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I. Dane identyfikacyjne 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa  

ul. Kopernika 3 34-600 Limanowa (Nadleśnictwo) 

 

Wojciech Łukacz – Nadleśniczy, od 30 maja 2019 r., a poprzednio Jan Legutko – 
Nadleśniczy od 1 lipca 2007 r. do 29 maja 2019 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 Limanowskiego zadań w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w  lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa.  

Utrudnieniem w sprawowaniu nadzoru był brak dokumentacji urządzeniowej dla 
68,5% 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, którą zastosowano w niniejszym wystąpieniu. 
3 Wg stanu na 31 grudnia 2019 r. w nadzorze Nadleśnictwa było ogółem 20.037 ha lasów niestanowiących 

własności Skarbu Państwa, a uproszczone plany urządzenia lasu obejmowały 6318 ha, tj. 31,5%. 
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 Limanowski (dalej Starosta), powierzył  Nadleśniczemu realizację zadań 
z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności 
Skarbu Państwa6. Powierzony nadzór obejmował:    

 określenie w drodze decyzji zadań właścicieli lasów nie wykonujących 
obowiązków w zakresie: /1/ wykonywania zabiegów profilaktycznych 
i ochronnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się i powstawaniu pożarów, /2/ 
zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających się 
i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych,  /3/ ochrony gleby i wód - 
wg art. 9 ust. 2 ustawy o lasach; 

 nadzorowanie i kontrole właścicieli lasów w zakresie trwałego utrzymania lasów 
i utrzymania ciągłości ich użytkowania – wg art. 13 ust.1 ustawy o lasach; 

 cechowanie drewna i wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego 
legalność pozyskania drewna po zapewnieniu przez Starostę narzędzi do 
wykonywania tych czynności - wg art. 14a ust. 3 ustawy; 

 określanie w drodze decyzji wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, 
zadań z zakresu gospodarki leśnej, dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 
10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa - wg art. 19 ust. 3 ustawy; 

 nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania 
lasów (dalej upul)  – zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy; 

 nakazywanie w drodze decyzji, właścicielom lasów nie wykonującym 
obowiązków określonych w art. 13 albo nie wykonujących zadań zawartych 
w upul lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy, w szczególności 
w zakresie: /1/ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych), 
/2/ przebudowy drzewostanu, /3/pielęgnowania i ochrony lasu w tym: 
/a/ usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a także złomów 
i wywrotów, /b/zabiegów pielęgnacyjnych roślinności leśnej (upraw leśnych) 
w wieku do 10 lat, /c/ zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Powierzenie przez Starostę wymienionych spraw obejmowało również upoważnienie 
do wydawania decyzji administracyjnych w I instancji. 

W porozumieniach tych określono, że wysokość miesięcznie przekazywanych 
środków finansowych odpowiadać będzie kwocie ogólnej podzielonej na równe 
miesięczne części, a przekazywanie przez Starostę należności z tytułu 
powierzonego nadzoru następować będzie nie później niż do 20 każdego miesiąca. 

Dalej ustalono, że Nadleśniczy będzie przekazywał kwartalne sprawozdanie 
z wykonania zadań związanych z gospodarką w lasach niestanowiących własności 
Skarbu Państwa w nieprzekraczalnym terminie do 9 dnia miesiąca następującego 
po każdym kolejnym kwartale. W załącznikach do porozumień przedstawiono wzór 
sprawozdań, które obrazują wykonanie podstawowych zadań gospodarczych 
w nadzorowanych lasach za dany kwartał i narastająco od początku roku, w tym: 
wielkość pozyskania drewna w m3, powierzchnie w ha w zakresie pielęgnacji upraw, 

                                                      
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. 
66 Porozumienia z 10.01.2018 r., 11.01.2019 r. i 10.01.2020 r. obejmujące odpowiednio  20.037 ha, 20.037 ha 

i 20.127,33 ha lasów zawarte na podstawie m.in. art. 5 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463) (dalej ustawa o lasach) 
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czyszczeń wczesnych i późnych, sztucznych odnowień, poprawek i uzupełnień, 
zalesień, ilości: nakazów w zakresie ochrony lasu, decyzji ustalających zadania 
z zakresu gospodarki leśnej oraz świadectw legalności pozyskania drewna.     

Starosta nie przekazał Nadleśnictwu nadzoru nad stosowaniem przez właścicieli 
lasów rozporządzenia dot. wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej7. 

