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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/081 – Budowa, przebudowa oraz utrzymanie dróg leśnych przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w województwie warmińsko-mazurskim 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontrolerzy 1. Adam Rączkiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LOL/32/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r.   

2. Piotr Wanic, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LOL/33/2016 
z dnia 3 czerwca 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 

kontrolowana 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie (dalej: „RDLP”), ul. Kościuszki 
46/48, 10-959 Olsztyn  

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Małgorzata Błyskun, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie 
(dalej: „Dyrektor RDLP”), poprzednio, tj. do 27 marca 2014 r. stanowisko to zajmował 
Jan Karetko. 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W badanym okresie2 RDLP prawidłowo wykonywała zadania dotyczące planowania 
nakładów na budowę i przebudowę dróg leśnych, a także kosztów ich utrzymania. 
Potrzeby w tym zakresie były weryfikowane zarówno z uwzględnieniem 
prowadzenia przez nadleśnictwa prawidłowej gospodarki leśnej, jak również ich 
możliwości finansowych.  

RDLP udzielała także podległym nadleśnictwom wsparcia w realizacji zadań 
dotyczących budowy i przebudowy dróg leśnych, organizując szkolenia, które 
obejmowały zarówno udzielanie zamówień publicznych, jak również przygotowanie, 
realizację i odbiór zadań inwestycyjnych. 

W sposób właściwy Dyrektor RDLP określił działania nadzorcze nad nadleśnictwami  
w zakresie planowania, przygotowania i odbiorów zadań inwestycyjnych i remontów 
dróg leśnych3. Polegały one m.in. na weryfikacji dokumentacji projektowych oraz 
udziale pracowników RDLP w odbiorach końcowych zrealizowanych przedsięwzięć. 
Działań takich nie określono jednak w odniesieniu do nadzoru nad realizacją zadań 
dotyczących utrzymania dróg leśnych. Podjęcie ww. działań mogło w konsekwencji 
zapobiec kwalifikowaniu robót faktycznie będących przebudową jako działań 
związanych z bieżącym utrzymaniem dróg leśnych. 

W ramach nadzoru, Wydział Rozwoju i Innowacji RDLP, dokonał weryfikacji 
dokumentacji projektowych wszystkich inwestycji drogowych, a także monitorował 
realizację tych zadań. Pracownicy tego Wydziału brali też udział w odbiorze 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna, a w przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria dla tych ocen, stosuje się ocenę opisową. 
2 Lata 2014 r. – 2016 (do 31 maja), a także działania wcześniejsze i późniejsze, jeżeli miały wpływ na działalność objętą 
kontrolą. 
3 Określone w zarządzeniu nr 16/2007 Dyrektora RDLP w Olsztynie z 25 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia ramowych 
zasad dotyczących planowania, przygotowania realizacji, odbioru i rozliczenia kosztów poniesionych na nabycie, wytworzenie 
modernizację i remonty obiektów budowlanych kubaturowych i dróg, zmienionym zarządzeniem nr 39/2013 z 17 września 
2013 r. 
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końcowym 22 drogowych zadań inwestycyjnych (48% zrealizowanych) oraz jednego 
remontu planowego (5% wykonanych). 

RDLP prawidłowo wykonywała zadania związane z kontrolą realizacji przez 
nadleśnictwa przedsięwzięć dotyczących dróg leśnych. Kontrole planowe 
obejmujące te zagadnienia przeprowadzono bowiem zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w zarządzeniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 84  
z 19 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli instytucjonalnej. Ponadto, w związku  
z otrzymanymi skargami, przeprowadzano też kontrole doraźne i funkcjonalne. 
Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości omawiano na naradach 
gospodarczych z udziałem pracowników wszystkich nadleśnictw, a realizacja 
wniosków pokontrolnych była monitorowana. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Planowanie i koordynowanie działań prowadzonych przez nadleśnictwa  
w zakresie budowy, przebudowy oraz utrzymania dróg leśnych, a także 
wsparcie udzielane tym jednostkom 

1.1. W okresie objętym kontrolą RDLP podlegały 33 nadleśnictwa, w tym  
28  znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (dalej zwane 
„nadleśnictwami”)4. Według stanu na 31 maja 2016 r.: 

• powierzchnia leśna gruntów administrowanych przez 33 nadleśnictwa wynosiła 
5.878,47 km2, z czego 5.145,97 km2 przypadało na 28 nadleśnictw, 

• łączna długość zaewidencjonowanych dróg leśnych5 na terenie RDLP wynosiła 
32.482,76 km, w tym 29.117,94 km dróg leśnych na terenie 28 nadleśnictw  
(o 116,96 km więcej niż na dzień 1 stycznia 2014 r.)6.  

