wpływ na poziom realizowanych przez PGL LP  
w latach 2011-2013 zysków miały straty w kwocie 32.720,5 tys. zł poniesione  
w związku z transakcjami sprzedaży mieszkań zakładowych na rzecz 
pracowników oraz byłych pracowników Lasów Państwowych.    

3. Nadzór DGLP nad windykacją należności PGL LP obejmował wydawanie 
odpowiednich zarządzeń i wytycznych dotyczących np. umarzania i rozkładania 
na raty należności pieniężnych, prowadzenie i zlecanie kontroli okresowych w tym 
zakresie. Sprawy te były także omawianie na naradach dyrektorów i zastępców 
dyrektorów ds. ekonomicznych, a także na krajowych naradach naczelników 
wydziałów. Dane nt. struktury wiekowej, a także wartości oraz głównych przyczyn  
i tytułów przeterminowanych należności z tytułu dostaw i usług, z wyjątkiem 
należności za drewno, zostały jednak zebrane z jednostek dopiero w trakcie 
kontroli NIK. W ocenie NIK, brak bieżącej informacji w tym zakresie, może 
utrudniać DGLP skuteczny nadzór nad windykacją tej grupy należności. 

(dowód: akta kontroli str. 1409, 1476-1477, 1484-1486, 2052-2058, 2112-2148, 
2219-2290, 2293-2422, 2630-2637) 

 

 

                                                      
234  Dz. U. z 2014 r. poz. 222. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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4.1.2. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych jest jednostką organizacyjną PGL LP, 
stanowiącą aparat wykonawczy Dyrektora Generalnego. Podstawowym jej 
zadaniem jest stwarzanie możliwości realizowania przez Dyrektora Generalnego 
zadań przypisanych mu z mocy prawa, określonych przez ustawę o lasach oraz 
przepisy wykonawcze do tej ustawy, a także określonych przez inne przepisy 
prawne. Oceniając sytuację majątkowo-finansową DGLP należy zwrócić uwagę na 
fakt, iż stan majątkowy DGLP obejmuje aktywa i pasywa funduszu leśnego, gdyż 
środkami tego funduszu dysponuje Dyrektor Generalny.   

W latach 2011-2013 suma aktywów DGLP wahała się od 977.702,3 tys. zł na koniec 
2011 r., przez 1.003.942,6 tys. zł w 2012 r. do 984,899,4 tys. zł na koniec roku 2013.  

W strukturze majątku najistotniejszą pozycją były środki pieniężne235, których udział 
wynosił 84,7% w 2011 r., 86,0% w 2012 r. oraz 83,5% w 2013 r., w tym środki 
funduszu leśnego stanowiły odpowiednio 80,3%, 79,9% oraz 73,2 % sumy aktywów. 
Stan środków pieniężnych, innych niż środki funduszu leśnego, wzrósł w 2012 r.  
o 19.992,5 tys. zł, a w 2013 r. o 39.597,9 tys. zł. Główną przyczyną ich wzrostu  
w 2012 r. była nadwyżka wpłat (od jednostek podległych) na utrzymanie DGLP 
ponad kwotę poniesionych kosztów, która wyniosła 16.909,7 tys. zł, natomiast  
w 2013 r. nadwyżka wpłat na utrzymanie DGLP (9.083,7tys. zł) oraz nadwyżka wpłat 
jednostek podległych na zakup nowej siedziby ponad kwotę wydatków poniesionych 
na ten cel, w tym na przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu 
(12.194,4 tys. zł236). 

Źródłami finansowania majątku DGLP były kapitały własne oraz zobowiązania. 
Kapitały własne pokrywały stan majątku w przedziale od 78,1% do 81,2%, w tym 
fundusz leśny od 67,4% do 80,2%. W pozostałym zakresie majątek finansowany był 
zobowiązaniami, których udział wynosił od 15,6% do 18,9%. Dominującą pozycją 
zobowiązań były zobowiązania wewnątrzzakładowe, natomiast zobowiązania  
z tytułu dostaw i usług stanowiły tylko od 1,7% do 3,8% sumy pasywów.  

Struktura majątku i źródeł jego finansowania zapewniała DGLP wysoką płynność 
finansową i bieżące regulowanie zobowiązań.         

Najistotniejszym źródłem przychodów dla DGLP były wpłaty na utrzymanie  
od jednostek podległych (przy czym zaznaczyć należy, że w sprawozdaniu 
finansowym prezentowane są one jako zmniejszenie kosztów ogólnego zarządu). 
W 2011 r. wyniosły one 29.881,4 tys. zł, w 2012 – 48.787,2 tys. zł, a w 2013 r. – 
46.819,1 tys. zł. Ponadto DGLP realizowała przychody z działalności 
administracyjnej ze sprzedaży usług oraz w postaci dotacji i dofinansowań, których 
wysokość wahała się w kolejnych latach i wynosiła od 625,7 tys. zł  
do 5.660,8 tys. zł.  

W latach 2011-2013 zdecydowana większość kosztów dotyczyła bieżącego 
utrzymania, tj. kosztów ogólnego zarządu i działalności administracyjnej. Koszty 
działalności administracyjnej kalkulowane były na poziomie otrzymanego 
dofinansowania, skutkiem czego działalność ta zamykała się bezwynikowo. 

 

 

                                                      
235  Środki pieniężne liczone łącznie z długoterminową lokatą.  
236  Jednostki podległe wpłaciły w 2013 r. do DGLP środki pieniężne w kwocie 80.000,0 tys. zł na zakup siedziby, natomiast 

DGLP poniosła na ten cel wydatki w cenie zakupu w kwocie 67.805,6 tys. zł (zakup nieruchomości – 62.640,0 tys. zł oraz 
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu 5.165,6 tys. zł). 
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Ponoszone koszty ogólnego zarządu oraz koszty wynagrodzeń kształtowały się jak niżej: 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 zmiana 
  tys. zł/etaty 2012-2011 2013-2012 

Koszty ogólnego zarządu  28 042,0 31 877,5 37 735,4 3 835,5 5 857,9 
Koszty wynagrodzeń  14 482,4 17 314,1 21 108,8 2 831,7 3 794,7 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie  9,7 10,9 11,1 1,2 0,2 
> pracownicy Służby Leśnej 12,4 14,1 13,2 1,7 -0,9 
> zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych 
poza Służbą Leśną 7,7 8,3 8,2 0,6 -0,1 
> zatrudnieni na stanowiskach robotniczych 6,7 7,5 7,8 0,8 0,3 
Przeciętne zatrudnienie 125 132 158 7 26 
> pracownicy Służby Leśnej 53 61 94 8 33 
> zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych 
poza Służbą Leśną 69 68 62 -1 -6 
> zatrudnieni na stanowiskach robotniczych 3 3 2 0 -1 

Powyższe dane wskazują na to, że koszty ogólnego zarządu oraz stanowiące 
istotną pozycję koszty wynagrodzeń systematycznie wzrastały. Na poziom kosztów 
wynagrodzeń wpływ miał zarówno wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia 
jak i wzrost zatrudnienia w DGLP. Wzrost ogólnego poziomu wynagrodzeń wynikał 
również ze zmiany struktury zatrudnienia, bowiem wzrósł udział pracowników Służby 
Leśnej, których średnie wynagrodzenia są najwyższe, a jednocześnie zmniejszył się 
udział pracowników pozostałych o niższych średnich zarobkach.      

Istotnymi pozycjami wpływającymi na wynik finansowy DGLP były również 
przychody finansowe z tytułu odsetek, których łączna kwota w związku  
ze wzrastającym stanem środków pieniężnych również systematycznie rosła i 
wynosiła od 1.653,1 tys. zł w 2011 r. do 3.205,6 tys. zł w 2013 r.   

W latach 2011 – 2012 DGLP wykazała wysokie koszty z tytułu odpisów 
aktualizujących wartości inwestycji w akcje. W 2011 r. odpisy wyniosły  
29.965,3 tys. zł, a w 2012 r. 17.531,1 tys. zł. Dotyczyły one przede wszystkim akcji 
„[…]”237nabywanych w latach 2006-2007238. Utrata wartości akcji wskazuje na 
nietrafność podejmowanych w minionych latach decyzji inwestycyjnych. W związku 
z dokonaniem odpisów w 2011 r. DGLP poniosła ostatecznie stratę netto w 
wysokości 27.472,7 tys. zł, natomiast w 2012 r. koszty odpisów aktualizujących 
zostały zniwelowane zyskiem ze sprzedaży uzyskanym przede wszystkim z 
nadwyżki wpłat na utrzymanie DGLP nad poniesionymi kosztami.   

Pomimo negatywnych zjawisk odnoszących się do poziomu ponoszonych kosztów, 
zdaniem NIK w kontrolowanym okresie sytuacja majątkowo-finansowa Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych była stabilna, występował wysoki stan środków 
pieniężnych oraz wysoka płynność finansowa, co wynikało z przyjętego sposobu 
finansowania działalności jednostki (wpłaty od jednostek podległych).   