(akta kontroli, str. 21-39) 

1.2. Porozumienia nie zawierały wykazu działek leśnych i liczby właścicieli gruntów 
leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa, podlegających nadzorowi 
Nadleśnictwa. Otrzymane od Starostwa uproszczone plany urządzania lasu  
obowiązywały od 1 stycznia 2016 r., od 1 stycznia 2017 r., od 1 stycznia 2018 r. 
oraz od 1 stycznia 2020 r. 

Wg stanu na koniec 2019 r. powierzchnia gruntów leśnych niestanowiących 
własności Skarbu Państwa objęta upul wynosiła 6.318,20 ha. (nie było gruntów 
objętych inwentaryzacjami stanu lasów), co stanowiło 31,5% powierzchni lasów 
niepaństwowych powierzonych Nadleśniczemu w nadzór na podstawie 
porozumienia. 

Nadleśniczy wyjaśnił, że w związku z istniejącą od kilku lat możliwością 
dofinansowania wykonania upul ze środków Funduszu Leśnego, Nadleśnictwo 
przekazywało Staroście sugestie, aby podejmował corocznie starania o otrzymanie 
dotacji. Dzięki tym działaniom powierzchnia objęta planowaniem w ostatnich latach 
znacząco się zwiększyła8 

 (akta kontroli str.21 - 39, 130, 168) 

1.3. Wg stanu na 31 grudnia 2019 r. powierzchnia lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa wynosiła 20.037 ha, przeciętna zasobność drzewostanów – 
306,51 m3/ha, a pod nadzór jednego pracownika przypadała powierzchnia 
477,07 ha. Lasy zaliczono do III kategorii zagrożenia pożarowego. Nadleśnictwo nie 
posiadało danych o przeciętnym wieku drzewostanów, bo nie opisano tego 
parametru w dokumentacji urządzeniowej. W ocenie pracowników Nadleśnictwa 
sprawujących nadzór nad lasami niepaństwowych przypadające im powierzchnie 
nadzorowanych lasów (od 577,73 ha do 4.645,50 ha), jak też inne obowiązki nie 
utrudniały im realizacji zadań.  

(akta kontroli str.59-60, 121-129) 

1.4. W Regulaminie organizacyjnym Nadleśnictwa9 do realizacji zadań w zakresie 
nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa wyodrębniono 3 obwody nadzorcze z obsadą etatową 3 pracowników 
(powierzchnie obwodów od 2.962,09 ha do 4.645,50 ha) oraz 7 spośród 9 leśnictw, 
w których do pełnienia nadzoru nad lasami niepaństwowymi wyznaczono 
podleśniczych i określono powierzchnie tych lasów (od 577,53 ha do 2.293 ha). 
Pracownicy do nadzoru lasów niepaństwowych podlegali Zastępcy Nadleśniczego.  

W § 4 pkt 1 Regulaminu postanowiono, że w ramach działu gospodarki leśnej 
kierowanej przez zastępcę nadleśniczego, prace związane z nadzorem nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa wykonują (wśród innych zadań) – 
specjalista lub starszy specjalista ds. gospodarki leśnej. W § 5 określono, że za 
całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej, z ochroną przed 
szkodnictwem leśnym i jego zwalczaniem odpowiedzialny jest leśniczy, który 
wykonuje te zadania przy pomocy podleśniczego. W § 6 określono, że obwody 
nadzorcze lasów niepaństwowych kierowane są przez specjalistów ds. lasów 
niepaństwowych, którzy odpowiedzialni są za całokształt spraw związanych 

                                                      
7 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie 

gospodarki leśnej (Dz. U. poz. 2408). 
8 W 2017 r. – 1951,52 ha, w 2018 r. i w 2019 r. – po 6.318,20 ha oraz 7.972,95 ha w I półroczu 2020 r. 
9 Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr 32 Nadleśniczego z 9.10.2019 r. 
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z prowadzeniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 
w zakresie spraw powierzonych przez Starostę.  