Zadania związane ze wsparciem oraz pomocą merytoryczną w zakresie 
budownictwa drogowego, w regulaminie organizacyjnym Biura RDLP7, przypisano 
Wydziałowi Rozwoju i Innowacji („Wydziałowi”), w którym oprócz Naczelnika 
zatrudniano trzech pracowników8. Do jego zadań należało m.in. prowadzenie 
doradztwa i instruktażu jednostek organizacyjnych w sprawach dotyczących 
przygotowania, realizacji i utrzymania infrastruktury leśnej, opiniowanie i ocena 
opracowywanych i przyjętych przez nadleśnictwa założeń projektowych oraz 
dokumentacji projektowo - technicznej, opiniowanie i ocena prac, dokumentacji 
projektowej, kosztorysowej, udział w opracowywaniu planów w zakresie nakładów 
na infrastrukturę leśną i nadzór nad ich wykonaniem, a także koordynowanie 
ewidencjonowania dróg na terenie RDLP. 

(dowód: akta kontroli str. 3-35) 

1.2. RDLP uzyskiwała dane o potrzebach nadleśnictw w zakresie budowy, 
przebudowy i utrzymania dróg leśnych na podstawie przedkładanych do 
zatwierdzenia projektów prowizoriów planów finansowo-gospodarczych  
i projektów tych planów. Projekty prowizoriów i planów były weryfikowane przez 
pracowników RDLP m.in. z uwzględnieniem: 

                                                      
4 Według położenia siedziby nadleśnictwa: Bartoszyce, Dobrocin, Dwukoły, Górowo Iławeckie, Iława, Jagiełek, Jedwabno, 
Korpele, Kudypy, Lidzbark, Miłomłyn, Młynary, Mrągowo, Nidzica, Nowe Ramuki, Olsztyn, Olsztynek, Orneta, Spychowo, 
Srokowo, Stare Jabłonki, Strzałowo, Susz, Szczytno, Wichrowo, Wielbark, Wipsowo, Zaporowo. 
5 Zaewidencjonowanych w Systemie Informacji Lasów Państwowych („SILP”) o szerokości co najmniej 2m. 
6 Wzrost ten wynikał m.in. ze zwiększenia powierzchni administrowanej przez podległe nadleśnictwa, a także wykonania 
szczegółowej inwentaryzacji terenowej i aktualizacji warstw linii na leśnej mapie numerycznej w ramach sporządzenia nowych 
planów urządzenia lasu. 
7 Wprowadzony zarządzeniem nr 8/2013 Dyrektora RDLP w Olsztynie z 27 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu organizacyjnego w Biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. 
8 Dwóch specjalistów ds. budownictwa i jednego specjalistę ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. 
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- wysokości środków finansowych, którymi mogły dysponować nadleśnictwa 
(środki własne oraz przyznane na ich wniosek środki amortyzacji 
scentralizowanej i Funduszu leśnego), 

- konieczności dokończenia zadań budowy oraz przebudowy dróg leśnych 
rozpoczętych w latach poprzednich, 

- wyników dokonanej przez RDLP weryfikacji programów funkcjonalno- 
użytkowych, uwzględniając m.in.: położenie drogi w obszarze, na którym będzie 
realizowane pozyskanie drewna w najbliższym okresie, ilość planowanego do 
wywozu drewna w danym okresie, ujęcie drogi w posiadanej przez nadleśnictwo 
ekspertyzie docelowej sieci drogowej. 

Zatwierdzony przez Dyrektora RDLP plan finansowo-gospodarczy nadleśnictw  
na rok 2014 przewidywał 17.279,8 tys. zł netto nakładów na budowę i przebudowę 
dróg leśnych oraz 13.031,9 tys. zł netto kosztów na utrzymanie dróg. W planie na 
2015 r. przewidziano odpowiednio: 13.138,2 tys. zł netto nakładów i 18.814,9 tys. zł 
netto  kosztów, a w planie na rok 2016 - 16.073,1 tys. zł netto oraz 6.327,1 tys. zł 
netto na ich utrzymanie9. 
Wykonanie tych planów przedstawiało się następująco: 
- w 2014 r. na budowę i przebudowę dróg poniesiono nakłady w kwocie łącznej 

15.297,2 tys. zł netto (88,5% planu10) oraz 13.194,5 tys. zł netto na utrzymanie 
(101,3% planu), 

- w 2015 r. odpowiednio: 10.284,5 tys. zł netto (78,3%) i 17.376,6 tys. zł netto 
(92,4%), 

- w 2016 r. (do 31 maja): 222,9 tys. zł netto (1,4%) i 1.270,8 tys. zł netto (20,1%). 

