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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/39/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r.   

2. Piotr Wanic, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LOL/38/2016 
z dnia 17 czerwca 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku (dalej zwana „RDLP”),  
ul. Lipowa 51, 15-424 Białystok. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Piotr Czyżyk, p.o. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku 
(zwany dalej: „Dyrektorem RDLP”), poprzednio funkcję tę pełnili: Ryszard Ziemblicki 
(Dyrektor RDLP do 18 listopada 2015 r.), Cezary Świstak (p.o. Dyrektora RDLP od  
18 listopada do 3 grudnia 2015 r.), Andrzej Gołembiewski (Dyrektor RDLP  
od 3 grudnia 2015 r. do 11 sierpnia 2016 r.). 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W badanym okresie2 RDLP prawidłowo realizowała zadania związane  
z  planowaniem nakładów finansowych na przebudowę dróg leśnych oraz kosztów 
ich utrzymania. Weryfikacja potrzeb 9 nadleśnictw3 uwzględniała prowadzenie 
prawidłowej gospodarki leśnej oraz możliwości finansowe. RDLP udzielała także 
nadleśnictwom wsparcia w realizacji ww. zadań, organizując szkolenia dotyczące 
zamówień publicznych, a także w zakresie utrzymania dróg leśnych. Udzielała 
również nadleśnictwom wnioskowanej pomocy merytorycznej w odniesieniu do 
poszczególnych przedsięwzięć drogowych. Wydział Rozwoju i Innowacji RDLP, 
zgodnie z wytycznymi Dyrektora RDLP, weryfikował przedkładaną przez 
nadleśnictwa dokumentację projektową zadań dotyczących inwestycji drogowych. 

RDLP prawidłowo wykonywała zadania związane z planowaniem kontroli 
okresowych, obejmując ich zakresem również przedsięwzięcia dotyczące dróg 
leśnych. Kontrole te przeprowadzono zgodnie z wytycznymi zawartymi  
w zarządzeniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 84 z 19 grudnia 
2013 r. w sprawie kontroli instytucjonalnej. Należy jednak zauważyć, że w badanym 
okresie, tylko w jednym nadleśnictwie (spośród 9) kontrolą objęto realizację 
remontów dróg.   

Na potrzebę zwiększenia kontroli i nadzoru nad nadleśnictwami w prawidłowym 
przygotowaniu i realizacji zadań związanych z drogami leśnymi wskazują ustalenia 
kontroli NIK w trzech nadleśnictwach. Stwierdzono bowiem nieprawidłowości  
dotyczące sporządzania w tych nadleśnictwach specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia („siwz”) dla zamówień na roboty związane z przebudową dróg.  

                                                      
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 Od 1 stycznia 2014 r. do 31 maja 2016 r., a także działania wcześniejsze i późniejsze, jeżeli miały wpływ na działalność 
objętą kontrolą. 
3 Nadleśnictwa posiadające siedziby na terenie woj. warmińsko-mazurskiego: Borki, Czerwony Dwór, Drygały, Ełk, Giżycko, 
Gołdap, Maskulińskie, Olecko oraz Pisz. 
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W jednym z nadleśnictw, pomimo obowiązku wynikającego z art. 62 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane4, nie dokonano okresowych - 
rocznych kontroli stanu technicznego dróg leśnych. 

W niewielkim zakresie RDLP weryfikowała również prawidłowość wykonanych robót 
związanych z przebudową dróg leśnych w 9 nadleśnictwach. Pracownik RDLP 
uczestniczył bowiem w czynnościach odbiorowych tylko jednej, spośród 22 
zrealizowanych w ww. nadleśnictwach inwestycji drogowych.  

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 podlegało 31 nadleśnictw, w tym dziewięć, 
których siedziby znajdowały się na terenie województwa warmińsko - mazurskiego 
(dalej zwane „nadleśnictwami”). Łączna długość zaewidencjonowanych dróg 
leśnych5 na terenie RDLP wynosiła wg stanu na 31 maja 2016 r. 11.924,8 km, w tym 
4.715,7 km dróg leśnych na terenie dziewięciu nadleśnictw. 