 (akta kontroli str.40-65) 

1.5. W zakresach czynności specjalistów ds. lasów niepaństwowych – w powołaniu 
na porozumienie Nadleśniczego ze Starostą określono m.in. następujące zadania:  

 określanie zadań dla właścicieli lasów nie wykonujących obowiązków  
wynikających z art. 9 ust. 2 ustawy o lasach (w zakresie zabiegów 
profilaktycznych i ochronnych oraz organizmów szkodliwych); 

 nadzorowanie oraz kontrola właścicieli lasów w zakresie trwałego utrzymania 
lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania wynikających z art. 13 ust.1 
ustawy o lasach (wyszczególniono zakres tych zadań); 

 cechowanie drewna i wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego 
legalność pozyskania drewna po zapewnieniu przez starostę narzędzi do 
wykonywania tych czynności wynikających z art. 14a ust. 3 ustawy; 

 nadzorowanie wykonywania zatwierdzonych upul wg art. 22 ust. 5 ustawy;  

 przygotowywania stosownych decyzji dla właścicieli lasów nie wykonujących 
obowiązków określonych w art. 13 ustawy, w upul i w decyzjach, o których mowa 
w art. 19 ust. 3 ustawy; 

 ustalanie oraz nadzorowanie wykonania zadań z zakresu wyrębu drzew, 
ponownego założenia uprawy leśnej, przebudowy drzewostanów, pielęgnowania 
i ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej w lasach, dla których nie ma 
upul; 

 uczestniczenie w szkoleniach oraz udzielanie instruktażu właścicielom lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa z zakresu sposobów 
zagospodarowania, użytkowania i ochrony lasów; 

 prowadzenie rejestru decyzji i świadectw legalności pozyskania drewna.  

Zakresy czynności podleśniczych obejmowały m.in. prowadzenie nadzoru nad 
lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w zakresie powierzonym przez 
Starostę.  

Koordynowanie pracy specjalistów ds. lasów niepaństwowych określono w zakresie 
czynności starszego specjalisty służby leśnej ds. gospodarki leśnej. Wśród jego 
zadań w ramach nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 
określono m.in.: prowadzenie ewidencji wydanych świadectw i decyzji oraz  
sprawdzanie pod względem merytorycznym zasadności wydawanych przez 
Nadleśniczego w imieniu Starosty decyzji administracyjnych w I instancji. 

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 oraz opiniowanie projektów upul.  

Pracownicy terenowi (specjaliści ds. lasów niepaństwowych i podleśniczowie) mają  
wykształcenie średnie (technikum leśne), a staż pracy 10 pracowników wynosił od 
26 do 44 lat. Nadzorujący ich pracę (Nadleśniczy, Zastępca, specjalista i starszy 
specjalista służby leśnej ds. gospodarki leśnej) mają wykształcenie wyższe leśne. 
Spośród 12 pracowników terenowych, 3 osoby uczestniczyły w 2019 r. w szkoleniu 
w temacie: Lasy prywatne – szanse, problemy, rozwiązania.  

Zastępca Nadleśniczego wyjaśnił, że szkolenie miało charakter seminaryjny i nie 
dotyczyło przekazania ścisłej wiedzy. Pracownicy Nadleśnictwa prowadzący nadzór 
nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa posiadają wymagane 
wykształcenie leśne i długi staż pracy, a każdy z nich przy przyjęciu do pracy odbył 
szkolenie stanowiskowe. 

(akta kontroli str.3-14, 66-99, 267-268) 
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1.6. Sześciu pracowników Nadleśnictwa sprawujących nadzór nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa było właścicielami lub 
współwłaścicielami od jednej do czterech działek leśnych na nadzorowanym przez 
siebie terenie10.  

W Nadleśnictwie nie opracowano procedur odnośnie konfliktu interesów. 
Z pracownikami sprawującymi nadzór (specjaliści ds. lasów niepaństwowych, 
leśniczowie, podleśniczowie) zawarto umowy o zakazie konkurencji w trakcie 
obowiązywania umów o pracę, a przy zawarciu tych umów o pracę złożyli 
oświadczenia, że nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Nadleśnictwa.  

Zastępca Nadleśniczego wyjaśnił, że choć Nadleśnictwo nie posiada pisemnej 
procedury w ww. zakresie, to zgodnie z niepisaną regułą pracownicy Nadleśnictwa 
nie podpisują dokumentów dotyczących nadzoru nad lasami, które do nich należą. 
Dla unormowania ww. kwestii w obowiązującym Zarządzeniu Nadleśniczego 
w sprawie kontroli wewnętrznej znajdzie się zapis wprowadzający ww. regułę do 
stosowania. 

Oględziny elektronicznej ewidencji decyzji i świadectw legalności pozyskania 
drewna za 2018 i 2019 r.11 wykazały, że w latach tych nie wydano ww. dokumentów 
dla żadnej z działek będących w posiadaniu ww. pracowników Nadleśnictwa. 