(dowód: akta kontroli str. 36-42) 

1.3. W latach 2014 – 2016 (do 31 maja) 28 nadleśnictw zrealizowało ogółem  
46 zadań, w tym trzy budowy dróg (4,5 km) oraz 43 przebudowy dróg (106,2 km), 
wydatkując na ten cel 28.695,7 tys. zł brutto. Dziesięć tego rodzaju zadań, 
rozpoczętych w ww. okresie (28,4 km), pozostawało natomiast w realizacji. W ww. 
nadleśnictwach zrealizowano ponadto 559 zadań obejmujących wykonanie robót 
budowlanych w ramach utrzymania dróg leśnych11 oraz ich remontów, na które 
wydatkowano 29.460,4 tys. zł brutto. Wykonanie robót w ramach 478 zadań, 
nadleśnictwa zleciły wykonawcom zewnętrznym, wydatkując 26.263,8 tys. zł brutto. 
Pozostałe 81 zadań nadleśnictwa wykonały własnym sprzętem i pracownikami, 
wydatkując 3.196,6 tys. zł brutto. 

 (dowód: akta kontroli str. 43-136) 

1.4. W ramach monitorowania procesu wdrożenia zarządzenia Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych nr 57 z 3 sierpnia 2015 r. w sprawie „Instrukcji 
wyznaczenia docelowej sieci drogowej nadleśnictwa”, RDLP przesłała podległym 
nadleśnictwom pismo dotyczące zadeklarowania terminu wykonania ekspertyzy 
docelowej sieci drogowej nadleśnictwa12, a także przeprowadziła szkolenie13 
obejmujące praktyczne przygotowanie do wykonania operatu drogowego docelowej 
sieci drogowej. Według posiadanych przez RDLP danych dotyczących  
28 nadleśnictw z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, 25 nadleśnictw nie 
posiadało ekspertyz, przy czym zadeklarowały ich wykonanie w latach 2016 – 2019. 
Trzy pozostałe posiadały natomiast ekspertyzy wykonane po 1 stycznia 2009 r., przy 
czym tylko ekspertyza dotycząca dróg Nadleśnictwa Zaporowo spełniała wymogi 

                                                      
9 Kwoty planowanych nakładów i kosztów z uwzględnieniem odstępstw od planów zatwierdzonych przez Dyrektora RDLP. 
10 Po uwzględnieniu zwiększeń planu w wyniku zatwierdzonych uzasadnionych odstępstw. 
11 W tym wg klasyfikacji RDLP: 424 zadania planowego utrzymania dróg (zadania obejmujące roboty budowlane,  
z wyłączeniem prac utrzymaniowych polegających na odśnieżaniu i odkrzaczaniu dróg, utrzymaniu rowów, itp.), 20 zadań 
planowych remontów oraz 115 zadań remontów doraźnych-awaryjnych. 
12 Pismo znak: ZR.771.34.2016 z 25 lutego 2016 r. 
13 Szkolenie zorganizowane i przeprowadzone przez pracowników Wydziału w dniu 14 kwietnia 2016 r. 
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ww. zarządzenia. Ekspertyzy dwóch pozostałych nadleśnictw (Wielbark  
i Olsztynek) wymagały aktualizacji, których wykonanie zaplanowano odpowiednio  
na lata 2016 i 2017. 

 (dowód: akta kontroli str. 137-146)  

1.5. W badanym okresie do RDLP nie wpłynęły wnioski nadleśnictw o udzielenie 
wsparcia merytorycznego dotyczącego realizacji zadań budowy, przebudowy lub 
utrzymania dróg leśnych. RDLP nie otrzymała także wniosków nadleśnictw  
o wsparcie w zakresie uzyskania zewnętrznego dofinansowania zadań związanych 
z ww. przedsięwzięciami.14 Nie wystąpiły także przypadki prowadzenia przez 
podległe RDLP nadleśnictwa wspólnych przedsięwzięć w zakresie budowy  
i przebudowy dróg leśnych. 