Zadania związane z pomocą merytoryczną w zakresie budownictwa drogowego 
przypisano6 Wydziałowi Rozwoju i Innowacji („Wydział”), w którym oprócz 
Naczelnika zatrudniano czterech pracowników7. Do zadań Wydziału należało m.in.: 
prowadzenie doradztwa oraz instruktażu dla jednostek organizacyjnych w sprawach 
dotyczących przygotowania, realizacji i utrzymania infrastruktury leśnej, opiniowanie 
i ocena opracowanych i przyjętych założeń projektowych i dokumentacji projektowo-
technicznej, a także sprawdzanie i weryfikacja prac oraz dokumentacji projektowej  
i kosztorysowej. 

 (dowód: akta kontroli str. 3-55) 

1.2. Dane o potrzebach finansowych na realizacje zadań na drogach leśnych, RDLP 
uzyskiwała na podstawie przedkładanych przez nadleśnictwa do zatwierdzenia 
projektów prowizoriów planów finansowo-gospodarczych i projektów tych planów. 
Dokumenty te były weryfikowane przez pracowników RDLP, z uwzględnieniem: 

- wysokości środków finansowych, którymi mogły dysponować nadleśnictwa 
(m.in. środki własne jak również przyznane na ich wniosek środki amortyzacji 
scentralizowanej i Funduszu leśnego), 

- założeń planów urządzania lasu poszczególnych nadleśnictw z uwzględnieniem 
istotności dróg przewidzianych do przebudowy z uwagi na planowane 
pozyskanie drewna z okolicznych obszarów leśnych, 

- tworzenia sieci dróg pożarowych z uwzględnieniem założeń planów urządzania 
lasu i zaleceń jednostek Państwowej Straży Pożarnej sformułowanych w wyniku 
kontroli zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych nadleśnictw,  
a także akcji ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeń przeciwpożarowych, 

- konieczności dokończenia rozpoczętych w latach poprzednich przedsięwzięć  
przebudowy dróg leśnych. 

(dowód: akta kontroli str. 56-58) 

 
 

                                                      
4 Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm. 
5 Zaewidencjonowanych w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych („SILP”) o szerokości, co najmniej 2m.  
Długość dróg leśnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego nie uległa zmianie w badanym okresie. 
6 W regulaminie organizacyjnym RDLP, wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora RDLP w Białymstoku nr 15/2013 z 28 marca 
2013 r. ze zmianami.. 
7 Trzech inżynierów budownictwa i jednego inżyniera leśnictwa. 
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Zatwierdzony przez Dyrektora RDLP plan finansowo-gospodarczy dziewięciu 
nadleśnictw na 2014 r. przewidywał nakłady na przebudowę dróg leśnych  
w wysokości 4.729,8 tys. zł netto oraz koszty ich utrzymania w kwocie 1.328,3 tys. zł 
netto. W planie na 2015 r. przewidziano 3.390,9 tys. zł netto nakładów na 
przebudowę dróg i 1.485,2 tys. zł netto kosztów ich utrzymania, a w planie na rok 
2016 r.  odpowiednio: 4.931,9 tys. zł oraz 1.731,3 tys. zł netto8. 
Wykonanie tych planów przedstawiało się następująco: 

− w 2014 r. na przebudowę dróg poniesiono nakłady w kwocie 4.700,0 tys. zł 
netto (99% planu) oraz 1.328,3 tys. zł netto (100%) na utrzymanie dróg, 

− w 2015 r. odpowiednio: 3.361,9 tys. zł netto (99%) i 1.485,2 tys. zł netto, 

− w 2016 r. (do 31 maja): 128,4 tys. zł netto (3%) i 550,2 tys. zł netto (32%). 

(dowód: akta kontroli str. 59-65, 103) 

1.3. W latach 2014 – 2016 (do 31 maja) dziewięć nadleśnictw zrealizowało ogółem  
22 zadania inwestycyjne, w tym 19 polegających na przebudowie 46,5 km dróg 
leśnych (o wartości 10.591,0 tys. zł brutto) oraz trzy przebudowy mostów w ciągu 
dróg leśnych (9.501,7 tys. zł brutto). Na 31 maja 2016 r. sześć rozpoczętych zadań 
przebudowy dróg (19,9 km), pozostawało natomiast w realizacji. 