(akta kontroli str.3-14, 121-137, 238-251, 267-268) 

1.7. Koszty i przychody realizacji zadań określonych w porozumieniach ze Starostą 
ujmowano corocznie w Planie finansowo-gospodarczym Nadleśnictwa.  
W 2018 r. i w 2019 r. poniesione koszty nadzoru wynosiły po 350.648 zł (po 17,50 
zł/ha) i zgodne były z przychodami uzyskanymi w ww. kwotach ze Starostwa, które 
co miesiąc, zgodnie z porozumieniami przekazywało Nadleśnictwu po 29.220 zł. 

 (akta kontroli str.169-213) 

1.8. Z informacji Starostwa wynika, że dokumentację urządzeniową lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa w 2017 r. i w 2019 współfinansowano 
ze środków Funduszu Leśnego. W 2018 r. nie wykonywano jej z uwagi na brak 
środków własnych, a w 2020 r. jest wykonywana z dofinansowaniem ww. Funduszu.  

(akta kontroli str.19-20) 

1.9. Wg informacji Starostwa dokumentacja urządzeniowa obowiązuje dla 
7.972,96 ha lasów na terenie Nadleśnictwa, w tym dla 7.959,25 ha lasów 
sporządzono ją na zlecenie Starosty, a dla 13,70 ha na zlecenie gminy. Poniesiony 
przez Starostę koszt wykonania dokumentacji dla lasów stanowiących własność 
osób fizycznych i wspólnot gruntowych wynosił 254,8 tys. zł (32,01 zł/ha). 
Powierzchnię działek zaktualizowano wg ewidencji gruntów przy zawieraniu 
porozumienia na 2020 r. W 2019 r. na terenie Powiatu było 54.515 działek leśnych 
niestanowiących własności Skarbu Państwa (w 2020 r. 54.563), oraz 28.026 
właścicieli (w 2020 r.- 28.139).  

(akta kontroli str.19-20) 
W działalności Nadleśnictwa w przedstawionym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

W latach 2018 - 2020 (I półrocze) Nadleśnictwo było przygotowane organizacyjnie, 
kadrowo i finansowo do realizacji powierzonych przez Starostę zadań w zakresie 
nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa. Nadleśnictwo zgodnie z zawartymi porozumieniami obciążało Starostwo 
kosztami nadzoru. Otrzymywane środki finansowe były wystarczające do realizacji 
powierzonych zadań.   

                                                      
10 Ustalono na podstawie wyjaśnień pracowników Nadleśnictwa (Nadleśniczy i jego zastępca, specjalista 

i starszy specjalista ds. gospodarki leśnej, specjaliści ds. lasów niepaństwowych, podleśniczowie) oraz 
informacji Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Limanowej. 

11 Oględzinami objęto lata 2018-2019 bo ewidencja elektroniczna za 2020 r. była w toku uzupełniania. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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2. Prawidłowość wykonywania zadań związanych 
z gospodarką leśną 

2.1. Zgodnie z porozumieniami Starosta powierzył Nadleśniczemu realizowanie  
zadań w zakresie wydawania decyzji administracyjnych w I instancji dotyczących 
m.in. zadań właścicieli lasów w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów oraz 
trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania. 

W latach 2018-2020 (I półrocze) Nadleśniczy wydał ogółem 2.046 decyzji 
administracyjnych dotyczących lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, 
w tym: 809 decyzji w 2018 r. i 849 decyzji w 2019 r. oraz 388 decyzji w 2020 r. 
Wśród nich było odpowiednio: 413, 472 i 110 decyzji w sprawie usuwania posuszu, 
31, 25 i 0 decyzji odnośnie ochrony przeciwpożarowej lasu oraz 18, 5 i 0 decyzji 
w zakresie pielęgnowania i ochrony lasu. Do ww. decyzji nie było odwołań. 

(akta kontroli str.9-18, 163-164) 

2.2. Na podstawie analizy postępowań w zakresie wydania w 2019 r. 111 decyzji, 
które dotyczyły działek leśnych o powierzchni co najmniej 1 ha (do 64 ha)12 
w największych obwodach nadzorczych Mszana Dolna i Limanowa oraz 
w najmniejszym obwodzie Skalne, stwierdzono prawidłowe prowadzenie 
postępowań - zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej 
Kpa)13, co dotyczyło m.in. terminu wydania decyzji (art. 35), przeprowadzenia 
oględzin udokumentowanych protokołem (art. 67 § 1 i 67 § 2 pkt 3), uwzględnienie 
wymaganych elementów w protokołach (art. 68 § 1) oraz w decyzjach (art. 107 § 1 
i § 3), doręczenie decyzji na piśmie (art. 109 § 1).  

