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I. Dane identyfikacyjne 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik  

ul. Generała Andersa 1 33-180 Gromnik (Nadleśnictwo) 

 

Eugeniusz Piech – Nadleśniczy od 1 czerwca 1991 r. (Nadleśniczy) 

 (akta kontroli. str. 2) 

  

1. Przygotowanie organizacyjne, kadrowe oraz finansowe do realizacji zadań. 

2. Wykonywanie zadań związanych z gospodarką leśną. 

 

Lata 2018-2020 (do czasu zakończenia kontroli) oraz lata wcześniejsze w zakresie 
zdarzeń i danych niezbędnych do dokonania ocen.  

 

Art. 2 ust.1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

 

 

Krzysztof Kempa, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/102/2020 z 16 czerwca 2020 r.  

 (akta kontroli. str. 1) 

 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Nadleśnictwo w latach 2018-2020 (I półrocze) 
było przygotowane organizacyjnie i kadrowo do realizacji powierzonych przez 
Starostę Tarnowskiego zadań w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa.  

Zasadniczym utrudnieniem w sprawowaniu nadzoru był brak dokumentacji 
urządzeniowej dla 68,6% nadzorowanych lasów3, a stosownie do art. 7 ust.1 ustawy 
z dnia 28 września 1991 r. o lasach4 trwale zrównoważoną gospodarkę leśną 
w lasach niepaństwowych prowadzi się według uproszczonego planu urządzenia 
lasu (upul). Pomimo braku ww. dokumentacji, pracownicy Nadleśnictwa wykonywali 
powierzone przez Starostę zadania w zakresie gospodarki leśnej, m.in. cechowali 
drewno, wydawali świadectwa legalności jego pozyskania, rzetelnie prowadzili 
dokumentację w tym zakresie oraz rozliczenia rzeczowe i finansowe z realizacji 
zadań. 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową.  
3 Wg stanu na 31 grudnia 2019 r. w nadzorze Nadleśnictwa było ogółem 15.133 ha lasów niestanowiących  

własności Skarbu Państwa, a uproszczone plany urządzenia lasu obejmowały 4.758 ha, tj. 31,4%. 
4 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 poz. 1463), dalej: ustawa o lasach. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie organizacyjne, kadrowe oraz finansowe 

1.1. W latach 2018 – 2020 (I półrocze) w corocznie zawartych porozumieniach 
Starosta Tarnowski (Starosta)6, powierzył  Nadleśniczemu realizację zadań 
z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności 
Skarbu Państwa. Powierzony nadzór obejmował, m.in.: 

 lustrację stanu lasów oraz ocenę prawidłowości wykonywanych przez właścicieli 
lasów zadań z zakresu gospodarki leśnej,  

 wydawanie decyzji administracyjnych w I instancji i kontrolowanie określonych 
w nich obowiązków, w tym: 
a) na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o lasach, zadań właścicieli lasów w celu 

zapewnienia powszechnej ochrony lasów, w przypadku niewykonania 
obowiązków, o których mowa w art. 9 ust. 1, 

b) na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy zadań dotyczących trwałego utrzymania 
lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, 

c) na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy wydawanie decyzji w sprawie pozyskania 
drewna niezgodnie z upul lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy, 

d) na podstawie art. 24 ustawy nakazywanie właścicielom lasów w drodze 
decyzji wykonanie obowiązków określonych w art. 13 ustawy, albo w upul lub 
w decyzji wydanej na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy, 

 cechowanie drewna i wystawianie dokumentu stwierdzającego legalność jego 
pozyskania, zgodnie z art. 14a ust. 3 ustawy oraz z rozporządzeniem w sprawie 
cechowania7, 

 nadzorowanie wykonania zatwierdzonych upul – zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy.  

W porozumieniach określono, że środki finansowe na pokrycie kosztów 
prowadzenia nadzoru będą przekazywane w transzach miesięcznych po 
zakończeniu danego miesiąca i dostarczeniu wraz z rachunkiem sprawozdania 
z wykonanych zadań, w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. dokumentów. 
Zakres sprawozdań obejmował: powierzchnię objętą lustracją stanu lasu, liczbę 
wydanych decyzji, liczbę upomnień wysłanych do zobowiązanych w przypadku 
niewykonania decyzji, liczbę wydanych świadectw legalności pozyskania drewna, 
powierzchnie i nazwy miejscowości w zakresie nadzoru wykonania upul.  
Starosta nie przekazał Nadleśnictwu nadzoru nad stosowaniem przez właścicieli 
lasów rozporządzenia dot. wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej8. 