(dowód: akta kontroli str. 1041-1094,1410-1418, 1484-1486, 2423-2486, 2489, 
2534-2548, 2630-2637, 2946-2963, 3082-3397, 4651-4667) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

                                                      
237  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 
poz.1503 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie danych przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

238  PGL LP posiada udział w kapitale zakładowym „[…]”na poziomie 4,28%.  

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

52 

4.2. Ocena wybranych transakcji/zdarzeń gospodarczych  
oraz prawidłowości ujęcia ich w księgach rachunkowych  

Podział zysku 

Zgodnie z §19 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad gospodarki 
finansowej w PGL LP, wynik finansowy nadleśnictw po pomniejszeniu o wartość 
niewykonanych zadań rzeczowych z zakresu działalności podstawowej oraz o część 
zysku przekazywanego na rachunek Generalnej Dyrekcji, pozostaje w dyspozycji 
nadleśnictwa, z przeznaczeniem na powiększenie funduszów własnych.  
Z dodatniego wyniku finansowego mogą być wydzielone środki, w wysokości 
nieprzekraczającej łącznie 15%, z przeznaczeniem na nagrody dodatkowe, zasilenie 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz cele społecznie użyteczne.  
Propozycję w zakresie podziału wyniku finansowego, jednostki przekazują  
w załączniku nr 4 Informacji dodatkowej do bilansu, jeszcze przed weryfikacją 
wyniku finansowego o wartość niewykonanych zadań rzeczowych z zakresu 
działalności podstawowej. Następnie po otrzymaniu z DGLP decyzji w sprawie 
weryfikacji zadań niewykonanych za dany rok, jednostki sporządzają nową 
propozycję podziału wyniku z uwzględnieniem powyższej weryfikacji. Propozycja 
regionalnych dyrekcji LP oraz zakładów o zasięgu krajowym podlega weryfikacji 
formalnej i ocenie głównego księgowego LP pod kątem zgodności tytułów podziału  
i wartości z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad gospodarki 
finansowej w PGL LP oraz z kwotami i strukturą podziału zysku pozostałych 
jednostek. Zaakceptowany przez Dyrektora Generalnego LP podział wyniku zostaje 
przedstawiony do zatwierdzenia Ministrowi Środowiska. 

(dowód: akta kontroli str. 1295-1300, 1319-1336, 1761-1762, 1856-2051) 

W latach 2011-2013 zysk netto PGL LP w kwocie odpowiednio 829.141,2 tys. zł, 
259.603,6 tys. zł i 304.973,7 tys. zł, po pomniejszeniu o wartość niewykonanych 
zadań rzeczowych z zakresu działalności podstawowej w kwocie odpowiednio 
13.613,9 tys. zł, 41.368,8 tys. zł, 1.208,5 tys. zł, przeznaczonej na zasilenie 
funduszu leśnego, został podzielony na: 
− zwiększenie kapitału zasobów PGL LP poszczególnych nadleśnictw  

i pozostałych jednostek organizacyjnych PGL LP w łącznej kwocie 
odpowiednio: 775.098,5 tys. zł, 200.167,7 tys. zł, 283.898,9 tys. zł, 

− cele społecznie użyteczne w kwocie odpowiednio: 31.899,1 tys. zł,  
12.782,4 tys. zł, 14.248,2 tys. zł, 

− zasilenie ZFŚS w kwocie odpowiednio: 8.529,8 tys. zł, 5.284,7 tys. zł,  
5.618,1 tys. zł. 

W latach 2011-2013 z zysku netto PGL LP nie wydzielono kwot na nagrody 
dodatkowe, a wysokość środków przeznaczonych na zasilenie zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych oraz cele społecznie użyteczne stanowiła 
odpowiednio 4,9%, 7,0% i 6,5% zysku netto. 
Strata netto DGLP z roku 2011 w kwocie (-)27.472,7 tys. zł zmniejszyła w całości 
kapitał własny DGLP (Kapitał zasobów LP), a zysk netto z lat 2012-2013 w kwocie 
odpowiednio, 1.089,2 tys. zł, 10.237,7 tys. zł zwiększył w całości kapitał własny 
DGLP. 

(dowód: akta kontroli str. 1295-1300, 1305-1318, 1512-1518, 2624) 

Transakcje pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych 

W latach 2011-2013 wartość transakcji z tytułu dostaw, robót i usług świadczonych 
przez DGLP na rzecz innych jednostek organizacyjnych LP wyniosły łącznie  
322,0 tys. zł, w tym 68,2 tys. zł na rzecz Centrum Informacyjnego LP (czynsz za 
pomieszczenia biurowe oraz lokal mieszkalny), 60,0 tys. zł na rzecz Zakładu 

Opis stanu 
faktycznego 
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Informatyki LP (czynsz za pomieszczenia biurowe, zwrot kosztów usług 
zdrowotnych) oraz 48,1 tys. zł na rzecz RDLP Katowice (zwrot kosztów przejazdu 
i diet pracowników DGLP oddelegowanych do przeprowadzenia kontroli okresowych 
w RDLP). 
W latach 2011-2013 wartość transakcji z tytułu dostaw, robót i usług świadczonych 
na rzecz DGLP przez inne jednostki organizacyjne LP wyniosły łącznie  
106.516,6 tys. zł, z czego kwota 104.471,0 tys. zł dotyczyła wydatków funduszu 
leśnego. Z pozostałych transakcji w łącznej kwocie 2.045,7 tys. zł, najwyższe były 
transakcje z Nadleśnictwem Chojnów (799,8 tys. zł głównie za korzystanie  
z budynków biurowych), Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych  
(710,6 tys. zł z tytułu najmu lokali biurowych oraz kosztów ich utrzymania) oraz 
Ośrodkiem Rozwojowo-Wdrożeniowym w Bedoniu (249,2 tys. zł głównie z tytułu 
organizacji szkoleń).   
Na podstawie 5 transakcji o łącznej wartości 95,8 tys. zł obejmujących zwrot 
kosztów za korzystanie z budynków biurowych Nadleśnictwa Chojnów stwierdzono, 
że zwroty te nastąpiły po koszcie wykonania. 

(dowód: akta kontroli str. 1337-1408, 1613-1655, 2625) 

Udziały i akcje 

Według stanu na dzień 1 stycznia 2011 r. PGL LP posiadało udziały lub akcje 
w 27 spółkach, 3 spółdzielniach mieszkaniowych oraz 1 banku spółdzielczym.  
W latach 2011-2013 trzy spółki zakończyły działalność i zostały wykreślone z KRS, 
natomiast udziały/akcje w dwóch spółkach zostały sprzedane. Na dzień 31 grudnia 
2013 r. PGL LP posiadało więc udziały lub akcje 22 spółek i udziały 
w 4 spółdzielniach. 
Nabywcami udziałów i akcji były różne jednostki organizacyjne PGL LP.     

Nabycie udziałów w spółdzielniach mieszkaniowych oraz w banku spółdzielczym 
było warunkiem przystąpienia do spółdzielni i odpowiednio nabycia mieszkań 
traktowanych jako służbowe lub otworzenia rachunku bankowego. Łączna wartość 
udziałów w spółdzielniach wynosi 12,0 tys. zł. 

Wszystkie udziały i akcje w spółkach zostały nabyte przed okresem objętym 
kontrolą. Jednocześnie przed okresem objętym kontrolą 12 spółek zaprzestało 
działalności, nie posiadało majątku ani organów statutowych (zarządu, ewentualnie 
organów nadzoru). W przypadku 10 spółek nie został dopełniony obowiązek 
przerejestrowania spółek z Rejestru Handlowego do Krajowego Rejestru Sądowego. 
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wskazał, że działania ze strony PGL LP  
w odniesieniu do powyższych spółek, mając na uwadze ich stan prawny, brak 
organów w postaci działającego zarządu i rady nadzorczej, implikowałyby 
konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów, przy braku możliwości uzyskania 
jakichkolwiek wpływów. 

Wartość udziałów i akcji w spółkach według cen nabycia wynosiła na dzień  
1 stycznia 2011 r. 106.265,2 tys. zł, a wartość odpisów aktualizujących  
21.805,9 tys. zł. Natomiast na dzień 31 grudnia 2013 r. według cen nabycia wyniosła 
101.900,5 tys. zł, a wartość odpisów aktualizujących 67.790,1 tys. zł. 

W latach 2011-2012 PGL LP osiągnęło łącznie przychody z posiadanych akcji  
i udziałów w wysokości 6.270,3 tys. zł, w tym: 
− 4.336,9 tys. zł przychodów sprzedaży akcji sprzedanych w drodze 

przymusowego wykupu, osiągnięty zysk wyniósł 3.333,5 tys. zł, 
− 1.849,1 tys. zł przychodów z tytułu odkupienia udziałów w spółce przez 

udziałowca większościowego, udziały w tej spółce zostały nabyte w drodze 
konwersji wierzytelności na udziały, wykup nastąpił według ceny nabycia, czyli 
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wartości konwertowanego długu, w wyniku tej transakcji odzyskano całą 
wartość należności, 

− 84,3 tys. zł przychodów z tytułu dywidend wypłaconych przez trzy spółki. 

Zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 4 ustawy o lasach, dochody wynikające z udziału lub 
uzyskane ze sprzedaży akcji i udziałów w spółkach stanowią środki zwiększające 
fundusz leśny.  