W 111 decyzjach wydawanych m.in. na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 określano m.in. 
dopuszczalny wyrąb drzew uzasadniony zachowaniem trwałości lasu (art. 13 ust.1 
pkt 5 lit. a), usuwanie posuszu, złomów i wywrotów (art. 9 ust.1 pkt 2), zadania 
pielęgnowania i ochrony lasu (art.13 ust.1 pkt 3), ochrony przeciwpożarowej 
(art. 9 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 1 pkt 3). Decyzje podpisane były przez Nadleśniczego. 

Właściciele lasów we wnioskach o wydanie decyzji w sprawie wyrębu drzew oraz 
o ocechowanie drewna po ścince i wydanie świadectwa legalności pozyskania 
drewna podawali powierzchnie posiadanych działek leśnych, ale nie weryfikowano 
ich wypisami z ewidencji gruntów. 

Nadleśniczy realizował obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych, 
zamieszczając m.in. na stronie internetowej Nadleśnictwa informacje określone 
w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2016 r.14 

Zastępca Nadleśniczego wyjaśnił, że Nadleśnictwo nie otrzymywało od Starostwa 
danych z rejestru gruntów, a wg ustnych uzgodnień z pracownikami Wydziału 
Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa, uzyskanie ww. danych wiązałoby się 
z koniecznością każdorazowego złożenia wniosku przy braku możliwości uzyskania 
elektronicznego dostępu do bazy danych w tym zakresie. Jak podał dalej: 
W najbliższym czasie zwrócimy się do Starosty Limanowskiego o określenie 
możliwości zdalnego dostępu do ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie 
z wyjaśnieniem Zastępcy Nadleśniczego obowiązek informacyjny o ochronie danych 
osobowych realizowany był poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej 
Nadleśnictwa w zakładce Polecamy. 

 (akta kontroli str.101-120, 267-268)  

                                                      
12 Do analizy wybrano wszystkie decyzje, które w 2019 r. w Obwodach Mszana Dolna, Limanowa i Skalne 

dotyczyły działek o powierzchni co najmniej 1 ha i większych (inne decyzje dotyczyły działek poniżej 1 ha) 
13 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) 
14 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) 
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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. 9-14)  

2.4. Zastępca Nadleśniczego wyjaśnił, że w latach 2017 - 2019 Nadleśnictwo nie 
otrzymywało od Starostwa danych o powierzchniach nadzorowanych lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa w podziale na osoby fizyczne, jednostki 
samorządu terytorialnego, wspólnoty gruntowe, spółdzielnie i pozostałe. 
W porozumieniach ze Starostą określano ogólną powierzchnię lasów bez określania  
ww. form własności. Nadzór Nadleśniczego nad wykonywaniem przez właścicieli 
obowiązku trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania był 
prowadzony w stosunku do właścicieli wszystkich nadzorowanych lasów, których 
ogólną powierzchnię określały porozumienia. Dane w podziale na ww. właścicieli 
lasów Nadleśnictwo otrzymało od Starostwa w kwietniu 2020 r. Nadleśnictwo nie 
realizowało zadań w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, których nie określały porozumienia. 

 (akta kontroli str.267-268) 

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.9-14) 

2.6. W okresie objętym kontrolą Nadleśniczy nie wydawał decyzji w sprawie 
przyznania środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów. Zastępca 
Nadleśniczego wyjaśnił, że grunty nieleśne nie podlegają nadzorowi Nadleśnictwa, 
a Nadleśniczy jedynie sporządza plany zalesieniowe na wniosek właściciela gruntu. 
W 2018 r. Nadleśnictwo sporządziło 1 plan zalesienia gruntu rolnego o powierzchni 
0,29 ha, a jego zalesienie zrealizowano w 2019 r. W 2019 r. Nadleśnictwo 
sporządziło 1 plan zalesienia gruntu rolnego o powierzchni 0,51 ha, ale właściciel 
gruntu nie zgłosił wykonania zalesienia. W I półroczu br. Nadleśnictwo nie 
wykonywało ww. planów. 