 (akta kontroli str. 156-180) 

1.2. Porozumienia nie zawierały wykazu działek leśnych i liczby właścicieli gruntów 
leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa, podlegających nadzorowi 
Nadleśnictwa. Otrzymane od Starostwa upul obowiązywały od 1 stycznia 2018 r., 
od 1 stycznia 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r.9 Wg stanu na koniec 2019 r. 
powierzchnia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa objęta 

                                                      
5 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
6 Porozumienia z 15.01.2018 r., 23.01.2019 r. i 10.01.2020 r. - obejmujące odpowiednio  15.106 ha, 15.122 ha 

i 15.133 ha lasów na terenie 11 gmin - zawarte na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy  o lasach  
7 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. 

w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich 
stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna (Dz. U. z 1998 r. Nr 36, poz. 
201 ze zm.)   

8 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie 
gospodarki leśnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2408). 

9 Wg stanu na 31.12.2017 r.- 669 ha, na 31.12.2018 r.-2.315 ha, na 31.12.2019 r. - 4.758 ha, na 30.06.2020 r. – 
9.844 ha  
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upul wynosiła 4.758 ha, a objęta inwentaryzacjami – 18,40 ha. Dokumentacją 
urządzeniową objęto 31,4% lasów niepaństwowych podlegających pod nadzór 
Nadleśniczego. 
Zastępca Nadleśniczego wyjaśnił, że Nadleśniczy w rozmowach ze Starostą, 
a Zastępca Nadleśniczego podczas wielu roboczych rozmów telefonicznych 
z pracownikiem Starostwa ds. leśnictwa i ochrony przyrody, wielokrotnie poruszali 
sprawę przyspieszenia prac w zakresie sporządzania UPUL dla osób fizycznych, 
co ma istotne znaczenie dla usprawnienia nadzoru nad lasami niepaństwowymi10. 
Wg tych rozmów, z uwagi na dysponowane środki finansowe sporządzanie UPUL 
dla kolejnych obszarów realizowane jest etapowo. 

 (akta kontroli str. 3-16, 156-180, 506-507) 

1.3. Wg stanu na 31 grudnia 2019 r. powierzchnia lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa wynosiła 15.133 ha11, przeciętny wiek drzewostanów – 69 lat 
przeciętna zasobność drzewostanów – 264 m3/ha, a pod nadzór jednego 
pracownika przypadała powierzchnia 3.805,5 ha. Ww. lasy zaliczono do III kategorii 
zagrożenia pożarowego, W ocenie 4 specjalistów ds. lasów niepaństwowych 
przypadające im powierzchnie nadzorowanych lasów (3.433,72 ha do 4.725,37 ha) 
jak też inne obowiązki nie utrudniały im realizacji zadań.  

(akta kontroli str. 3-16, 394-398) 

1.4. W Regulaminie organizacyjnym Nadleśnictwa12 do realizacji zadań w zakresie 
nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa wyodrębniono tzw. obwody nadzorcze z obsadą etatową 4 pracowników 
oraz z określeniem powierzchni lasów na terenie od 2 do 4 gmin. Pracownicy na 
stanowiskach specjalistów ds. lasów niepaństwowych podlegali bezpośrednio 
Zastępcy Nadleśniczego. W § 4 pkt 1 Regulaminu określono, że nadzoruje on 
realizację zadań związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa (w zakresie powierzonym przez 
kierownika urzędu administracji publicznej), a wg § 4 pkt 5 regulaminu, szczegółowy 
zakres obowiązków pracowników określono w ich zakresach czynności.  

(akta kontroli str. 203-208 ) 
1.5. W zakresach czynności specjalistów ds. lasów niepaństwowych – w powołaniu 
na porozumienie Nadleśniczego ze Starostą13 określono m.in. następujące zadania:  

 kontrolowanie wykonania zadań określonych dla poszczególnych właścicieli we 
wsiach posiadających aktualne upul, 

 przygotowywanie stosownych decyzji celem nakazania ich wykonania 
w wypadku stwierdzenia nie wykonania określonych zadań przez właściciela 
lasu,  

 dokonywanie legalizacji ściętych drzew przy pniu w lesie, po wcześniejszym 
zgłoszeniu i uzgodnieniu ścinki przez właściciela,  

 przedkładanie bezpośredniemu przełożonemu lub nadleśniczemu meldunków 
z postępu prac w zagospodarowaniu nadzorowanych lasów, ze szczególnym 
określeniem stanu lasu, tj. ilości posuszu czynnego, jałowego, wywrotów i 
złomów.  