W ww. nadleśnictwach zrealizowano ponadto 121 zadań obejmujących roboty 
budowlane w zakresie utrzymania i remontów dróg leśnych9, na które wydatkowano 
ogółem 3.316,1 tys. zł brutto. Wykonanie 100 zadań zlecono wykonawcom 
zewnętrznym (wydatkowano 2.617,7 tys. zł brutto), a w ramach 21 zadań roboty 
zostały wykonane przez nadleśnictwa we własnym zakresie10 (698,4 tys. zł brutto11). 
Nadleśnictwa nie realizowały w ww. okresie wspólnych przedsięwzięć przebudowy  
i utrzymania dróg leśnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 66-90, 324) 

1.4. W celu wdrożenia zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  
nr 57 z 3 sierpnia 2015 r. w sprawie „Instrukcji wyznaczenia docelowej sieci 
drogowej nadleśnictwa”, RDLP przeprowadziła naradę z udziałem nadleśniczych.  
Nadleśniczowie dziewięciu nadleśnictw zadeklarowali wykonanie ekspertyz 
docelowej sieci drogowej w latach 2016-2019. W dwóch nadleśnictwach środki na 
wykonanie ekspertyz12 zostały ujęte w ich planach finansowo-gospodarczych na 
2016 r., przy czym do 31 maja 2016 r. nie zlecono ich wykonania. 

 (dowód: akta kontroli str. 91-93, 339-342) 

1.5. W badanym okresie RDLP udzieliła wsparcia merytorycznego na wniosek 
czterech nadleśnictw13. Dotyczyło ono m.in. pomocy w sporze z wykonawcą 
przebudowy drogi pożarowej nr 1 w Nadleśnictwie Ełk, udzielenia konsultacji przed 
odbiorem gwarancyjnym dróg leśnych w Nadleśnictwie Olecko, udziału 
przedstawiciela RDLP w odbiorach końcowych przebudów dróg leśnych  
w Nadleśnictwie Borki, a także udziału w oględzinach dróg w Nadleśnictwie Giżycko. 
RDLP udzielało ponadto nadleśnictwom telefonicznych informacji dotyczących 
przekwalifikowania kategorii przejazdów kolejowych przecinających drogi leśne. 

(dowód: akta kontroli str. 94-96, 325) 

1.6. W latach 2014-2016 (31 maja) do RDLP wpłynęło 13 wniosków z siedmiu 
nadleśnictw zlokalizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego o przyznanie 

                                                      
8 Kwoty planowanych nakładów i kosztów z uwzględnieniem odstępstw od planów zatwierdzonych przez Dyrektora RDLP. 
9 Przedsięwzięcia utrzymaniowe z wyłączeniem zadań związanych z odśnieżaniem, odkrzaczaniem, itp. dróg leśnych. 
10 Z wykorzystaniem sprzętu i pracowników nadleśnictw. 
11 Kwota obejmuje także zakup materiałów. 
12 Łącznie na zrealizowanie tego zadania przez Nadleśnictwa Drygały i Pisz zaplanowano 110,0 tys. zł netto. 
13 Ełk, Olecko, Borki i Giżycko. 
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dofinansowania w łącznej kwocie 7.174,8 tys. zł na realizację 11 zadań przebudowy 
dróg leśnych (w tym dojazdów pożarowych), z czego: 
− dziewięć (na kwotę 3.069,8 tys. zł) dotyczyło dofinansowania ze środków 

amortyzacji scentralizowanej, 
− cztery (4.105,0 tys. zł) – z Funduszu leśnego.  
W wyniku weryfikacji, dziewięć wniosków dotyczących ośmiu zadań rozpatrzono 
pozytywnie, przyznając sześciu nadleśnictwom dofinansowanie w kwocie  
3.759,8 tys. zł, z tego 3.069,8 tys. zł z amortyzacji scentralizowanej, a 690,0 tys. zł  
z Funduszu leśnego. Według stanu na koniec maja 2016 r. z przyznanego 
dofinansowania nadleśnictwa wykorzystały 3.737,1 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 97-98) 

1.7. W badanym okresie RDLP zorganizowała pracownikom podległych nadleśnictw 
cztery szkolenia, których tematyka obejmowała zagadnienia dotyczące nowelizacji 
ustawy Prawo zamówień publicznych14 i ustawy Prawo budowlane, formułowania 
treści umów i opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych oraz 
stosowania wytycznych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do udzielania 
zamówień na usługi z zakresu gospodarki leśnej15. Pracownicy podległych 
nadleśnictw uczestniczyli ponadto w jednym szkoleniu prowadzonym przez 
pracowników RDLP, którego organizatorem był Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy 
Lasów Państwowych w Bedoniu. Szkolenie to zostało sfinansowane ze środków 
Funduszu leśnego i obejmowało m.in. kwestie ujednolicenia podejścia do 
utrzymania dróg leśnych oraz wskazanie rozwiązań wpływających na właściwe 
utrzymanie istniejącej infrastruktury drogowej. 