(akta kontroli, str. 3-14) 

W 2018 r. i w 2019 r. po wnioskach właścicieli Nadleśnictwo sporządziło po jednym 
planie zalesienia gruntów, o którym mowa w art. 35 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o lasach.  
Określone w nich powierzchnie zalesień wynosiły 0,26 ha oraz 0,51 ha. W pierwszej 
z ww. spraw właściciel zgłosił wykonanie zalesienia i otrzymał od Nadleśnictwa 
potwierdzające to zaświadczenie, a w drugiej sprawie Nadleśnictwo nie otrzymało 
zgłoszenia o zrealizowaniu planu.  

W 2019 r. po wniosku właściciela działki leśnej Nadleśnictwo sporządziło Plan 
inwestycji w zakresie przebudowy składu gatunkowego drzewostanu na powierzchni 
0,18 ha przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz 
z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach i zabezpieczeniem drzewek 
repelentami. Inwestycję zrealizowano w ramach programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 - 2020.15     

(akta kontroli str.214-237) 

                                                      
15 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na inwestycje 
zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartości dla środowiska objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. Nr 587) 
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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 
(wg art. 14a ust. 1 i ust. 3 ustawy o lasach). Świadectwa sporządzano rzetelnie, 
zgodnie z wzorem w załączniku nr 6 do rozporządzenia dotyczącego cechowania 
drewna16. Świadectwa oraz ewidencję świadectw i decyzji sporządzali odręcznie 
specjaliści ds. lasów niepaństwowych. Ewidencję prowadzono rzetelnie, 
w przejrzysty i czytelny sposób oraz zgodnie z chronologią dat złożenia wniosków 
przez właścicieli lasów. 
Świadectwa legalności pozyskania drewna były drukami ścisłego zarachowania. Ich 
ewidencję prowadził starszy specjalista służby leśnej ds. gospodarki leśnej 
i wydawał w bloczkach po 50 sztuk (oryginał z kopią) specjalistom ds. lasów 
niepaństwowych. 

W latach 2018 - 2019 i w I półroczu 2020 r. wydano odpowiednio: 819, 904 i 411 
świadectw legalności pozyskania drewna, a pozyskanie przez właścicieli lasów 
drewna (grubizny) wynosiło odpowiednio: 17.644 m3, 16.243 m3 i 7.540 m3. 

(akta kontroli str.18, 101-120) 

2.8. Zapisy w świadectwach legalności pozyskania drewna zgodne były 
z ustaleniami upul i decyzji dotyczących określenia zadań w gospodarce leśnej17. 
Decyzje wydawane były m.in. na podstawie art. 9 ust.1 i 2 oraz art. 24 w związku 
z art. 13 ust. 1 ustawy o lasach. 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. 
Nadleśniczy nie wydawał decyzji, o których mowa w art. 23 ust. 4 ustawy o lasach. 

(akta kontroli str.101-102) 

2.9. Porozumienia ze Starostą nie powierzały realizacji zadań 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.21-39) 

2.10. Zastępca Nadleśniczego wyjaśnił, że realizowanie zadań opisanych 
w porozumieniu ze Starostą, w dużej mierze tożsame jest z realizacją wymagań 
opisanych w rozporządzeniu w sprawie wymagań dobrej praktyki w gospodarce 
leśnej18, a w części opisowej upul dotyczącej ochrony przyrody zawarte są wytyczne 
dla właścicieli lasów prywatnych zbieżne z zapisami ww. rozporządzenia.  

Nadleśnictwo nie posiadało dokumentacji potwierdzającej podejmowanie 
szczególnych działań mających na celu nadzór nad realizacją wymagań dobrej 
praktyki w zakresie gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych.   

(akta kontroli str.9-14) 

                                                      
16 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).   

17 Analizie poddano 202 świadectwa legalności pozyskania drewna, które dotyczyły prywatnych działek leśnych 
o największych powierzchniach - od 1 ha do 64,10 ha – w 3 obwodach nadzorczych (78 świadectw 
w obwodzie Mszana Dolna - do 56,26 ha, 115 świadectw w obwodzie Limanowa - do 64,10 ha i 9 świadectw 
w obwodzie Skalne – do 2,12 ha). Podstawą sporządzenia 91 świadectw były upul (w obwodach Mszana 
Dolna i Limanowa –  odpowiednio : 32 i 59 świadectw), a 111 świadectw sporządzono na podstawie decyzji 
dotyczących ustalenia zadań w lesie (w obwodach Mszana Dolna, Limanowa, Skalne – odpowiednio – 44, 58 
i 9 świadectw).  
Świadectwa sporządzono rzetelnie – korelowały z danymi zawartymi w decyzjach w sprawie określenia 
dopuszczalnego wyrębu określonych gatunków drzew i usunięcia posuszu, a wielkości te określone 
w decyzjach zgodne były z danymi, które określono w protokołach z oględzin działek leśnych z ww. drzewami. 