Koordynowanie pracy specjalistów ds. lasów niepaństwowych określono w zakresie 
czynności starszego specjalisty służby leśnej ds. stanu posiadania, a wśród jego 
innych zadań w ramach nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu 

                                                      
10 Wg wyjaśnienia upul zawierające opisy drzewostanów i 10 letnie plany zadań gospodarczych mają 

niebagatelne znaczenie dla ułatwienia pracy specjalistów ds. lasów niepaństwowych - nie musieliby 
dokonywać lustracji terenowej i przygotowywać decyzji ustalających zadania dla właścicieli lasów.  

11 Starostwo – 15.122 ha, Miasto Tarnów – 92 ha 
12 Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr 38 Nadleśniczego z 15.11.2019 r.  
13 W zgodzie z porozumieniami, specjaliści ds. lasów niepaństwowych upoważnieni zostali przez Nadleśniczego 

do podpisywania w jego imieniu decyzji administracyjnych i świadectw legalności pozyskania drewna.  



 

 

Państwa określono m.in. sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów 
wystawionych przez ww. specjalistów (poprzez podpis na kopii dokumentu 
pozostającej w Nadleśnictwie), sprawdzanie w udostępnionej przez Starostę bazie 
ewidencyjnej gruntów (serwis Web-EWD) numerów działek pod kątem zgodności 
z danymi przekazanymi przez właścicieli przy wnioskach o ustalenie zadań w lesie, 
przedstawianie Zastępcy Nadleśniczego wniosków o potrzebie przeprowadzenia 
postępowań administracyjnych dotyczących niewykonania obowiązków przez 
właścicieli lasów, oraz prowadzenie sprawozdawczości z nadzoru nad lasami 
niepaństwowymi. 

Zadania Zastępcy Nadleśniczego w zakresie nadzoru nad ww. lasami obejmowały 
organizowanie i nadzorowanie pracy specjalistów ds. lasów niepaństwowych 
(na podstawie i w zakresie porozumienia ze Starostą), opiniowanie projektów upul 
oraz w zgodzie z zapisami porozumienia i w zakresie stosownego upoważnienia 
Nadleśniczego – podejmowanie i podpisywanie stosownych decyzji i dokumentów.  

Specjaliści ds. lasów niepaństwowych posiadali wykształcenie średnie (technikum 
leśne) i długoletni staż pracy na tych stanowiskach (od 35 do 45 lat).  
Zastępca Nadleśniczego wyjaśnił, że doświadczenie zawodowe ww. pracowników 
było wystarczającą gwarancją prawidłowego wykonywania zadań w zakresie 
nadzoru nad ww. lasami, mimo nie odbycia szkoleń w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 7-15, 209-222, 238-241, 506-507) 

1.6.Jeden specjalista ds. lasów niepaństwowych był właścicielem/współwłaścicielem 
4 działek leśnych na nadzorowanym przez siebie terenie14.  
W aneksie do zarządzenia Nadleśniczego z 2016 r. odnośnie obiegu dokumentów 
związanych z nadzorem w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa15 
ustalono, że jeżeli specjalista ds. lasów niepaństwowych lub osoby mu bliskie są 
właścicielami/współwłaścicielami lasu na terenie jego nadzoru, to składa o tym 
oświadczenie, a bezpośredni przełożony lub nadleśniczy kieruje do ustalenia zadań 
w lesie specjalistę z innego obwodu nadzorczego. 
W latach 2018-2020 do wydawania decyzji w sprawie zadań w gospodarce leśnej 
i świadectw legalności pozyskania drewna na działkach ww. pracownika 
upoważniono 2 innych specjalistów ds. lasów niepaństwowych, ale w ww. okresie,  
działek ww. pracownika nie dotyczyła żadna decyzja i świadectwo.  

(akta kontroli str. 223-233, 394-403) 

1.7.Koszty i przychody z realizacji zadań określonych w porozumieniach ze Starostą  
wykazywano corocznie w Planie finansowo-gospodarczym Nadleśnictwa.  
W 2018 r. i w 2019 r. koszty nadzoru nad lasami niepaństwowymi wynosiły 
odpowiednio: 380.459 zł i 389.149 zł, tj. 25,03ł/ha i 25,58 zł/ha lasów objętych 
nadzorem i były równe przychodom ze Starostwa – odpowiednio – 380.459 zł 
i 389.149 zł, tj. 25,03 zł/ha i 25,58 zł/ha. Nadleśnictwo co miesiąc - w terminach 
i kwotach zgodnych z porozumieniami, obciążało Starostwo kosztami nadzoru. 

 (akta kontroli str. 3-151, 242-243) 

1.8. Wg informacji Starostwa16, dokumentacja  urządzeniowa lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa w latach 2017-2019 była współfinansowana ze środków 
własnych powiatu oraz funduszu leśnego - w dyspozycji Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych (podobnie w 2020 r. w trwających pracach urządzeniowych).   