(dowód: akta kontroli str. 99-102) 

RDLP należycie wykonywała zadania związane z planowaniem nakładów na 
przebudowę dróg leśnych oraz kosztów utrzymania dróg, uwzględniając przy tym 
możliwości finansowe nadleśnictw. Właściwie wspierała także nadleśnictwa 
organizując szkolenia obejmujące m.in. zagadnienia związane z utrzymaniem dróg 
leśnych. 

2. Nadzór nad nadleśnictwami w zakresie 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 elementy: mijanek, rowów przydrożnych i przepustów. RDLP na podstawie analiz 
raportów z SILP weryfikowała poprawność i aktualność danych o drogach 
wprowadzanych przez podległe nadleśnictwa, a w razie stwierdzenia błędów 
zalecenia ich usunięcia przekazywano drogą mailową.  

Analiza zapisów ww. ewidencji dotyczących 10 przebudowanych dróg leśnych 
wykazała, że zawierała ona aktualne dane dotyczące rodzaju nawierzchni dróg,  
a także ich wyposażenia w mijanki, rowy przydrożne oraz przepusty. Stwierdzono 
jednak przypadki niejednolitego sposobu prowadzenia tej ewidencji w zakresie 
danych dotyczących pozycji „szerokości” przebudowanych dróg leśnych. Niektóre 
nadleśnictwa wprowadzały do tej pozycji sumę szerokości wykonanej jezdni wraz  
z poboczami16, a inne ujmowały w tej pozycji szerokość samej jezdni, pomimo 

                                                      
14 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 
15 Na szkolenia te wydatkowano łącznie 25,2 tys. zł. 
16 Np. droga leśna Kaliskie Nowiny nr 220/2775, droga leśna Knieja Łuczańska oraz droga leśna w leśnictwach Knieja – 
Sarnianka – nr 220/2664 (Nadleśnictwo Borki). 
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istnienia poboczy17. W przypadku trzech dróg leśnych18 w ewidencji nie wypełniono 
zaś pozycji „szerokość pasa drogowego”.  

Zastępca Dyrektora RDLP ds. Ekonomicznych (dalej „Zastępca Dyrektora RDLP” 
podał, że działki geodezyjne, na których położone są drogi leśne nie podlegają 
wyodrębnieniu, a co za tym drogi te nie mają ustanowionego pasa drogowego. 
Funkcjonowanie w SILP pojęcia „pasa drogowego” nie zobowiązuje przy tym do 
podawania fikcyjnych danych. Dyrekcja RDLP uznała natomiast, że do czasu 
opracowania „Projektu docelowej sieci drogowej” nieuzasadnionym jest 
podejmowanie działań zmierzających do ujednolicenia praktyki i zakresu 
wprowadzania danych przez nadleśnictwa. 

(dowód: akta kontroli str. 104-186, 196-197) 

2.2. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w pismach Dyrektora RDLP z 17 lipca 2000 r. 
oraz Zastępcy Dyrektora RDLP z 21 maja 2008 r., pracownicy RDLP dokonali 
weryfikacji dokumentacji projektowych wszystkich zadań inwestycyjnych 
dotyczących przebudowy dróg leśnych, które zostały zrealizowane przez dziewięć 
nadleśnictw w latach 2014 - 2016 (31 maja). W wyniku dokonanej weryfikacji 
sformułowano uwagi dotyczące m.in.: wyeliminowania błędnych zapisów lub ich 
doprecyzowania, nieuwzględnienia w dokumentacjach potrzeby wymiany gruntów 
przewidzianych dokumentacjami geotechnicznymi, a także zmian parametrów 
projektowanych dróg (np. zmniejszenie spadków podłużnych, zastosowanie 
większych promieni łuków skrętów w celu poprawy płynności trasy).  