18 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) 
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2.11. W Nadleśnictwie nie wypracowano procedur w zakresie szeroko rozumianego 
doradztwa właścicielom lasów w zakresie realizacji zadań przewidzianych w upul.   

Zastępca Nadleśniczego wyjaśnił, że merytoryczne doradztwo w zakresie realizacji 
zadań przewidzianych w upul realizuje starszy specjalista służby leśnej ds. 
gospodarki leśnej, najczęściej drogą telefoniczną, a właściciele lasów mogli 
kontaktować się w tej sprawie również z właściwymi terytorialnie leśniczymi 
i specjalistami ds. lasów niepaństwowych. Doradztwo miało formę lustracji 
terenowej, np. przy okazji złożenia wniosku o wydanie decyzji w sprawie realizacji 
zadań w gospodarce leśnej oraz ocechowania drewna po ścince, a także poprzez 
konsultacje telefoniczne lub e-mailowe z określonymi pracownikami Nadleśnictwa. 

(akta kontroli str. 9-14, 267-268) 
 
2.12. W latach 2018-2020 (I półrocze), Nadleśnictwo nie kierowało zawiadomień do 
organów ścigania dotyczących lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

(akta kontroli str.18) 

2.13. Zgodnie z porozumieniami ze Starostą, Nadleśnictwo składało w ustalonych 
terminach kwartalne sprawozdania z realizacji powierzonych zadań, w których 
przedstawiano m.in. pozyskanie drewna w m3, ilość decyzji ustalających zadania 
z zakresu gospodarki leśnej oraz ilość świadectw legalności pozyskania drewna, 
a także powierzchnie w ha w szczególności w zakresie zalesień i pielęgnacji upraw. 
Sprawozdania sporządzano rzetelnie m.in. na podstawie ewidencji decyzji 
i świadectw legalności pozyskania drewna, upul i planów zalesień.  
W lutym 2019 r. i w marcu 2020 r. Nadleśnictwo przekazało raporty z realizacji 
zadań nadzoru w lasach niepaństwowych do Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Krakowie, w których przedstawiono wykaz zadań własnych 
Nadleśniczego w lasach niepaństwowych i wykaz zadań w tych lasach wykonanych 
w ramach porozumień ze Starostą. Dotyczyło to ilości decyzji wydanych przez 
Nadleśniczego w I instancji oraz liczby świadectw legalności pozyskania drewna.  

(akta kontroli str.138-162) 

2.14. W grudniu 2018 r. i w grudniu 2019 r. pracownik Starostwa przeprowadził 
kontrole Nadleśnictwa w ramach porozumień powierzających Nadleśniczemu 
nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zakres obu kontroli 
obejmował organizacje pracy przy wykonywaniu nadzoru, terminowość załatwiania 
spraw, wykonanie zadań w zakresie użytkowania, hodowli i ochrony lasu oraz 
wydawanie decyzji ustalających zadania w gospodarce leśnej i świadectw legalności 
pozyskania drewna. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie 
sformułowano uwag i zaleceń. 

(akta kontroli str.252-266) 

2.15. Pracownicy Nadleśnictwa sprawujący nadzór nad lasami niestanowiącymi 
własności Skarbu Państwa oraz Nadleśniczy i jego Zastępca wskazali na poniższe 
utrudnienia w realizacji zadań w zakresie gospodarki leśnej w ww. lasach:  
- brak Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu,  
- duże rozdrobnienie własności działek leśnych, 
- górzyste uksztaltowanie terenu z niedostępnością niektórych kompleksów leśnych  
od strony dróg publicznych.  

 (akta kontroli str.3-14, 121-132) 
 

W działalności Nadleśnictwa w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości  
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Pomimo braku uproszczonych planów urządzenia lasu dla 68,5% nadzorowanych 
lasów, Nadleśniczy wywiązywał 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. 

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. 
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