W latach 2011-2013 PGL LP poniosło koszty związane z posiadanymi udziałami  
w łącznej wysokości 47.514,9 tys. zł w tym: 
− 47.496,5 tys. zł z tytułu utworzenia odpisu aktualizującego wartość akcji, 
− 18,5 tys. zł koszty wyceny wartości udziałów, w związku z zamiarem ich sprzedaży. 

Dyrekcja Generalna LP posiadała udziały i akcje w 6 podmiotach, w tym w 1 spółce była 
założycielem, udziały w 3 spółkach otrzymała na zasadzie konwersji wierzytelności,  
a akcje 2 spółek zostały zakupione. W latach 2011-2013 wyksięgowana została wartość 
udziałów w 2 spółkach (jedna z powodu przymusowego wykupu, druga w wyniku 
upadłości i wykreślenia w KRS). W latach 2011-2013 w księgach rachunkowych Dyrekcji 
Generalnej LP ujęto koszty z tytułu odpisu aktualizującego wartość akcji w łącznej 
kwocie 47.496,5 tys. zł natomiast dochody (zwiększające fundusz leśny) osiągnięto  
w łącznej wysokości 3.338,5 tys. zł, w tym dywidenda 5,0 tys. zł oraz zysk z tytułu 
sprzedaży akcji w procedurze przymusowego wykupu 3.333,5 tys. zł 

 (dowód: akta kontroli str. 4277-4572, 4613-4614) 

Ewidencja ilościowa i wartościowa powierzonego w zarząd mienia Skarbu Państwa 

Jednostki organizacyjne PGL LP prowadzą ewidencję ilościową i wartościową 
powierzonego w zarząd mienia Skarbu Państwa z wykorzystaniem aplikacji LAS 
wchodzącej w skład Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Wartość lasów 
i gruntów nabywanych w drodze zakupu lub zamiany ustalana jest według metod 
wyceny środków trwałych określonych w Zasadach (Polityce) Rachunkowości PGL 
LP, w tym w cenie nabycia, a wartość pozostałych lasów i gruntów ustalana jest 
według metody określonej w Zarządzeniu nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 20.05.2010 r. w sprawie ustalania wartości lasów i gruntów 
(…), zgodnie z którą pozabilansową wartość lasu stanowi sumę wartości gruntu 
leśnego i wartości drzewostanu. Wartość danej powierzchni gruntu leśnego zależy 
m.in. od typu siedliskowego lasu oraz średniej ceny sprzedaży drewna. Na wartość 
drzewostanów, oprócz średniej ceny sprzedaży drewna, wpływa także wiek, klasa 
bonitacji, udział gatunków i stopień zadrzewienia danej powierzchni lasu. Na koniec 
2013 r. wartość lasów ujętych wyłącznie w ewidencji pozabilansowej, wykazana  
w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2013 rok, wynosiła 
259.944.294,5 tys. zł i uległa obniżeniu w stosunku do roku poprzedniego  
o 20.215.607,0 tys. zł, tj. 7,2%, co wynikało głównie ze spadku średniej ceny 
sprzedaży drewna o 8,2%, z 186,42 zł z 1m3 w 2012 r. do 171,05 zł w 2013 r. 
W celu zapewnienia prawidłowego i jednolitego wprowadzania powierzchni działek  
i użytków gruntowych w nadleśnictwach Dyrektor Generalny LP wydał zarządzenie 
nr 67 z 17.07.2001 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania lasów, gruntów i innych 
nieruchomości w LP. W zarządzeniu tym określono: 
− sposób zakładania i prowadzenia ewidencji gruntów w jednostkach, 
− wymóg corocznego uzgadniania wydruków z rejestru gruntów prowadzonego  

w jednostkach PGL LP z ewidencją powszechną oraz sporządzania wykazu 
rozbieżności działek i użytków,  

− obowiązek usuwania zaistniałych różnic pomiędzy ewidencją w nadleśnictwie  
a ewidencją powszechną, 
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− obowiązek zgłaszania do ewidencji powszechnej zaistniałych zmian  
i uzyskiwania potwierdzenia zmian powstałych w ewidencji powszechnej, 

− wymóg określania działek danymi z opisu taksacyjnego przyjętego z planu 
urządzania lasu, tj. numerem oddziału lub oddziału i pododdziałów. 

W zakresie cech taksacyjnych oraz zgodności stanu faktycznego na gruncie  
ze stanem w ewidencji stosowane są procedury kontrolne przewidziane zarządzeniem 
nr 55 Dyrektora Generalnego LP z 21.11.2011 r. w sprawie „Instrukcji urządzania lasu” 
oraz zarządzeniem nr 63 Dyrektora Generalnego LP z 13.08.2002 r. w sprawie 
kontroli i odbioru robót urządzeniowych zlecanych przez regionalne dyrekcje LP. 
Kontrole obejmują poprawność wykonania robót urządzeniowych, w tym m.in. (§ 3  
ust. 2 zał. 1 do zarządzenia na 63 z 2002 r.): 
− poprawność pomiarów elementów miąższości, dokonanych na powierzchniach 

próbnych rozmieszczonych w drzewostanach, 
− zgodność rodzajów użytków gruntowych i cech drzewostanów, zapisanych  

w kartach dokumentu źródłowego „opis taksacyjny” z danymi ewidencyjnymi 
nadleśnictwa, 

− kompletność opisów taksacyjnych. 

Powyższe czynności są przedmiotem kontroli okresowych przeprowadzanych przez 
Dyrektorów RDLP. 
Kontrolami w latach 2011-2013 objęto 163 jednostki organizacyjne PGL LP, tj. 35% 
z 470 jednostek organizacyjnych LP. W 2012 r. przeprowadzono kontrolę  
w 40 nadleśnictwach (9% z 430), a w 2013 r. w 49 (11%). Wyniki kontroli w latach 
2012-2013 wskazywały, na bardzo dobrą ocenę zgodności opisu taksacyjnego  
w systemie Informatycznym PGL LP ze stanem faktycznym na gruncie. Ocenę taką 
uzyskały 34 z 39 jednostek badanych w tym zakresie w 2012 r. oraz 43 z 49 
jednostek w 2013 r. Niezgodności w większości przypadków były związane  
z błędami, które powstały w trakcie sporządzania planu urządzania lasu oraz 
aktualizacji opisów obowiązującego planu.  
Po kontrolach okresowych do kierowników jednostek kontrolowanych kierowane są 
wystąpienia zawierające m.in. ocenę kontrolowanej działalności oraz uwagi i wnioski 
w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Kierownik kontrolowanej jednostki 
zobowiązany jest udzielić odpowiedzi o sposobie wykorzystania ocen i uwag oraz 
realizacji wniosków pokontrolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 1504-1506, 1534, 1716-1739, 1765, 1774-1775,  
2082-2083, 2197-2209, 2291-2422, 2640-2643, 2653, 2986,4031) 

Dochody ze sprzedaży lasów i gruntów  

Dochody ze sprzedaży lasów i gruntów, o których mowa w art. 38 ustawy o lasach 
wyniosły w latach 2011-2013 odpowiednio 17.182,1 tys. zł, 11.663,1 tys. zł oraz 
17.392,2 tys. zł. Dyrektor Generalny LP w zarządzeniach w sprawie rocznego planu 
finansowo-gospodarczego na dany rok określił, że wpłaty do DGLP z tytułu 
dochodów ze sprzedaży lasów i gruntów należy przekazywać poprzez RDLP  
w terminie 10 dni od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek danej jednostki 
organizacyjnej LP. Dochody przekazywane na rachunek DGLP przez RDLP, były 
niezwłocznie przekazywane do Ministerstwa Środowiska. 

(dowód: akta kontroli str. 1338, 1739-1760, 2644) 
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Rekompensaty za opóźnienie w płatności 

W 2013 r. tytułem rekompensat za opóźnienia w płatności na podstawie art. 10 
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych239, 
naliczono ogółem w PGL LP kwotę 334,3 tys. zł, w tym za drewno 312,2 tys. zł. 
Kwota wpłacona z tego tytułu wyniosła 61,8 tys. zł, w tym za drewno 56,4 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1535-1578, 2158-2163, 2638-2639) 

Obciążenia podatkowe PGL LP 

Suma wpłat dokonanych przez PGL LP z tytułu podatków wyniosła w latach  
2011-2013 odpowiednio: 1.109.428,6 tys. zł, 1.053.317,4 tys. zł oraz  
1.037.839,0 tys. zł. Najwyższe kwoty dotyczyły wpłat z tytułu podatku od towarów  
i usług, które wyniosły odpowiednio 912.226,4 tys. zł, 807.881,8 tys. zł,  
792.774,4 tys. zł. Wpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za lata 
2011-2013 wyniosły odpowiednio 32.535,4 tys. zł, 49.445,5 tys. zł oraz  
45.962,5 tys. zł. Suma wpłat z tytułu podatku leśnego wyniosła odpowiednio 
138.463,6 tys. zł, 166.633,9 tys. zł oraz 166.569,5 tys. zł, z tytułu podatku  
od nieruchomości 24.944,4 tys. zł, 27.545,8 tys. zł oraz 30.661,5 tys. zł, a z tytułu 
podatku rolnego wyniosła odpowiednio 1.256,8 tys. zł, 1.808,3 tys. zł oraz  
1.869,0 tys. zł.  