                                                      
14 Wg wyjaśnień specjalistów ds. lasów niepaństwowych, starszego specjalisty ds. stanu posiadania i Zastępcy 

Nadleśniczego oraz informacji Starostwa Powiatowego w Tarnowie z ewidencji gruntów i budynków.  
15Aneks z 12.09.2016 r. do Zarządzenia nr 20 Nadleśniczego z 1.08.2016 r. w sprawie wprowadzenia do 

stosowania Procedury załatwiania spraw i obiegu dokumentów związanych z nadzorem w lasach nie 
stanowiących własności Skarbu Państwa 

16 Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt. 2 i ust.2 ustawy o lasach dokumentacja urządzeniowa dla lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa opracowywana jest na koszt i zlecenie starostw. 



 

 

Nie było sytuacji, aby zaplanowane prace nie zostały w całości wykonane z powodu 
braku środków finansowych. 

(akta kontroli str. 152-155) 

1.9. Według stanu na 30 czerwca 2020 r. powierzchnia gruntów leśnych 
niestanowiących własności Skarbu Państwa objęta upul wynosiła 9.843,95 ha, 
a objęta inwentaryzacjami stanu lasów – 18,40 ha (łącznie 9.862,35 ha tj. 65,2% 
powierzchni nadzorowanych przez Nadleśnictwo gruntów leśnych). 

Wg informacji Starostwa właścicielami lasów, dla których opracowano dokumentację 
urządzeniową były osoby fizyczne oraz wspólnoty gruntowe, koszty wykonania ww. 
dokumentacji zwiększyły się w latach 2017 – 2019 ze 152,1 tys. zł do 567,6 tys. zł 
(z 37,20 zł/ha do 43,86/ha), a z uwagi na fakt, że porozumienia nie zawierały 
wykazu działek, Nadleśnictwo do maja 2019 r. miało dostęp do bazy ewidencji 
gruntów w starostwie, który to dostęp uzależniony był od stanu prawnego, 
w szczególności w zakresie dostosowania się do wymogów RODO. Wg stanu na 31 
sierpnia 2020 r. na terenie gmin w nadzorze Nadleśnictwa było ogółem 26.691 
właścicieli działek leśnych, a na terenie całego Powiatu 40.189 takich działek. 

 (akta kontroli str. 16, 152-156, 414-431) 

W działalności Nadleśnictwa w przedstawionym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości  
 
W latach 2018-2020 (I półrocze) Nadleśnictwo było przygotowane organizacyjnie 
i kadrowo do realizacji powierzonych przez Starostę Tarnowskiego zadań 
w zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.  
Nadleśnictwo terminowo i w prawidłowych wysokościach (zgodnie z zawartymi 
porozumieniami) obciążało Starostwo kosztami nadzoru. Na realizację zadań 
dotyczących lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa wykorzystywano 
środki finansowe otrzymywane, w ramach porozumień, które dofinansowano 
środkami własnymi Nadleśnictwa. 
 