(dowód: akta kontroli str. 147-149) 

1.6. W okresie objętym kontrolą do RDLP wpłynęły ogółem 33 wnioski  
19 nadleśnictw o przyznanie dofinansowania na budowę i przebudowę dróg leśnych 
ze środków amortyzacji scentralizowanej (25 wniosków) i Funduszu leśnego (osiem 
wniosków) na łączną kwotę 16.084,3 tys. zł. W wyniku ich weryfikacji, trzy wnioski 
rozpatrzono negatywnie, a 30 pozytywnie, przyznając dofinansowanie w łącznej 
kwocie 13.609,1 tys. zł, z czego do 31 maja 2016 r. nadleśnictwa wykorzystały 
kwotę 11.165,2 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 150-161) 

1.7. RDLP zorganizowało (w badanym okresie) siedem szkoleń za kwotę  
131,9 tys. zł brutto, z czego 61,4 tys. zł sfinansowano ze środków RDLP, 37,4 tys. zł   
z Funduszu leśnego oraz 33,1 tys. zł ze środków nadleśnictw15. Trzy szkolenia 
dotyczyły zagadnień związanych ze zmianami ustawy Prawo zamówień publicznych, 
a pozostałe cztery - praktycznego przygotowania do wykonania operatu drogowego 
docelowej sieci drogowej nadleśnictw, utrzymania i odbioru dróg leśnych zgodnie  
z wytycznymi obowiązującymi w Lasach Państwowych, utrzymania i odbioru dróg 
leśnych, przygotowania inwestycji i remontów, a także ich celowości i hierarchii 
pilności, planu nakładów, przygotowania, realizacji oraz odbioru zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 162) 

RDLP należycie wykonywała zadania związane z planowaniem nakładów na 
budowę i przebudowę dróg leśnych, dokonując weryfikacji potrzeb nadleśnictw  
w oparciu o uzasadnienia zawarte w przedłożonych programach funkcjonalno-
użytkowych. W procesie planowania ww. nakładów, jak również kosztów utrzymania 
dróg, uwzględniano przy tym możliwości finansowe nadleśnictw. RDLP właściwie 
wspierała także nadleśnictwa organizując szkolenia obejmujące zagadnienia 
związane z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych.  

2. Nadzór nad nadleśnictwami w zakresie budowy, przebudowy oraz 
utrzymania dróg leśnych 

2.1. Dane dotyczące poszczególnych dróg leśnych były ewidencjonowane w SILP. 
Ewidencja ta obejmowała m.in.: numery inwentarzowe dróg, dane o szerokości pasa 
drogowego, szerokości, rodzaju nawierzchni, a także wyposażenia dróg  
w obiekty mijanek, rowów przydrożnych, przepustów i wodospustów. W celu 
zapewnienia prawidłowego prowadzenia tej ewidencji przez nadleśnictwa, RDLP  
przeprowadziła dwa szkolenia oraz prowadziła z nadleśnictwami korespondencję  
(w tym e-mailową).  

                                                      
14 Wynikało to z upływu w 2013 r. okresu składania wniosków o dofinansowanie ww. rodzaju zadań z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich - działanie 226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz 
wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”. 
15 Refakturowano na poszczególne nadleśnictwa. 
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W przypadkach stwierdzonych nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji przez 
nadleśnictwa żądano m.in. uzupełnienia brakujących zapisów oraz poprawienia 
błędów. Analiza 14 objętych badaną próbą dróg16 wykazała m.in., że w przypadku 
czterech dróg (29%) ewidencja dróg w SILP zawierała niepełne lub nieprawidłowo 
odnotowane dane. Dotyczyło to nieujęcia przewidzianych ewidencją danych  
o szerokości pasa drogowego (dotyczyło dróg o numerach: 220/1395, 220/1396, 
220/1397), a także zamieszczenia w niewłaściwej rubryce danych o występowaniu 
nawierzchni bitumicznej na odcinku przebudowanej drogi (droga nr 220/1145)17.  
W ewidencji dróg niejednolicie ujęto ponadto dane o szerokości pasa drogowego,  
tj. nadleśnictwa wykazywały szerokość jezdni wraz z poboczami (np. drogi: 
220/1195, 220/1240, 220/1320) lub samą szerokość jezdni, pomimo występowania 
poboczy (np. drogi: 220/1151, 220/1076). 