Jednocześnie w latach 2011-2013 jednostki organizacyjne PGL LP otrzymały ulgi 
podatkowe w wysokości 215,0 tys. zł, na które złożyły się głównie ulgi w podatku  
od nieruchomości. 

(dowód: akta kontroli str. 1338-1339, 1419-1469, 1478-1483, 1487-1488,  
2062-2068, 2645-2646) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych nie sprawował właściwego nadzoru 
nad jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych posiadającymi udziały 
lub akcje w spółkach w zakresie sprawowanego nadzoru właścicielskiego.  
O braku właściwego nadzoru świadczy m.in. następujące ustalenia: 
• jednostki organizacyjne PGL LP nie posiadały oryginałów umów nabycia 

udziałów w 11 podmiotach, które nie zostały wykreślone z KRS ani 
wyksięgowane z ksiąg Lasów Państwowych,  

• Dyrekcja Generalna LP nie posiada kopii umów nabycia udziałów przez 
inne jednostki organizacyjnej PGL LP. Działania nadzorcze nad 
jednostkami organizacyjnymi LP w zakresie spółek ograniczały się do 
zebrania informacji dla Ministerstwa Skarbu Państwa oraz wysłania 
zapytania do Ministerstwa Środowiska i MSP w sprawie sprzedaży 
udziałów, 

• Dyrektor Generalny LP nie posiada pełnej informacji, czy pracownicy 
Lasów Państwowych (poza pracownikami delegowanymi przez Lasy 
Państwowe do zasiadania w Radach Nadzorczych) są jednocześnie 
zatrudnieni w spółkach, w których Lasy Państwowe posiadają udziały  
lub akcje lub czy pracownicy Lasów Państwowych świadczyli dla tych 
spółek usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, pomimo  
że zatrudnienie w tych spółkach lub świadczenie takich usług mogłoby 
powodować potencjalny konflikt interesów, 

                                                      
239  Dz. U. z 2013 r., poz. 403. 
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• w odpisach KRS dwóch spółek stwierdzono błędnie ujawnione dane 
dotyczące wartości wniesionych aportów, błędy te nie zostały stwierdzone 
ani poprawione od dnia rejestracji w KRS.     

Dyrektor Generalny w wyjaśnieniach powołał się na samodzielność finansową 
jednostek organizacyjnych posiadających udziały i akcje w spółkach.  
Zdaniem NIK, Dyrektor powinien sprawować nadzór nad jednostkami 
organizacyjnymi posiadającymi udziały i akcje w spółkami, ze względu  
na fakt, że zyski z udziałów w spółkach stanowią jedno ze źródeł przychodów 
funduszu leśnego, którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Lasów 
Państwowych. 

(dowód: akta kontroli str. 4277-4431) 

2. W PGL LP, w oparciu o § 4 zarządzenia nr 24/98 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych w sprawie sposobu ustalania i ewidencjonowania wartości 
niewykonanych zadań240, wynik finansowy nadleśnictw pozostający do ich 
dyspozycji pomniejszany jest o przekroczenie pozyskania drewna  
w użytkowaniu rębnym w stopniu, który według oceny dyrektora regionalnej 
dyrekcji LP w sposób istotny może ograniczyć przychodowość nadleśnictwa  
w następnych latach. Jest to niezgodne z § 19 ust.1 pkt 1 rozporządzenia  
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, który stanowi, iż do dyspozycji 
nadleśnictwa (z przeznaczeniem na powiększenie funduszów własnych) 
pozostaje wynik finansowy nadleśnictwa po pomniejszeniu o wartość 
niewykonanych zadań rzeczowych z zakresu działalności podstawowej. 

Odpowiedzialność za naruszenie postanowień ww. przepisu ponosi Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych. 
W odpowiedzi na podanie przyczyn takiego stanu rzeczy Dyrektor Generalny 
LP nie zgodził się z ustaleniami. Nie przedstawił jednak argumentacji 
odnoszącej się do kwestii pomniejszania wyniku nadleśnictwa o równowartość 
przekroczenia przychodów ze sprzedaży drewna, lecz odnosił się do wartości 
niewykonanych zadań. Podzielamy stanowisko Dyrektora, że w wykonaniu 
zadań określonych ustawą oraz przepisami wykonawczymi wydaje on 
zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych. Najwyższa Izba 
kontroli stoi jednak na stanowisku, że postanowienia tych zarządzeń nie mogą 
pozostawać w sprzeczności z aktami prawnymi wyższego rzędu.  

(dowód: akta kontroli: 4265, 4844, 4868-4869, 4892-4893) 

3. W wyniku podziału wyniku finansowego za 2011 r. w Nadleśnictwie Ostrów 
Mazowiecka, które wypracowało zysk w wysokości 7.304,1 tys. zł, 
pozostawiono do jego dyspozycji zysk pomniejszony o 2 530,0 tys. zł. 
przeznaczając go na zasilenie innych nadleśnictw. Było to niezgodne z § 19 
ust.1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad gospodarki 
finansowej w PGL LP, który stanowi, iż do dyspozycji nadleśnictwa  
(z przeznaczeniem na powiększenie funduszów własnych) pozostaje wynik 
finansowy nadleśnictwa po pomniejszeniu o wartość niewykonanych zadań 
rzeczowych z zakresu działalności podstawowej. 

Odpowiedzialność za naruszenie postanowień ww. przepisu ponosi Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych. 

                                                      
240  Zarządzenie nr 24/98 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22.05.1998 r. w sprawie sposobu ustalania  

i ewidencjonowania wartości niewykonanych zadań rzeczowych z zakresu działalności podstawowej nadleśnictw  
i przeprowadzania oceny wyniku nadleśnictwa na działalności podstawowej i administracyjnej, zmienione zarządzeniem 
nr 53/ 98 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27.10.1998 r.    
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Dyrektor Generalny LP nie udzielił w tej sprawie wyjaśnień informując, że pytania 
dotyczące powyższej kwestii dotyczą działań Dyrektora Regionalnego Lasów 
Państwowych w Warszawie, do którego się zwrócił o udzielenie odpowiedzi. NIK 
nie zgadza się w tym zakresie, że stanowiskiem Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, bowiem Dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych 
przedstawiają propozycję podziału wyniku natomiast propozycje te akceptuje 
Dyrektor Generalny LP i przedstawia je do zatwierdzenia Ministrowi Środowiska. 
Podział zysku netto w jednostkach organizacyjnych za 2011 r. Dyrektor Generalny 
LP zatwierdził decyzją nr 53 z dnia 27 czerwca 2012 r.  

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych wyjaśnił241, że na 
podstawie zarządzenia Dyrektora Generalnego LP w sprawie sposobu 
ustalania i ewidencjonowania wartości niewykonanych zadań rzeczowych 
powołał komisję weryfikacyjną w RDLP w Warszawie. Wyjaśnił, że „komisja 
weryfikacyjna dokonała oceny zadań z zakresu gospodarki leśnej, w wyniku 
której dokonano korekty wyniku finansowego (przesunięć między jednostkami). 
W dwóch jednostkach…powstały niedobory na działalności administracyjnej, 
podstawowej i ubocznej…W 6 jednostkach powstały niedobory w zakresie 
środków na inwestycje i dlatego dokonano korekty wyniku in plus 
przeznaczając te środki na inwestycje…W nadleśnictwie Ostrów Mazowiecka  
w 2011 r. nastąpiła klęska wiatrołomów i w wyniku pozyskania i sprzedaży 
dodatkowych mas drewna przychody ze sprzedaży drewna były ponad 
dwukrotnie wyższe od planowanych, co w konsekwencji spowodowało wzrost 
planowanego wyniku o 6,6 mln. zł…Wyrównanie niedoborów środków  
na inwestycje pozwoliły na zaplanowanie w 2012 r. inwestycji na kwotę ponad 
50 mln zł.”   Ponadto z wyjaśnień Dyrektora RDLP w Warszawie wynika,  
że środki pieniężne wynikające z „przesunięcia” zysku zostały rozliczone  
i przekazane za pośrednictwem RDLP, z pominięciem rachunku funduszu 
leśnego prowadzonego w DGLP. 

Zdaniem NIK, zgodnie § 19 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów  
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w PGL LP,  
w Nadleśnictwie Ostrów Mazowiecka powinien pozostać do dyspozycji zysk  
w kwocie niepomniejszonej o środki przekazane innym nadleśnictwom. 
Natomiast wyrównanie niedoborów powinno następować ze środków Funduszu 
Leśnego, w oparciu o art. 58 ust.1 ustawy o lasach.    