2. Prawidłowość wykonywania zadań związanych 
z gospodarką leśną 

2.1. Zgodnie z porozumieniami Starosta powierzył Nadleśniczemu realizowanie  
zadań w zakresie wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji 
dotyczących zadań właścicieli lasów w celu zapewnienia powszechnej ochrony 
lasów - na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o lasach, w przypadku niewykonania 
obowiązków, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, oraz zadań dotyczących 
trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania - na podstawie 
art. 13 ust. 1 ustawy (decyzje te omówiono w dalszej części nin. wystąpienia). 
W latach 2018 - 2020 (I półrocze) Nadleśniczy wydał ogółem 1702 decyzje 
dotyczące wyrębu drzew, w tym 859 decyzji w 2018 r. i  696 decyzji w 2019 r. oraz 
147 decyzji w 2020 (I półrocze). Wśród nich było odpowiednio: 226, 210 i 9 decyzji 
w sprawie cięć sanitarnych, 145, 119 i 19 decyzji dotyczących pielęgnacji upraw 
i młodników (odpowiednio:10,1 ha, 10,7 ha i 28,35 ha) oraz 6 i 3 (tylko w 2018 r. i w 
2019 r.) decyzje dotyczące odnowienia zrębów (odpowiednio: 1,30 ha i 1,43 ha).  
Do ww. decyzji nie było odwołań.  
Badanie wszystkich 93 decyzji wydanych w 2019 r. w największym powierzchniowo 
obrębie nadzorczym Tuchów – Szerzyny, w powiązaniu z wydanymi w następstwie 
tych decyzji świadectwami legalności pozyskania drewna oraz protokołami oględzin 
działek leśnych, na których właściciele lasów zgłosili drzewa do wycinki, wykazało 
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prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych przy wydawaniu decyzji - 
zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (Kpa)17.  
Decyzje o ustaleniu zadań w gospodarce leśnej (wszystkie podpisał Nadleśniczy) 
spełniały wymogi Kpa, w tym termin wydania decyzji (art. 35 Kpa), sporządzenie 
zwięzłego protokołu z czynności dotyczącej przyjęcia wniosku właściciela lasu 
i przeprowadzenia oględzin udokumentowanych protokołem (art. 67 § 1 i 67 § 2 pkt 
3 Kpa), uwzględnienie wymaganych elementów w protokołach (art. 68 § 1) oraz 
w decyzjach (art. 107 § 1 i § 3), doręczenie decyzji na piśmie (art. 109 § 1)18.  
W klauzulach informacyjnych o przetwarzaniu danych osobowych powołano się na  
art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2016 r.19 
Informowano, że administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo (podano 
adres, email i numer telefonu), wskazano kto jest inspektorem ochrony danych wraz 
z adresem jego skrzynki elektronicznej, określono cel przetwarzania danych 
osobowych (prawne obowiązki w związku z prowadzeniem gospodarki leśnej), 
przywołano podstawy prawne przetwarzania danych tj. art. 6 ust.1 lit. c RODO 
w związku z ustawą o lasach, Kpa i ustawą o dostępie do informacji publicznej20.  

(akta kontroli str. 3-16, 157-173, 354-393)  
2.2. W zakresie kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych i podnoszenia 
naturalnej odporności drzewostanów oraz wykonywania zabiegów profilaktycznych 
i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, 
Nadleśniczy wydał w 2018 r. i w 2019 r. – odpowiednio  - 12 i 6 decyzji m.in. 
w powołaniu na art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy o lasach.  
Oprócz określonego w decyzjach dopuszczalnego wyrębu drzew uzasadnionego 
zachowaniem trwałości lasu oraz usuwania posuszu, złomów i wywrotów, dotyczyły  
pielęgnowania i ochrony lasu (9 decyzji), przebudowy drzewostanów (6 decyzji),  
ponownego założenia upraw leśnych i ochrony przeciwpożarowej (po 3 decyzje). 
Decyzje wydano w celu wskazania właścicielom lasów właściwego sposobu 
prowadzenia gospodarki leśnej w związku z brakiem upul. Decyzje spełniały 
wymienione wcześniej wymogi Kpa i wynikały z oględzin działek leśnych.  

 (akta kontroli str. 248-283)  
2.3. W latach 2018 - 2020 (I półrocze), w Nadleśnictwie nie stwierdzono 
przypadków, w których właściciel lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa 
nie wykonywał obowiązków określonych w art. 13 ustawy o lasach albo nie 
wykonywał zadań zawartych w upul lub decyzji wydanej na podstawie inwentaryzacji 
stanu lasów (art. 19 ust. 3 ustawy o lasach). 

 (akta kontroli str. 3-15)  
2.4. Zastępca Nadleśniczego wyjaśnił, że potencjalny nadzór Nadleśnictwa 
obejmował całość powierzchni lasów określoną w porozumieniach ze Starostą, ale 
z uwagi na brak wykazu działek w porozumieniach oraz ich właścicieli nie sposób  
określić jakiej konkretnie powierzchni to dotyczyło oraz czy nadzór był prowadzony 
w stosunku do wszystkich właścicieli nadzorowanych lasów. Udokumentowana 
powierzchnia gruntów leśnych objętych aktywnym nadzorem Nadleśnictwa 

                                                      
17 Ustawa z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.256 ze zm.) 
18 Decyzje dotyczyły m.in. dopuszczalnego wyrębu drzew uzasadnionego zachowaniem trwałości lasu,  

usuwania posuszu, złomów i wywrotów oraz pielęgnacji młodników.  W każdym przypadku sporządzono 
protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia, wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych 
(podpisywana przez wnioskodawcę) oraz wypisem z ewidencji gruntów. Wydanie każdej decyzji poprzedzono 
protokołem oględzin działki leśnej - zazwyczaj w dniu wydania decyzji. Zgodnie z protokołami w decyzjach 
określano dopuszczalny wyręb drzew w m3 do określonego miesiąca 2024 r. (wg art. 13 ust.1 pkt. 5 ustawy 
o lasach), o usunięciu posuszu w m3 – do określonego miesiąca 2019 r. (wg art. 9 ust.1 pkt.2 ustawy), a w 30 
decyzjach - zadania dot. pielęgnacji młodnika - od 0,05 ha do 0,4 ha (wg art.13 ust.1 pkt.3 ustawy). Decyzje 
sporządzono w okresie od 1 do 20 dni od dat wniosków właścicieli lasu i doręczono im za potwierdzeniem 
odbioru.  