Dyrektor RDLP podała m.in., że prace nad modułem SILP dotyczącym ewidencji 
dróg są nadal prowadzone w ramach zespołu projektowego powołanego przez 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Wypełnianie ewidencji utrudnia brak 
instrukcji do SILP w zakresie dróg, a także definicji, w tym pojęcia pasa drogowego.  

(dowód: akta kontroli str. 163-297) 

2.2. Zgodnie z wymogiem zarządzenia Dyrektora RDLP w sprawie wprowadzenia 
ramowych zasad dotyczących planowania, przygotowania realizacji, odbioru  
i rozliczenia kosztów poniesionych na nabycie, wytworzenie modernizację i remonty 
obiektów budowlanych kubaturowych i dróg (dalej zwane „zarządzeniem Dyrektora 
RDLP”), RDLP: 

• uzgodniło 56 programów funkcjonalno - użytkowych każdego z zadań 
dotyczących budowy i przebudowy dróg leśnych, którego wartość 
przekraczała 50,0 tys. zł netto. Dotyczyło to wszystkich realizowanych 
zadań18 w badanym okresie. Do programów tych nie wniesiono żadnych 
uwag, 

• dokonała weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich  
56 zadań dotyczących budowy i przebudowy dróg leśnych oraz czterech 
remontów dróg realizowanych przez nadleśnictwa województwa warmińsko-
mazurskiego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 maja 2016 r. W wyniku 
analizy dokumentacji RDLP sformułowała uwagi dotyczące pięciu zadań 
(9%). Dotyczyły one m.in.: określenia miejsca początku przebudowywanej 
drogi, uzyskania ewentualnie wymaganych decyzji administracyjnych,  
a także dokonania zgłoszeń zamiaru wykonania robót.  

(dowód: akta kontroli str. 65-68, 298-311, 432-469)) 

RDLP, pomimo wynikającego z art. 34 pkt 2c ustawy o lasach, obowiązku 
sprawowania nadzoru, nie objęła weryfikacją dokumentacji projektowych 48 zadań 
związanych z utrzymaniem dróg, dla których została ona sporządzona na zlecenie 
nadleśnictw. Tym samym działalność nadleśnictw zarówno w zakresie 
prawidłowości sporządzenia tej dokumentacji, jak również właściwej klasyfikacji 
zadań do kategorii utrzymania dróg oraz realizacji ewentualnych obowiązków 
związanych ze zgłoszeniem robót pozostawała poza bieżącym nadzorem RDLP. 
Kontrole NIK19 przeprowadzone w Nadleśnictwach Jedwabno i Bartoszyce 

                                                      
16 Drogi przebudowane w latach 2014-2016 (31 maja) przez nadleśnictwa: Bartoszyce, Orneta, Spychowo, Srokowo, 
Wichrowo. 
17 Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez RDLP nadleśnictwom na szkoleniu w dniu 9 czerwca 2015 r. dane  
o występowaniu nawierzchni bitumicznej należało odnotować poprzez zamieszczenie w polu „nawierzchnia bitumiczna” 
wartości „T”. W przypadku drogi 220/1145 dane w tym zakresie odnotowano w polu „nawierzchnia inna”, które zgodnie z 
wytycznymi RDLP mogło zostać wypełnione tylko wtedy, jeżeli katalog ewidencji dróg nie obejmował zastosowanej 
nawierzchni.  
18 Zadania zrealizowane oraz pozostające na dzień 31 maja 2016 r. w realizacji. 
19 P/16/081, LOL.410.009.03.2016 i R/16/002, LOL.411.004.01.2016. 
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wykazały, że w ramach utrzymania dróg leśnych, bez zgłoszenia wymaganego art. 
30 ust. 1 pkt 220 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy Prawo budowlane, zrealizowały 
one łącznie 16 zadań (odcinków dróg) stanowiących faktycznie ich przebudowę21.  
W wyniku zaprojektowanych i wykonanych zadań zmianie uległy bowiem istotne 
charakterystyczne parametry dróg, w tym nośność dróg. 

Dyrektor RDLP podała, że w przypadku zadań utrzymania dróg, sporządzanie 
dokumentacji projektowej jest fakultatywne i służy m.in. określeniu szacunkowych 
kosztów zadania. Decyzję o jej wykonaniu podejmuje zaś autonomicznie kierownik 
jednostki nadzorowanej (nadleśniczy). W miarę potrzeb może on przedstawić 
sporządzone w tym zakresie dokumenty do opiniowania i oceny Wydziałowi, przy 
czym obowiązek taki nie wynika z zarządzenia Dyrektora RDLP nr 16/2007.  
Z wyjaśnień Dyrektora wynikało ponadto, że kwestie prawidłowego nazewnictwa 
oraz kwalifikowania robót budowlanych były omawiane na naradach z udziałem 
kierowników jednostek nadzorowanych i miały odzwierciedlenie w kontrolach 
okresowych prowadzonych przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego.   