 (dowód: akta kontroli 4897-4898, 4950-4954) 

1. Zdaniem NIK, fakt posiadania udziałów w spółkach, które nie prowadzą 
działalności ani nie posiadają organów ustawowych, wprawdzie nie generuje 
kosztów, jednak powoduje wykazywanie zniekształconego obrazu sytuacji 
majątkowej, zarówno w sprawozdaniu finansowym, jak i w dokumentach 
przekazywanych do Ministerstwa Skarbu Państwa, dotyczących informacji  
o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach handlowych 

2.  NIK zwraca uwagę, że w PGL LP ewidencja bilansowa nie obejmuje wszystkich 
składników majątku, gdyż lasy i grunty, które nie zostały nabyte w drodze zakupu 
lub zamiany, ewidencjonowane są pozabilansowo. Tymczasem, zgodnie z art. 46 
ustawy o rachunkowości wszystkie składniki majątku (aktywów) jednostki 
powinny być wykazywane w bilansie jednostki. W księgach rachunkowych  

                                                      
241  Wyjaśnienia załączone do odpowiedzi udzielonej przez Dyrektora Generalnego LP. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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w ewidencji bilansowej nie ujęto 7.271,7 tys. ha lasów o wartości  
259.944.294,5 tys. zł242.  

3.  Z zestawień zbiorczych dot. wyceny lasów z systemu SILP wynika, że wartość 
lasów PGL LP ujętych w księgach rachunkowych wyniosła 58.965,9 tys. zł  
na koniec 2012 r. oraz 66.397,3 tys. zł na koniec 2013 r. NIK zwraca uwagę, 
że była ona wyższa odpowiednio o 27% i 28% od wartości tych lasów faktycznie 
ujętej w księgach rachunkowych PGL LP (46.342,8 tys. zł oraz 51.865,5 tys. zł). 
Wynikało to głównie z błędów w księgach rachunkowych jednostek 
organizacyjnych PGL LP polegających na nieujęciu na odpowiednim koncie 
księgowym wartości lasu w przypadku zakupu, zamiany gruntów i lasów lub 
zalesienia gruntu. Zastępca Dyrektora Generalnego LP nakazał jednostkom,  
w których wystąpiły niezgodności o doprowadzenie do końca 2014 r. do 
zgodności ksiąg rachunkowych ze stanem faktycznym, zgodnym z ewidencją 
gruntów prowadzoną nadleśnictwie. 

(dowód: akta kontroli str. 1504-1506, 1774-1775, 2059-2061, 2082-2083,  
2110-2111, 2640-2643, 2986) 

4.3. Ocena systemu organizacji rachunkowości 

W latach 2011-2013 w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 
obowiązywały jednolite dla wszystkich jednostek organizacyjnych LP zasady 
rachunkowości, wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych243. Księgi rachunkowe prowadzone były w programie System 
Informatyczny Lasów Państwowych (zwanym także SILP) w podsystemie Finanse  
i Księgowość. Ponadto w podsystemach SILP prowadzone były księgi pomocnicze, 
w tym dla wartości lasów i gruntów w podsystemie LAS (ewidencja pozabilansowa). 

Księgi rachunkowe prowadzone były dla każdej jednostki organizacyjnej Lasów 
Państwowych w jej siedzibie. W systemie SILP zdefiniowane zostały raporty 
umożliwiające uzyskanie danych dla celów analitycznych i zarządczych. Większość 
raportów dostępnych z poziomu DGLP dotyczy wyłącznie tej jednostki, jednak 
zostały też zdefiniowane raporty, które mogą prezentować dane dla dowolnej 
jednostki, dla RDLP wraz z nadleśnictwami oraz dla całej PGL LP.  

 (dowód: akta kontroli s. 2605-2606, 2942- 2945, 2979-2982, 4068-4087) 

Sprawozdanie finansowe PGL LP było sprawozdaniem łącznym, sporządzanym na 
podstawie sprawozdania finansowego Dyrekcji Generalnej LP, łącznych 
sprawozdań RDLP oraz sprawozdań zakładów o zasięgu krajowym. Łączne 
sprawozdania finansowe RDLP sporządzane były na podstawie sprawozdania 
RDLP oraz podległych nadleśnictw i zakładów o zasięgu regionalnym.  

Łączne sprawozdanie finansowe PGL LP podległo obligatoryjnemu badaniu przez 
biegłego rewidenta. Badaniu temu podlegały również łączne sprawozdania RDLP 
oraz część sprawozdań jednostkowych.  

Wszystkie sprawozdania przekazywane są jednostce nadrzędnej w formie 
papierowej oraz w wersji elektronicznej. 

                                                      
242  Wartość ustalona wg metodologii przyjętej dla potrzeb ewidencji, o której mowa w §8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 

szczegółowych zasad gospodarki finansowej w PGL LP, prowadzonej pozabilansowo. 
243  Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie Zasad (polityki) 

rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont z komentarzem Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zmienione Zarządzeniami nr 89 z 22 grudnia 2009 r.; nr 67 z dnia 30 grudnia 
2010 r., nr 73 z dnia 29 grudnia 2011 r., nr 19 z dnia 29 lutego 2012 r., nr 85 z dnia 30 listopada 2012 r., nr 87 z dnia  
4 grudnia 2012 r. (tekst jednolity), nr 15 z dnia 24 stycznia 2013 r. i nr 61 z dnia 11 lipca 2013 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Za sporządzenie sprawozdania finansowego PGL LP, zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości244 odpowiedzialny jest Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych, który w celu zapewnienia prawidłowości 
sprawozdania finansowego w latach 2011-2013 podejmował następujące działania: 
− corocznie wydawane było zarządzenie w sprawie zasad prezentacji danych  

w sprawozdaniu finansowym PGL LP przez jednostki organizacyjne Lasów 
Państwowych245, zawierające wykaz formularzy, na których sprawozdanie ma 
być sporządzone oraz szczegółowe objaśnienia dotyczące zakresu danych  
w poszczególnych wierszach danego formularza, ponadto wydawane są inne 
wytyczne dotyczące sprawozdawczości finansowej; 

− corocznie był tworzony i przekazywany jednostkom podrzędnym plik Excel 
zawierający formularze niezbędne do sporządzenia sprawozdania 
finansowego; w pliku tym umieszczone są formuły umożliwiające automatyczne 
sprawdzenie poprawności wprowadzenia niektórych danych, 

− corocznie organizowane były narady głównych księgowych RDLP i zakładów  
o zasięgu krajowym, na których omawiane są zagadnienia związane z 
weryfikacją danych zawartych w księgach rachunkowych, zasady sporządzania 
sprawozdań i ich kontroli przez jednostki nadrzędne 

− w 2011 r. zorganizowane zostało szkolenie dla głównych księgowych 
wszystkich jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie 
rachunkowości, podatku dochodowego od osób prawnych, sporządzania 
sprawozdania finansowego. 

Kontrola ksiąg rachunkowych oraz transakcji dokonywanych w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych dokonywana była w latach 2011-2013  
w ramach kontroli tzw. kompleksowej (obecnie okresowej), prowadzonej do końca 
roku 2012 przez Inspekcję Lasów Państwowych, podległą Dyrektorowi 
Generalnemu Lasów Państwowych, a w 2013 r. przez służby podległe Dyrektorom 
Regionalnym. Tematyka kontroli kompleksowej (okresowej) oraz zasady i sposób 
dokumentowania ocen kontrolowanej działalności były w latach 2011-2013 
określane zarządzeniami Dyrektora Generalnego. 

(dowód: akta kontroli s. 2942-2944, 3827-4007, 4011-4031, 4045-4046) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Łączne sprawozdania finansowe PGL LP zawierały błędy, które nie zostały 
wykryte i usunięte na etapie tworzenia i weryfikacji łącznego sprawozdania 
finansowego: 
a) w informacjach dodatkowych do sprawozdań finansowych PGL LP za lata 

2011, 2012 oraz za rok 2013 nie wykazano wszystkich zobowiązań 
warunkowych zaciągniętych przez jednostki organizacyjne PGL LP.  
W informacji dodatkowej do sprawozdania za rok 2011 nie wykazano  
2 zobowiązań warunkowych na łączną kwotę 1.834.180,02 zł, w informacji 
dodatkowej do sprawozdania za rok 2012 brak jest danych dotyczących  
6 zobowiązań warunkowych na łączną kwotę 7.375.323,00 zł, zaś  
w informacji dodatkowej do sprawozdania za 2013 r. brak jest danych 
dotyczących 6 zobowiązań warunkowych na łączną kwotę 8.818.270,00 zł, 
a jednocześnie w tym sprawozdaniu ujawniono zabezpieczenie o wartości 
7.819.841,90 zł, udzielone w 2014 r. 

                                                      
244  Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm. 
245  odpowiednio: za rok 2011 - Zarządzenie nr 74 z dnia 29 grudnia 2011 r., za rok 2012 - Zarządzenie nr 96  

z dnia 20 grudnia 2012 r., za rok 2013 - Zarządzenie nr 80 z dnia 6 grudnia 2013 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zastępcę Dyrektora 
Generalnego LP ds. gospodarki leśnej oraz Zastępcę Dyrektora 
Generalnego LP ds. ekonomicznych, przyczyną niekompletności 
wykazanych informacji były przeoczenia i pomyłki przy sporządzaniu 
sprawozdań finansowych przez nadleśnictwa i łącznych sprawozdań 
finansowych przez RDLP 

b) w informacjach dodatkowych do sprawozdań finansowych PGL LP za lata 
2011, 2012 oraz 2013 błędnie wykazano kwotę odpisów aktualizujących 
wartość inwestycji długoterminowych – udziałów i akcji. W załącznikach nr 7 
do sprawozdań finansowych wykazano zaniżone kwoty odpisów  
o 803.518,60 zł, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., 31 grudnia  
2012 r. i 31 grudnia 2013 r. 