19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) 

20 ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1429 ze zm.) 



 

 

(lustracje, kontrole) wyniosła w latach 2018-2019 oraz w I półroczu 2020 r. - 
odpowiednio: 6.869 ha, 5.055 ha i 3.098 ha. 
W dniu 27 marca 2020 r. Nadleśniczy wydał 7 decyzji nakazujących właścicielom 
lasów odnowienie powierzchni leśnej po wichurze w lecie 2019 r., wskutek której 
został wyłamany i wywrócony drzewostan, głównie z gatunku sosna. W decyzjach 
nakazano dokonać do końca lutego 2025 r. odnowienia uszkodzonych przez 
wichurę powierzchni leśnych (0,17 ha do 1,60 ha oraz łącznie 4,18 ha) sadzonkami 
sosny, określając, że obowiązek wykonania tych zadań wynika z art. 13 ust.1 
ustawy o lasach oraz z upul. 

(akta kontroli str. 3-16, 284-304, 508) 
2.5. W latach 2018 - 2020 (I półrocze) w nadzorowanych przez Nadleśnictwo lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa nie wystąpiły organizmy szkodliwe 
w stopniu zagrażającym trwałości lasów.   

(akta kontroli str. 3-15) 
2.6. W ww. latach do Nadleśnictwa nie złożono wniosków o przyznanie środków na 
pokrycie kosztów zalesienia gruntów wg art.14 ust. 5 ustawy o lasach. 

(akta kontroli str. 3-15) 
2.7. Zgodnie z porozumieniami ze Starostą drewno pozyskane w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, było cechowane przez Nadleśniczego, 
co potwierdzano właścicielom lasów świadectwami legalności pozyskania drewna 
(zgodnie z art. 14a ust. 1 i ust. 3 ustawy o lasach). Świadectwa i ich ewidencję  
sporządzali odręcznie specjaliści ds. lasów niepaństwowych (odręczne zapisy 
w drukach świadectw i ewidencji). Świadectwa i ewidencję sporządzano rzetelnie21. 
Świadectwa sporządzano zgodnie z wzorem w załączniku nr 6 do rozporządzenia 
dotyczącego zasad cechowania drewna22. Świadectw legalności pozyskania drewna 
nie objęto ewidencją druków ścisłego zarachowania - nie zostało  to określone 
w porozumieniach ze Starostą.  
Zastępca Nadleśniczego wyjaśnił, że na otrzymywanych ze Starostwa drukach 
świadectw legalności pozyskania drewna (w pakietach po 50 szt. oryginału z kopią) 
nie było numerów świadectw, które były wpisywane odręcznie przez pracowników 
Nadleśnictwa, podczas wystawiania świadectw właścicielom lasów.  
W latach 2018 - 2019 i w I półroczu 2020 r. wydano odpowiednio: 996, 924 i 493 
świadectwa legalności pozyskania drewna, a pozyskanie przez właścicieli lasów 
drewna (grubizny) wynosiło odpowiednio: 14.450 m3, 12.046 m3 i 6.150 m3.   

(akta kontroli str. 16, 157-173, 372-393, 506-507) 
2.8. Zapisy w świadectwach legalności pozyskania drewna zgodne były 
z ustaleniami upul  i stosownymi decyzjami wydanymi m.in. na podstawie art. 9 ust.1 
i 2 ustawy o lasach.23 W decyzjach, w powołaniu na lustracje stanu lasu na 
działkach właścicieli określano konieczność realizacji zadań w zakresie prawidłowej 
gospodarki leśnej dotyczących wyrębu drzew, ponownego założenia upraw leśnych, 
przebudowy drzewostanów oraz pielęgnowania i ochrony lasu. 

 (akta kontroli str. 354-393, 404-405) 

                                                      
21 Rzetelnie, w przejrzysty i czytelny sposób  oraz zgodnie z chronologią dat złożenia wniosków przez właścicieli 

lasów sporządzono ewidencję świadectw legalności pozyskania drewna odnotowując w niej daty doręczenia 
wniosków przez określonych właścicieli lasów, numery spraw, daty wszczęcia postępowania i daty 
ostatecznego załatwienia poprzez wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna. 

22 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad  ich 
stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna (Dz. U. z 1998 r. Nr 36 
poz.201).   