Zdaniem NIK, w celu zapewnienia skutecznego bieżącego nadzoru nad 
prawidłowością kwalifikowania zadań do kategorii utrzymania dróg, w tym 
wyeliminowania przypadków ujmowania w tej kategorii przebudowy dróg, należy 
objąć procesem weryfikacji także dokumentację sporządzoną przez nadleśnictwa 
dla zadań z zakresu utrzymania dróg. 

(dowód: akta kontroli str. 51-68, 432-460, 470-498) 

2.3. W ramowych zasadach dotyczących planowania, przygotowania, realizacji, 
odbioru i rozliczenia kosztów poniesionych na nabycie, wytworzenie, modernizacje  
i remonty obiektów budowlanych kubaturowych i dróg, stanowiących załącznik nr 1 
do zarządzenia Dyrektora RDLP w Olsztynie nr 16/2007 z 25 maja 2007 r., 
przewidziano m.in. dokonywanie odbiorów końcowych robót przy udziale 
przedstawiciela RDLP. W badanym okresie pracownicy RDLP uczestniczyli  
w odbiorach końcowych 22, spośród 46 przedsięwzięć, polegających na budowie  
i przebudowie dróg oraz jednego, spośród 20 remontów planowych. 

Dyrektor RDLP podała, że z uwagi na szeroki zakres zadań realizowanych przez 
pracowników Wydziału, w tym związanych z częstymi wyjazdami terenowymi 
pozytywnie zaakceptowała wniosek Naczelnika Wydziału z 16 kwietnia 2014 r.  
w sprawie możliwości samodzielnego podejmowania przez Wydział decyzji  
o udziale przedstawiciela w wybranych końcowych odbiorach robót. Na tej 
podstawie przedstawiciele Wydziału uczestniczyli w odbiorach wytypowanych zadań 
inwestycyjnych. Wybór w tym zakresie należał do Naczelnika Wydziału, który 
określał obszary wrażliwe i dokonując oceny merytorycznej podejmował decyzje  
co do priorytetowych kierunków działalności kontrolnej.  

(dowód: akta kontroli str. 43-47, 51-64, 432-469, 485-492) 

2.4. RDLP planowała i wykonywała kontrole zgodnie z zasadami określonymi 
zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie kontroli 
instytucjonalnej22. Sporządzane przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 

                                                      
20 Obecnie art. 30 ust. 1 pkt 2b ustawy Prawo budowlane. 
21 Dotyczyło to jednego odcinka drogi w Nadleśnictwie Jedwabno - „Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Jedwabno” oraz  
15 odcinków  zrealizowanych w Nadleśnictwie Bartoszyce, w ramach.: Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Obrębie Leśnym 
Bartniki w 2014 r. w Leśnictwach: Górzyste oddz. 314, Rogóż oddz. 36, Kamieniec oddz. 236, 243; Bieżące utrzymanie dróg 
leśnych w Obrębie Leśnym Sępopol w 2014 r. w Leśnictwach: Zarzecze oddz. 118, Łosi Dwór oddz. 203, Łosi Dwór oddz. 205, 
206, 209, Sokołów oddz. 300, 301; Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Leśnictwach Graniczne (oddz. 1, 2, 3, 4) i Łosi Dwór 
(oddz. 198, 197, 194, 193) w 2015 r.;  Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Leśnictwach Górzyste (oddz. 347) i Czarny Las 
(oddz. 154, 155) w 2015 r.; Bieżące utrzymanie drogi leśnej w Leśnictwie Górzyste (oddz. 308j 308j,k,l/311a, 312a/311a,d) w 
2014 r.; Bieżące utrzymanie drogi leśnej w Leśnictwie Graniczne (oddz. 12c,d) w 2014 r.; Bieżące utrzymanie drogi leśnej w 
Leśnictwie Franknowo (oddz. 314-309) w 2015 r.; Bieżące utrzymanie drogi leśnej w Leśnictwie Dąbrówka (oddz. 179, 173, 
174, 180) w 2015 r. 
22 Zarządzenie DGLP nr 84 z 19 grudnia 2013 r., zmienione zarządzeniem nr 91 z 25 listopada 2015 r. 
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roczne plany kontroli były bowiem terminowo zatwierdzone przez Dyrektora RDLP23  
i zawierały wymagane dane, tj. m.in. tematy kontroli okresowych, problemowych  
i sprawdzających. Nadleśnictwa przewidziane do kontroli okresowych były przy tym 
ujmowane w tych planach z zachowaniem terminu przewidzianego ww. 
zarządzeniem, tj. nie rzadziej niż raz na 10 lat. Stosownie do wymogów ww. 
zarządzenia, ustalenia kontroli opisywano w protokołach kontroli, a oceny, 
nieprawidłowości i wnioski w sprawie ich usunięcia ujmowano w wystąpieniach 
pokontrolnych podpisanych przez Dyrektora RDLP. 