Główny Księgowy wyjaśnił, że przyczyną nieprawidłowego wykazania 
wartości odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów 
finansowych w sprawozdaniu PGL LP były różnice w sposobie prezentacji 
wartości odpisów aktualizujących wartość inwestycji w łącznych 
sprawozdaniach RDLP oraz sprawozdaniu DGLP, będących podstawą  
do sporządzenia sprawozdania łącznego (cztery jednostki ujęły wartość 
odpisów w załącznikach w wartości dodatniej, dwie jednostki w wartości 
ujemnej), niewykazanie wartości odpisu aktualizującego w sprawozdaniu 
jednej jednostki oraz błędne wykazanie odpisu jako dotyczącego aktywów 
krótkoterminowych w sprawozdaniu jednej jednostki. 

c) w rachunku przepływów pieniężnych PGL LP za lata 2011, 2012, 2013 jako 
przepływy z działalności finansowej wykazano wpłaty z tytułu odpisu 
podstawowego na fundusz leśny (odpowiednio w kwocie 656.640,5 tys. zł, 
916.345,4 tys. zł oraz 913.099,5 tys. zł), dokonywane przez jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych, a także dopłaty na wyrównanie 
niedoborów na działalności leśnej (odpowiednio w kwocie 460.800,7 tys. zł, 
703.324,1 tyś. zł oraz 893.642,2 tyś. zł), dokonywane ze środków funduszu 
leśnego. Wpłaty z tytułu odpisu podstawowego dokonywane są przez 
nadleśnictwa (za pośrednictwem RDLP) na wyodrębniony rachunek 
bankowy środków funduszu leśnego, którym dysponuje Dyrektor Generalny 
LP. Środki pieniężne z tytułu dopłat przelewane są z rachunku bankowego 
środków funduszu leśnego (za pośrednictwem RDLP) na rachunki bankowe 
nadleśnictw. Wykazywanie przelewów dokonywanych pomiędzy 
rachunkami bankowymi PGL LP jako przepływów działalności finansowej  
w rachunku przepływów pieniężnych stanowi naruszenie postanowień  
art. 48b ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości oraz postanowień Krajowego 
Standardu Rachunkowości nr 1 246 (dalej zwanego „KSR nr 1”). 

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wyjaśnił, że w jego ocenie 
wszystkie wpływy i wydatki funduszu leśnego stanowią przepływy  
z działalności finansowej. Stanowisko to uzasadniał wskazując, że: 
− fundusz leśny jest wyodrębnionym elementem gospodarki finansowej, 

więc nie może być zaliczany do działalności operacyjnej; Dyrektor 
Generalny LP nie wskazał przy tym podstaw prawnych, dla których 
„wyodrębniony element gospodarki finansowej” nie mógłby być 
zaliczany do działalności operacyjnej; NIK wskazuje, że Zakładowy 

                                                      
246  Komunikat nr 5 Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów 

Rachunkowości w sprawie przyjęcia poprawionego krajowego standardu rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów 
pieniężnych" (Dz. Urz. MF nr 6, poz. 26). 
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Fundusz Świadczeń Socjalnych także jest ustawowo wyodrębnionym 
„elementem gospodarki finansowej”, a przepływy związane z ZFŚS są 
zawsze prezentowane jako przepływy z działalności operacyjnej; 

− fundusz leśny jest zaliczany do kapitałów PGL LP, a zgodnie  
z punktem 6.1 KSR do przepływów z działalności finansowej zalicza się 
wpływy i wydatki związane zarówno z pozyskaniem, jak u spłatą 
własnych i obcych źródeł finansowania, w tym wpływy i wydatki 
powodujące zwiększenie lub zmniejszenie kapitału (funduszu) 
własnego; NIK wskazuje, że zgodnie z postanowieniami przywołanego 
punktu KSR, przepływy z działalności finansowej powinny powodować 
jednocześnie zmiany rozmiarów i relacji kapitału (funduszu) własnego  
i zadłużenia w jednostce; przelew środków pieniężnych pomiędzy 
rachunkami bankowymi PGL LP nie powoduje zmian relacji kapitału  
i zadłużenia PGL LP, tym samym operacje związane z naliczeniem 
(przekazaniem środków) odpisu podstawowego oraz przekazaniem 
dopłat na wyrównanie niedoborów na działalności leśnej nie spełniają 
definicji przepływów działalności finansowej; 

− „w rachunku przepływów pieniężnych PGL LP w działalności 
operacyjnej prezentowane są wpływające na wynik finansowy netto 
(…) odpis na fundusz leśny, stanowiący koszt działalności operacyjnej 
w nadleśnictwach i dopłata z funduszu leśnego, otrzymanego przez 
nadleśnictwa na wyrównanie niedoborów środków finansowych (…), co 
również wynika z tego, że żadna z pozycji korygujących wynik 
finansowy netto pkt A.II – Korekty, poz. 1-10 rachunku przepływów 
pieniężnych PGL LP (…) nie zawiera korekty o ujęte w wyniku 
finansowym netto odpis na fundusz leśny i dopłaty z funduszu leśnego. 
Zaznaczyć również należy, iż poz. 10 (wiersz 15) rachunku przepływów 
pieniężnych nie obejmuje odpisu na fundusz leśne i dopłat z funduszu 
leśnego na działalność operacyjną nadleśnictw, co wynika z Zasad 
prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego za rok …, (...)Taka prezentacja znajduje 
oparcie w KRS 1 w pkt 7.4 Grupa A – Przepływy środków pieniężnych 
z działalności operacyjnej, II.10 – Inne korekty”.  

W odniesieniu do powyższych wyjaśnień wskazać należy, że: 
− Wewnętrzne zasady sporządzania sprawozdania finansowego nie 

mogą być podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego 
niezgodnie z ustawą o rachunkowości, 

− Wprawdzie w sprawozdaniach jednostkowych nadleśnictw przekazanie 
odpisu podstawowego na fundusz leśny oraz otrzymanie dopłat na 
wyrównanie niedoborów na działalności leśnej, może i powinno 
(zgodnie z zasadą podmiotowości) być traktowane jako przepływ 
finansowy zaliczany do działalności finansowej (z punktu widzenia 
nadleśnictwa wpływy i wydatki z tego tytułu są operacjami finansowymi 
dokonywany na inny niż własny rachunek bankowy), jednak  
w sprawozdaniu łącznym PGL LP takie operacje (znowu zgodnie  
z zasadą podmiotowości) powinny być eliminowane z rachunku 
przepływów pieniężnych jako przelewy na własne rachunki bankowe 
nie powodujące zmiany stanu środków pieniężnych w PGL LP jako 
całej jednostce gospodarczej, 

− Krajowe Standardy Rachunkowości z założenia prezentują przykłady 
typowych operacji (zdarzeń) gospodarczych. Brak wskazania w KSR 1 
operacji związanych z funduszem leśnym wynika z nietypowości tych 
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operacji, a nie z braku konieczności dokonania właściwych korekt 
działalności operacyjnej. 

Zdaniem NIK, kryteria przepływów z działalności finansowej spełniają 
jedynie wpływy funduszu leśnego pozyskiwane z innych źródeł niż 
jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (np. wpływy z tytułu kar) 
oraz wydatki z funduszu leśnego na rzecz podmiotów innych niż 
jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (np. z tytułu badań 
naukowych). Natomiast wszelkie przepływy dokonywane pomiędzy 
jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych powinny być 
ujmowane w sprawozdaniu łącznych PGL LP w Rachunku przepływów 
pieniężnych w pozycji A. II.10  Inne korekty, w ten sposób będąc 
prawidłowo przypisane do działalności operacyjnej.  

d) w sprawozdaniu łącznym PGL LP za rok 2013 wykazano krótkoterminowe 
aktywa finansowe – udzielone pożyczki w kwocie 4.500,0 tys. zł, które 
obejmują wyłącznie pożyczki udzielone pomiędzy nadleśnictwami; 
ponieważ wszystkie nadleśnictwa są jednostkami organizacyjnymi PGL LP, 
z punktu widzenia Lasów Państwowych pożyczki te nie stanowią aktywów 
inwestycyjnych (nie przyniosą korzyści ekonomicznych PGL LP „jako 
całości”, natomiast korzyści ekonomiczne uzyskane przez nadleśnictwa 
udzielające pożyczek będą odpowiadać kosztom poniesionym przez 
nadleśnictwo korzystające z pożyczki); aktywa finansowe i zobowiązania  
z tego tytułu, zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, 
powinny więc podlegać eliminacji w sprawozdaniu łącznym PGL LP. 

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wyjaśnił, że eliminacji  
nie dokonano omyłkowo. 