23 Na podstawie próby obejmującej świadectwa i decyzje wydane na terenie największego obwodu nadzorczego 
Tuchów – Szerzyny, w którym w 2019 r. wydano 262 świadectwa legalności pozyskania drewna, w tym 10 
świadectw dla działek prywatnych objętych upul na terenie Gminy Tuchów i 252 świadectwa na podstawie 
decyzji dot. ustalenia zadań w gospodarce leśnej (137 decyzji z lat 2015-2018 i 113 decyzji z 2019 r.).   



 

 

2.9. Porozumienia ze Starostą nie zawierały realizacji zadań z zakresu administracji 
rządowej (w szczególności zadań starosty, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2, 
art. 13 ust. 3 pkt 2, art. 16 ust. 1a, art. 22 ust. 2 i art. 38a ust. 2 ustawy o lasach).  

(akta kontroli str. 157-173) 
2.10.  W 2018 r. i w 2019 r. Nadleśnictwo realizowało  doradztwo właścicielom lasu 
w zakresie gospodarki leśnej i gruntów nieleśnych do zalesienia, o którym mowa 
w art. 35 ust. 2 pkt.1 ustawy o lasach, ze sporządzeniem planów zalesień 
i potwierdzeniem wykonania zalesień zgodnie z tymi planami, o których mowa 
w art. 35 ust. 5 pkt.1 i 2 ustawy o lasach Nadleśnictwo sporządzało plany zalesień 
na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z maja 2015 r.24  
W 2018 r. i w 2019 r. na wnioski właścicieli działek leśnych, Nadleśnictwo 
sporządziło po 6 planów zalesień, a po poinformowaniu Nadleśniczego o wykonaniu 
zalesień zgodnie z planami, Nadleśniczy wydał potwierdzające to zaświadczenia. 
W lipcu 2020 r. sporządzono 2 plany zalesień, ale do połowy września br. 
właściciele  działek nie powiadomili Nadleśnictwa o wykonaniu tych planów. 

(akta kontroli str. 431-504) 
2.11.  Nadleśnictwo nie nadzorowało realizacji wymagań dobrej praktyki w zakresie 
gospodarki leśnej oraz przeprowadzania - przed wycięciem drzew w lasach 
niepaństwowych - inwentaryzacji przyrodniczej.  
Zastępca Nadleśniczego wyjaśnił, że porozumienia ze Starostą nie obejmowały 
kontroli przestrzegania rozporządzenia w sprawie wymagań dobrej praktyki25.  

(akta kontroli str.305, 506-507) 
2.12. W Nadleśnictwie nie wypracowano procedur w zakresie szeroko rozumianego 
doradztwa właścicielom lasów w zakresie realizacji zadań przewidzianych w upul.   
Zastępca Nadleśniczego wyjaśnił, że specjaliści ds. lasów niepaństwowych udzielali 
doradztwa na wniosek właścicieli lasów, zgłaszany częstokroć podczas rozmów 
telefonicznych, przy okazji zgłaszania wniosku o wydanie decyzji w sprawie 
realizacji zadań w gospodarce leśnej oraz wniosku o cechowanie drewna. 

(akta kontroli str. 506-507) 
2.13. W okresie objętym kontrolą Nadleśnictwo raz skierowało zawiadomienie do 
organów ścigania dotyczące lasów niepaństwowych. W dniu 15 maja 2019 r. 
strażnik leśny w obecności Komendanta Straży Leśnej spisał notatkę w sprawie 
stwierdzonego w dniu 24 kwietnia 2019 r. dzikiego wysypiska śmieci (m.in. stare 
materace, kanapy, ubrania). Wykonano dokumentację fotograficzną 
i poinformowano dzielnicowego z Posterunku Policji w Skrzyszowie, który 
poinformował o podjęciu czynności wyjaśniających celem ustalenia sprawcy. 

(akta kontroli str. 306-308) 
2.14. Zgodnie z porozumieniami ze Starostą, Nadleśnictwo składało co miesiąc - 
w ustalonych terminach - sprawozdania z realizacji powierzonych zadań (w formie 
opisowej i tabelarycznej). W części opisowej przedstawiano m.in. liczbę dni 
wykorzystanych na realizację określonych zadań i ich zakres - wg ilości działek, ich 
położenia w określonej miejscowości oraz powierzchni (m.in. lustracje terenowe 
oraz nadzorowanie wykonania zadań z upul), ilości decyzji oraz liczby właścicieli 
w zakresie cechowania drewna. Część tabelaryczna zawierała m.in. ilości decyzji 
ogółem i w podziale na określone w nich zadania (np. wyrąb drzew, cięcia sanitarne, 
odmłodzenia młodników), ilości świadectw legalności pozyskania drewna 
z podziałem na drzewa iglaste i liściaste, pozyskanie grubizny, ilości lustracji lasu. 
Ww. dane podawano wg poszczególnych specjalistów ds. lasów niepaństwowych 

                                                      
24 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania pomocy w ramach działania: Inwestycje w rozwój obszarów wiejskich i poprawa 
żywotności lasów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. 
poz.655 ze zm.) 