W rocznych planach kontroli sporządzonych na 2014, 2015 i 2016 r. ujęto ogółem 
10 kontroli okresowych nadleśnictw, które dotyczyły całokształtu ich działalności,  
w tym m.in. zagadnień związanych z budową, przebudową i utrzymaniem dróg 
leśnych. RDLP przeprowadziła ogółem osiem kontroli okresowych24, w tym 
wszystkie ujęte w planach na lata 2014-2015 oraz dwie spośród czterech 
zaplanowanych na rok 2016. Nieprawidłowości dotyczące ww. zagadnień dróg 
leśnych RDLP stwierdziła w przypadku czterech kontroli25. Dotyczyły one m.in.: 
- nieprawidłowego dokumentowania zmian zakresu wykonanych robót względem 

zapisów projektu i kosztorysu (Nadleśnictwo Dwukoły), 
- rozliczenia robót z wykonawcami modernizacji dróg w oparciu o kosztorys 

powykonawczy nieuwzględniający zmian w wykonaniu zadania w stosunku do 
projektu, nierzetelnego szacowania wartości zamówień dotyczących utrzymania 
dróg, dokonywania w trakcie realizacji zadań zmian względem dokumentacji 
projektowych bez zgody projektanta oraz opóźnień w dokonywaniu zwrotów 
wniesionych wadiów (Nadleśnictwo Górowo Iławeckie), 

- występowania różnic pomiędzy zakresem zrealizowanego zadania 
budowlanego, a kosztorysem powykonawczym, nieudokumentowania 
wykonania robót podlegających zakryciu oraz niekompletnej dokumentacji 
powykonawczej zadań (Nadleśnictwo Młynary), 

- niezamieszczenia w umowach o nadzór inwestorski odniesień do art. 25 ustawy 
Prawo budowlane, dotyczącego podstawowych obowiązków inspektora nadzoru 
inwestorskiego (Nadleśnictwo Mrągowo). 

Na podstawie wyników kontroli sformułowano ogółem siedem wniosków 
pokontrolnych dotyczących m.in. uzupełnienia dokumentacji powykonawczych 
przedsięwzięć budowlanych, a także podjęcia działań organizacyjnych służących 
ograniczeniu ryzyka powstawania podobnych nieprawidłowości w przyszłości. 
Realizację wniosków monitorowano poprzez analizy pisemnych odpowiedzi 
Nadleśniczych na wystąpienia oraz planowanie i przeprowadzanie kontroli 
sprawdzających ich realizację. Stwierdzone nieprawidłowości były ponadto 
omawiane m.in. na naradach gospodarczych z udziałem pracowników nadleśnictw  
i spotkaniach kierownictwa RDLP, a także przedstawiane w pisemnych informacjach 
do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. 

(dowód: akta kontroli str. 312-365) 

2.5. W latach 2014 - 2016 (do 31 maja) RDLP na terenie podległych nadleśnictw nie 
odnotowała przypadków deprecjacji pozyskanego drewna z powodu nienależytego 
utrzymania dróg leśnych26. Wystąpiły natomiast przypadki utrudnień w prowadzeniu 
prawidłowej gospodarki leśnej z powodu nienależytego stanu dróg leśnych. 
Dotyczyło to czterech odcinków dróg o łącznej długości 3,3 km w Nadleśnictwie 