Zgodnie z § 51 Regulaminu organizacyjnego DGLP, za sporządzanie 
sprawozdań finansowych Lasów Państwowych odpowiedzialny jest Główny 
Księgowy Lasów Państwowych, natomiast za zapewnienie prawidłowego 
sporządzenia sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest, zgodnie z art. 4a 
ustawy o rachunkowości, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, który 
wyjaśnił, że przyjęta procedura sporządzania oraz nadzoru nad prawidłowością 
łącznego sprawozdania finansowego zakładała spełnienie wymogów 
dotyczących sprawozdań finansowych przewidzianych w ustawie  
o rachunkowości, posiłkując się przy tym poświadczeniami wiarygodności 
danych zawartych w łącznych sprawozdaniach finansowych RDLP, wyrażonymi 
w opiniach biegłych rewidentów. Dyrektor Generalny LP wskazał ponadto,  
że niespójności danych oraz braki niektórych informacji w sprawozdaniach 
finansowych wynikają poniekąd także ze skali unikalnego przedsięwzięcia, jakim 
jest scalenie blisko pół tysiąca samodzielnych sprawozdań finansowych 
jednostek organizacyjnych w łączne sprawozdanie finansowe PGL LP oraz,  
że kwoty błędów przekraczają nieznacznie 1% wartości wykazanych  
w sprawozdaniu, odpowiednio odpisów aktualizujących wartość 
długoterminowych aktywów finansowych i zobowiązań warunkowych, według 
stanu na 31 grudnia 2013 r., nie wpływają zatem na ogólną prezentację sytuacji 
finansowej i majątkowej PGL LP. 

Zdaniem NIK, wprawdzie wystąpienie powyższych błędów w sprawozdaniu 
finansowym nie wpływa w istotny sposób na prawidłowość przedstawienia 
sytuacji finansowej i majątkowej PGL LP, jednak świadczy o nieskuteczności 
mechanizmów kontroli w procesie sporządzania łącznego sprawozdania 
finansowego PGL LP, co rodzi ryzyko niewykrycia w przyszłości istotnych błędów 
w sprawozdaniu finansowym. Jedną z przyczyn nieskuteczności mechanizmów 
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kontroli w procesie sporządzania łącznego sprawozdania finansowego PGL LP 
był fakt, że Główny Księgowy LP nie dysponował jednostkowymi sprawozdaniami 
finansowymi wszystkich jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, nawet 
w wersji elektronicznej, co uniemożliwiało kontrolę prawidłowości danych 
zagregowanych z danymi wykazanymi w jednostkowych sprawozdaniach 
finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. 

(dowód: akta kontroli: 405-415, 1098-1100, 2654-2667, 2877-2923, 2942-2944, 
3026-3040, 4032-4046, 4403-4404, 4656-4659, 4667-4680, 4747-4750,  

4764-4766) 

Ponadto NIK zwraca uwagę, że badanie sprawozdań finansowych, także 
sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych PGL LP będących 
podstawą sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego, nie może być 
elementem mechanizmów kontroli, a tym bardziej podstawowym elementem 
kontroli w procesie sporządzania łącznego sprawozdania finansowego. 
Zadaniem kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy  
o rachunkowości jest takie zaprojektowanie systemu rachunkowości, w tym 
procesu sporządzania sprawozdania finansowego, by spełnione zostały 
wszystkie wymogi ustawy o rachunkowości. Natomiast zadaniem biegłego 
rewidenta badającego sprawozdanie finansowe, w myśl zarówno Krajowych,  
jak i Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej jest między innymi 
ocena tych mechanizmów i procesów. 

2. Kapitał zasobów Lasów Państwowych w latach 2011-2013 nie był zwiększany  
o równowartość dotacji celowych, o których mowa w art. 54 ustawy o lasach, 
pomimo, że zgodnie z §9 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych 
zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe, o równowartość powyższych dotacji powinny być zwiększane 
zasoby Lasów Państwowych. 

Łącznie wartość dotacji udzielonych na podstawie art. 54 ustawy o lasach 
wyniosła w latach 2011-2013 13.104,3 tys. zł, w tym w 2011 r łącznie  
4.548,6 tys. zł, w 2012 r. łącznie 6.047,9 tys. zł i w 2013 r. łącznie 2.507,8 tys. zł. 

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wyjaśnił, że pojęcie „zasoby”, użyte  
w § 9 ww. rozporządzenia, w opinii PGL LP należy interpretować zarówno jako 
aktywa, jak i kapitał zasobów. Dyrektor Generalny LP wskazał ponadto  
na zasadę zachowania współmierności przychodów i kosztów jako podstawę 
ujęcia otrzymanych dotacji wynikowo a nie kapitałowo. 

NIK podziela wprawdzie pogląd przedstawiony przez Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych o konieczności zachowania nadrzędnej zasady 
rachunkowości – zasady współmierności przychodów i kosztów, jednak w tym 
przypadku stoi na stanowisku, że przepis wyrażony w § 9 rozporządzenia  
w sposób wyraźny wskazuje na tytuły zwiększeń i zmniejszeń kapitału własnego 
Lasów Państwowych, a zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o rachunkowości kapitały 
własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według 
zasad określonych przepisami prawa. 

(dowód: akta kontroli str. 4135-4219) 

Najwyższa Izba Kontroli sytuację majątkowo-finansową PGL LP ocenia jako dobrą  
i stabilną. Jednak w ocenie NIK, systematyczny wzrost kosztów ogólnego zarządu 
oraz wzrost kosztów wynagrodzeń w sytuacji systematycznego spadku przychodów 
ze sprzedaży oraz zysku netto PGL LP, jest zjawiskiem negatywnym i budzi 
wątpliwości szczególnie w okresie spowolnienia wzrostu gospodarczego.. 

Ocena cząstkowa 
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Ponadto w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami, negatywnie oceniła nadzór 
nad sporządzaniem sprawozdań finansowych łącznych. Negatywnie oceniła również 
podziału zysku nadleśnictw z naruszeniem przepisów prawa. W pozostałym 
zakresie, z zastrzeżeniem stwierdzonych pozostałych nieprawidłowości, pozytywnie 
oceniła działalność w kontrolowanym obszarze. 

5. Realizacja wniosków pokontrolnych z wcześniejszych 
kontroli NIK. 

Kontrola wykazała, iż wnioski zawarte w wystąpieniach pokontrolnych DGLP  
z kontroli: 
− „Realizacja ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry w oparciu  

o „Program dla Odry – 2006” (LWR-4101-20-03/2010, P/10/180), 
− Zarządzanie lasami i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (LLU-4101-23-01/2010, 
P/10/148), 

− Realizacja ustawowego obowiązku ustalania wartości majątku Skarbu Państwa 
zarządzanego przez DGLP (LKI-41101-1-08, I/08/015), 

− Gospodarowanie środkami funduszu leśnego (KSR–41010-1/08, P/08/110), 

pokrywające się z tematyką niniejszej kontroli zostały zrealizowane. 
Natomiast wniosek pokontrolny zawarty w informacji o wynikach kontroli P/08/110 
dotyczący zapewnienia przez Dyrektora Generalnego LP skutecznego nadzoru nad 
dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w zakresie przekazywania 
środków funduszu leśnego na wyrównanie niedoborów powstających przy realizacji 
zadań gospodarki leśnej nie został zrealizowany. 

(dowód: akta kontroli str.5109-5118) 
 
NIK zwraca uwagę na fakt, iż pomimo formalnego wykonania wniosku247 –  
dotyczącego podjęcia działań w celu zapewnienia realizacji, wynikających  
z obowiązujących przepisów prawa, obowiązków wykazywania przez jednostki 
organizacyjne PGL LP w ewidencji księgowej i sprawozdaniach finansowych, 
wartości całego mienia pozostającego w ich zarządzie – nie został osiągnięty cel, 
jaki leżał u podstaw przedmiotowego wniosku tj. pełne wykazanie w aktywach 
bilansu mienia Skarbu Państwa zarządzanego przez PGL LP (gruntów i lasów).  

Wartość niewykazanego w aktywach bilansu PGL LP mienia, ustalona wg 
metodologii przyjętej dla potrzeb (prowadzonej pozabilansowo) ewidencji, o której 
mowa w § 8 ust.1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad gospodarki 
finansowej, wynosi 259.944.294,5 tys. zł. W wyniku tego, sprawozdania finansowe 
nie odzwierciedlają w tym zakresie rzeczywistego obrazu sytuacji majątkowo – 
finansowej PGL LP, gdyż nie są w nich wykazane aktywa stanowiące podstawowe 
źródło generowania przez PGL LP przychodów oraz realizowania zysków.        

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie. Negatywnie ocenia jednak fakt nieosiągnięcia celu, jaki leżał 
u podstaw ww. wniosku.   

                                                      
247  Wniosek zawarto w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10 października 2008 r. sporządzonym w związku  

z, przeprowadzoną przez NIK Delegatura w Kielcach, kontrolą pn. „Realizacja ustawowego obowiązku ustalania wartości 
majątku Skarbu Państwa zarządzanego przez PGL LP. 