25 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie 
gospodarki leśnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2408) 

 



 

 

oraz miejscowości, w których zrealizowano te zadania. Sprawozdania sporządzano 
m.in. na podstawie ewidencji decyzji i świadectw legalności pozyskania drewna, 
upul i planów zalesień.  
W raportach za 2018 r. i za 2019 r. przekazanych w marcu 2019 r. i w marcu 2020 r. 
do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie (dalej RDLP). 
przedstawiono wykaz zadań własnych Nadleśniczego w lasach niepaństwowych 
oraz wykaz zadań zrealizowanych w lasach niepaństwowych w ramach porozumień 
ze Starostą, co dotyczyło ilości decyzji wydanych przez Nadleśniczego w I instancji 
oraz liczby świadectw legalności pozyskania drewna (ilości zgodne z ewidencją).  

(akta kontroli str. 17-151, 309-314) 
 

2.15. W latach 2018-2020 (I półrocze) Starostwo i RDLP w Krakowie nie 
przeprowadzały kontroli Nadleśnictwa.  
Nadleśniczy oświadczył, że współpraca z RDLP odnośnie do nadzoru nad 
gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa polegała na 
raportowaniu przez Nadleśnictwo informacji o realizacji zadań wynikających 
z ustawowych obowiązków nadleśniczego w zakresie lasów niepaństwowych oraz 
w zakresie nadzoru powierzonego przez starostwo w drodze porozumienia.  
W styczniu, czerwcu, sierpniu i wrześniu 2018 r. Posterunek Straży Leśnej 
Nadleśnictwa przekazał do Komisariatów Policji w Ciężkowicach, w Wojniczu oraz  
w Tuchowie wyceny drewna, w ramach prowadzonych w nich postępowań 
dotyczących uszkodzenia określonych gatunków drzew, a w kwietniu 2019 r. 
dotyczyło to takiej sprawy w Komisariacie w Ciężkowicach.  
W dniu 28 maja 2018 r. Posterunek Straży Leśnej Nadleśnictwa poinformował 
Starostwo w Tarnowie, że postępowanie wyjaśniające w zgłoszonej przez Starostwo 
sprawie nielegalnej wycinki drzew na działce prywatnej w Jodłówce Tuchowskiej 
oraz kradzieży drewna na terenie lasów państwowych nie wykazało nielegalności 
ww. działań (właściciel działki posiadał aktualne dokumenty na pozyskanie drewna).     

(akta kontroli str. 14, 315-355, 505) 
2.16. Nadleśniczy, jego zastępca, starszy specjalista ds. stanu posiadania oraz 
specjaliści ds. lasów niepaństwowych wskazali na poniższe utrudnienia w realizacji 
zadań związanych ze sprawowanym nadzorem nad lasami niestanowiącymi 
własności Skarbu Państwa: 
- brak Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu,  
- duże rozdrobnienie działek leśnych,  
- duża liczba działek o nieuregulowanym statusie prawnym (nieprzeprowadzone 

postępowanie spadkowe), 
- brak możliwości uzyskania zgody wszystkich współwłaścicieli działek leśnych 

będących we współwłasności,  
- brak elektronicznego dostępu do ewidencji gruntów i budynków w Starostwie, 

co było możliwe do kwietnia 2019 r. 
 (akta kontroli str. 15, 394-399, 506-507) 

W działalności Nadleśnictwa w przedstawionym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości  

Pomimo braku uproszczonych planów urządzenia lasu dla 68,6% nadzorowanych 
lasów, Nadleśniczy wywiązał się z obowiązków w zakresie cechowania drewna, 
wydawania świadectw legalności pozyskania drewna oraz wydawania decyzji 
administracyjnych w I instancji dotyczących gospodarki leśnej w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa. Rzetelnie prowadzono dokumentację 
i  sprawozdawczość, w tym wynikającą z porozumień ze Starostą.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 



 

 

IV. Uwagi i wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag i wniosków.  

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 Delegatury NIK w Krakowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Wobec niesformułowania wniosków i uwag NIK nie oczekuje odpowiedzi na 
niniejsze wystąpienie. 

 

Kraków,      października 2020 r. 

 

Kontroler 

Krzysztof Kempa 

 

 Główny specjalista k.p. 

 

 

 

 

 
 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