                                                      
23 Tj. do dnia 15 grudnia każdego roku na rok następny. 
24 Do dnia 12 lipca 2016 r. kontrole przeprowadzono w nadleśnictwach: Strzałowo, Korpele, Kudypy, Dwukoły, Górowo 
Iławeckie, Młynary, Mrągowo oraz Nidzica. 
25 W nadleśnictwach: Dwukoły, Górowo Iławeckie, Młynary oraz Mrągowo. 
26 Terminy przelegiwania drewna na magazynach leśnictw były monitorowane przez RDLP na podstawie danych z raportów w 
Systemie Informatycznym Lasów Państwowych – moduł SILPweb umożliwiający kontrolę rotacji drewna  - „Rotacja drewna-
drewno na stanie”. 
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Szczytno, a utrudnienia trwały od trzech tygodni do trzech miesięcy. W przypadku 
dwóch z tych odcinków o długości 1,8 km Nadleśnictwo Szczytno przeprowadziło 
roboty na łączną kwotę 13,9 tys. zł27, w wyniku których zapewniono przejezdność 
tych dróg. Pozostałe dwa odcinki drogi leśnej (1,5 km) nie zostały poddane 
remontowi, gdyż nie były zaplanowane do ujęcia w docelowej sieci dróg. W tych 
przypadkach Nadleśnictwo za kwotę 1,0 tys. zł zleciło podwóz pozyskanego drewna 
z niedostępnego obszaru do najbliższych miejsc wywozowych. 

(dowód: akta kontroli str. 366-393) 

2.6. W badanym okresie do RDLP wpłynęły trzy skargi dotyczące zagadnień 
związanych z budową, przebudową i remontem dróg. Dotyczyły one złego stanu 
dróg w trzech nadleśnictwach28, w tym odbioru zleconych robót remontowych 
leśnych pomimo ich wadliwego wykonania. Na podstawie tych skarg RDLP 
przeprowadziła w ww. nadleśnictwach kontrole29, w wyniku których, m.in. na 
podstawie dokumentacji budowlanej, w tym protokołów odbiorów robót, a także 
oceny stanu dróg, skargi uznano za nieuzasadnione. 

(dowód: akta kontroli str. 394-412) 

2.7. RDLP monitorowała realizację przez podległe nadleśnictwa zadań związanych  
z budową, przebudową oraz utrzymaniem dróg m.in. z wykorzystaniem danych 
zamieszczanych przez te nadleśnictwa w SILP. Na podstawie ww. bazy danych 
pracownicy RDLP m.in. sporządzali i analizowali comiesięczne raporty (m.in.: 
„Nakłady na środki trwałe w budowie / inwestycje – plan i wykonanie zadań”, „Plan 
remontów środków trwałych zbiorczo”). Na ich podstawie monitorowano m.in. daty 
rozpoczęcia inwestycji drogowych, stopień finansowego zaawansowania oraz 
terminy ich zakończenia. 

(dowód: akta kontroli str. 413-431) 

RDLP prawidłowo wywiązywała się z obowiązków nadzorczych w zakresie 
prowadzenia kontroli nadleśnictw, którymi obejmowano zadania związane  
z budową i przebudową dróg leśnych. Monitorowanie zaś postępu realizacji zadań 
przy wykorzystaniu SILP pozwalało na bieżące nadzór w zakresie stanu 
zaawansowania realizacji przedsięwzięć drogowych. 
Ograniczenie takiej weryfikacji dokumentacji projektowych jedynie do przedsięwzięć 
związanych z budową, przebudową i remontami dróg uniemożliwiło wyeliminowanie 
przypadków realizacji przez nadleśnictwa przebudowy dróg w ramach prac 
związanych z ich bieżącym utrzymaniem. 

IV. Wnioski 

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 Kontroli30, wnosi o: 

1. Podjęcie działań w celu objęcia weryfikacją sporządzanych na zlecenie 
nadleśnictw dokumentacji projektowych dotyczących zadań utrzymania dróg. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                      
27 Dotyczyło to „Awaryjnej naprawy dojazdu pożarowego w leśnictwie Galwica” oraz „Naprawy nawierzchni drogi w celu 
wywozu drewna w leśnictwie Ciemna Dąbrowa”. 
28 Korpele, Młynary, Szczytno. 
29 Tj. kontrolę doraźną w nadleśnictwie Korpele oraz kontrole funkcjonalne w Nadleśnictwach Młynary i Szczytno. 
30 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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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 Olsztynie. 

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 wniosku pokontrolnego 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. 

Olsztyn, dnia       października 2016 r.  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler: 
 

Adam Rączkiewicz 
główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
podpis podpis 
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