Opis stanu 
faktycznego 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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IV. Uwagi i wnioski 
1. Nie kwestionując legalności działania w zakresie transakcji sprzedaży lokali  

i gruntów pracownikom i byłym pracownikom Lasów Państwowych na warunkach 
określonych w art. 40a ust. 4 ustawy o lasach NIK zwraca uwagę,  
że w kontrolowanym okresie dokonano 2.108 takich transakcji, a w przypadku 
1.430  poniesiono stratę w łącznej wysokości 42.326,5 tys. zł, w tym strata  
w kwocie 7.581,4 tys. zł powstała tylko na 57 transakcjach. W tej ostatniej grupie 
strata na jednostkowej transakcji mieściła się w przedziale od 100 tys. zł  
do 246,1 tys. zł.  Zdaniem NIK, sprzedaż nieruchomości na tak preferencyjnych 
warunkach, jest zjawiskiem niekorzystnym z punku widzenia interesów Skarbu 
Państwa. „[…]”248 

2. „[…]”249 

3. NIK zwraca uwagę, na brak przejrzystości w zakresie finansowania działalności 
PGL LP w związku z finansowaniem kosztów działalności z dwóch źródeł,  
tj. z osiąganych przychodów oraz ze środków funduszu leśnego. Ze środków 
funduszu leśnego finansowane są między innymi koszty wspólnych przedsięwzięć, 
badań naukowych czy też inne zadania z zakresu gospodarki leśnej. Koszty  
te nie mają bezpośredniego wpływu na wynik finansowy i nie są wykazywane  
w sprawozdaniu finansowym tj. w rachunku zysków i strat jako koszty działalność. 
Wynik finansowy obciążany jest natomiast odpisem podstawowym na fundusz 
leśny. Odpis ten, co do zasady, jest inną kategoria ekonomiczną niż ww. koszty, 
nie wskazuje na strukturę przyszłych wydatków i co do zasady różni się kwotowo 
od ponoszonych kosztów. Zatem ze sprawozdania finansowego nie wynikają 
bezpośrednio i w sposób przejrzysty pełne koszty działalności PGL LP,  
z uwzględnieniem ich struktury. Ponadto w ustawie o lasach nie zdefiniowano 
pojęcia „wspólne przedsięwzięcia”, co rodzi ryzyko różnych interpretacji i braku 
porównywalności ponoszonych kosztów, w związku z ich odmienną kwalifikacją. 
Postanowienia zarządzenia250 Dyrektora Generalnego LP określające zadania 
wspólne LP również mają charakter ogólny. Wynika z nich, że kwalifikacja zadań 
zależy w dużym stopniu od tego, kto i ile jednostek organizacyjnych PGL LP 
organizuje to zadania. Oznacza to, że takie same co do rodzaju wydatki mogą być 
finansowane w ramach kosztów bieżącej działalności lub z funduszu leśnego  
w zależności od skali przedsięwzięcia i sposobu organizacji zadań. NIK 
jednocześnie zwraca uwagę, że stwierdzone nieprawidłowości w zakresie 
wyrównywania niedoborów powstających przy realizacji zadań gospodarki leśnej 
oraz przy podziale zysku powodują, że fundusz leśny nie spełnia w tym zakresie 
roli określonej w przepisach, co powoduje zakłócenie faktycznych zasad 
finansowania działalności nadleśnictw w relacji do zasad wynikających  
z przepisów. W ostatecznym rezultacie powyższe powoduje brak przejrzystości  
w zakresie finansowania działalności PGL LP i jego jednostek organizacyjnych, jak 
również wysokości i struktury ponoszonych kosztów. 

4. Nie kwestionując legalności działania Dyrektora Generalnego, który na podstawie 
art. 42 ust.1 ustawy o lasach może, w imieniu Skarbu Państwa tworzyć 
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa bądź przystępować do spółek  

                                                      
248  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 

ze zm.) oraz 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie podniesionych ryzyk. Wyłączenia tego dokonano w interesie kontrolowanego podmiotu. 

249  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 
ze zm.) oraz art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie prowadzenia negocjacji. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

250  Zarządzenie nr 1 z dnia 31 stycznia 2012 r. (paragraf 8). 
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z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych, zdaniem Najwyższej Izby 
Kontroli, inwestycje w akcje lub udziały powinny dotyczyć spółek, których 
działalność wiązałaby się bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej, gdyż 
jej prowadzenie jest nadrzędnym zadaniem PGL LP. W ocenie NIK, wszystkie 
podejmowane działania powinny wspomagać lub być związane z gospodarką 
leśną. Wydatkowanie środków na cele niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio  
z gospodarka leśną stoi w sprzeczności z nadrzędnym celem działalności PGL LP. 
Wprawdzie dochody z udziału lub uzyskane ze sprzedaży akcji i udziałów  
są środkami funduszu leśnego, jednak dotychczasowa praktyka wskazuje,  
że dochody takie – o ile zostaną osiągnięte - są zazwyczaj uzyskiwane 
sporadycznie i w dużym odstępie czasowym od wydatkowania środków. Wyniki 
kontroli wskazują, że środki PGL LP zainwestowane w udziały lub akcje  
w znacznym stopniu nie zostaną w żaden sposób odzyskane, na co wskazuje 
poziom odpisów aktualizujących wartość bilansową aktywów inwestycyjnych.  
Na dzień 31 grudnia 2013 r. wartość udziałów i akcji według cen nabycia wyniosła 
101.900,5 tys. zł, a odpisy aktualizujące wartość powyższych aktywów wyniosły 
67.790,1 tys. zł, co stanowi 66,5% wartości zaangażowanego kapitału. Tym 
samym wydatkowanie środków na nabycie akcji lub udziałów trudno uznać  
za związane w jakikolwiek sposób z prowadzeniem gospodarki leśnej. 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli251, wnosi o: 

1. Podjęcie działań w celu opracowania bardziej efektywnej strategii sprzedaży 
drewna. 

2. Dostosowanie dynamiki wzrostu wynagrodzeń w PGL LP do dynamiki zmian 
wynagrodzeń w sferze finansów publicznych. 

3. Dokonanie analizy potrzeb i możliwości zwiększenia nakładów na hodowlę  
i ochronę lasów.  

4. Dostosowanie poziomu nakładów inwestycyjnych do racjonalnego poziomu  
z punktu widzenia zakładanych celów jak i potrzeb zachowania płynności 
finansowej PGL LP, z zachowaniem zasad prowadzenia analiz efektywności 
poprzedzających przyjęcie do realizacji projektów inwestycyjnych. 

5. Przeprowadzanie rzetelnych analiz celowości zastosowania skonta i jego 
skutków ekonomicznych.   

6. Przeprowadzanie rzetelnych analiz opłacalności poprzedzających podjęcie 
decyzji o zakupie, sprzedaży lub budowie obiektów mieszkalnych i biurowych. 

7. Dokonywanie dopłat z funduszu leśnego na wyrównywanie rzeczywistych 
niedoborów powstających przy realizacji zadań gospodarki leśnej. 

8. Pozostawianie do dyspozycji nadleśnictw wyniku finansowego, po pomniejszeniu 
wyłącznie o pozycje określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych 
zasad gospodarki finansowej w PGL LP. 

9. Zwiększenie nadzoru Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nad 
jednostkami podległymi w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad 
spółkami, w których PGL LP posiada udziały i akcje. 

10. Podjęcie skutecznych działań w celu wykreślenia z rejestrów spółek, które nie 
prowadzą działalności i nie posiadają organów. 

                                                      
251  Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm. 
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11. Opracowanie skutecznego systemu kontroli wewnętrznej w obszarze 
sporządzania łącznego sprawozdania finansowego PGL LP w celu minimalizacji 
ryzyka powstania błędów w sprawozdaniach finansowych. 

12. Monitorowanie realizacji umów w celu zapewnienia przestrzegania przepisów  
o zamówieniach publicznych, a także dokonywania rzetelnych odbiorów 
wykonanych prac. 

13. Wprowadzenie zasady zakazu odbiorów prac naukowo-badawczych przez 
osoby, które wcześniej były zaangażowane w ich realizację.   

14. Naliczanie kar umownych za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy 
w terminie umożliwiającym ich potrącenie z wynagrodzenia należnego 
wykonawcy, zgodnie z treścią zawieranych umów. 

15. Ujmowanie w zawieranych umowach na usługi prawnicze zapisów 
zabezpieczających interes Skarbu Państwa w postaci kar umownych z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia               marca 2015 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Budżetu i Finansów 

Kontroler Dyrektor 
Stanisław Jarosz Janina Bielak 
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POWIADOMIENIE 

 
Zgodnie z art. 35c  ust.3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli (Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.) Najwyższa Izba Kontroli Departament 
Budżetu i Finansów powiadamia, że w treści wystąpienia pokontrolnego z dnia 5 
marca 2015 r. skierowanego do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
sporządzonego w związku z kontrolą D/14/505 Gospodarka Finansowa Lasów 

Państwowych (KBF-4113-001-01/2014) przeprowadzoną w Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych dokonuje się sprostowania oczywistych omyłek pisarskich: 

1) w punkcie III.1. na stronie 17 w ostatnim wierszu uwagi nr 1 treść „ …34.309,1 

m3 do 36.527,6 m3..” zastępuje się treścią „…34.309,1 tys. m3 do 36.527,6 tys. 
m3…” 

2) w punkcie III.5. na stronie 64 w tiret 3 wyraz „DGLP” zastępuje się słowami 
„Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe” 

3) w punkcie III.5. na stronie 64 w ostatnim wierszu po cyfrze 5118 dotyczącej stron 
akt kontroli, dodaje się  po przecinku: 4271-4276,4896-4898,4950-4954, 4958 . 

 