RDLP nie weryfikowała natomiast dokumentacji dotyczących zadań w zakresie 
utrzymania i remontów dróg. W okresie objętym kontrolą RDLP, w ramach kontroli 
doraźnej, zweryfikowała jedną dokumentację postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego dotyczącego przebudowy drogi leśnej19. 

Nadzór nad nadleśnictwami w zakresie przygotowywania dokumentacji postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych był niewystarczający. Kontrole NIK 
przeprowadzone w trzech nadleśnictwach20 wykazały bowiem nieprawidłowości  
w zakresie sporządzania siwz i załączników do niej. I tak: 

1) W Nadleśnictwie Borki w czterech postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego na przebudowę trzech dróg leśnych21 oraz na utrzymanie dróg leśnych  
w Nadleśnictwie22, wszczętych w 2015 r., określono cenę, jako jedyne kryterium 
oceny ofert, podczas gdy art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych23 
dopuszczał zastosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert wyłącznie jeżeli 
przedmiot zamówienia był powszechnie dostępny oraz miał ustalone standardy 
jakościowe. Roboty budowlane objęte ww. zamówieniami nie mieściły się jednak  
w tej kategorii. W przypadku każdej przebudowy siwz zawierała bowiem 
szczegółowy opis wymogów jakościowych i technicznych przedmiotu zamówienia. 
Przedmiot ten opisano za pomocą indywidualnie sporządzonych: projektu 
budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, 
a także dokumentacji geotechnicznej. Indywidualny charakter przedmiotu 
zamówienia, określony sporządzoną dla każdej z dróg leśnych dokumentacją 

                                                      
17 Szerokość samej jezdni, pomimo posiadania przez drogi poboczy - np.: drogi leśne 220/1116 i 220/1066 w leśnictwie 
Bludzie, droga leśna w leśnictwie Boczki i Bludzie – nr 220/1147 (Nadleśnictwo Gołdap) oraz droga leśna w leśnictwie 
Kowalewo nr 220/001347 (Nadleśnictwo Drygały) 
18 Drogi leśnej Rydzówka - nr ewid. 220/2790, drogi Kaliskie Nowiny – nr ewid. 220/2775 oraz  drogi leśnej Duży Kamień-
Mokre - nr ewid. 220/2776 (Nadleśnictwo Borki). 
19 Dokumentacja dotyczyła zadania przebudowy drogi leśnej w Leśnictwie Cisowo (Nadleśnictwo Olecko). 
20 Kontrole P/16/081 przeprowadzone w Nadleśnictwie: Borki (LOL.410.009.08.2016), Gołdap (LOL.410.009.10.2016) oraz 
Drygały (LOL.410.009.09.2016). 
21 Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Duży Kamień; Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Kalskie Nowiny; Przebudowa 
drogi leśnej w Leśnictwie Rydzówka (łączna wartość 1.386,4 tys. zł). 
22 Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Borki w 2015 r. (279,3 tys. zł). 
23 Dz. U. z 2014 r. poz. 1232 – przepis ten obowiązywał w okresie od 19 października 2014 r. do 28 lipca 2016 r.   
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projektową wykluczał zatem możliwość uznania takiego przedmiotu zamówienia 
(robót) za powszechnie dostępny i posiadający ustalone standardy. Wybór 
najkorzystniejszej oferty w oparciu jedynie o kryterium ceny mógł być dokonany 
tylko w przypadku realizacji prostych i standardowych (typowych) zamówień 
publicznych, a roboty budowlane związane z przebudową oraz utrzymaniem dróg 
leśnych w Nadleśnictwie były pracami o wysokim (ponadstandardowym) stopniu 
skomplikowania.  

2) W Nadleśnictwie Gołdap - w postępowaniu przetargowym na „Modernizację drogi 
leśnej nr 21002Z w Leśnictwie Boczki” nierzetelnie sporządzono siwz, gdyż we 
wzorze formularza ofertowego (załącznik do siwz), nie uwzględniono możliwości 
wskazania przez wykonawców proponowanego okresu rękojmi, pomimo tego że 
długość tego okresu stanowiła drugie, poza ceną, kryterium oceny ofert. Ponadto, 
wykonawców mógł wprowadzić w błąd zapis dotyczący rękojmi ujęty we wzorze 
umowy o udzielenie zamówienia, z którego wynikało, że jej okres miał wynosić  
12 miesięcy, podczas gdy z opisu sposobu oceny ofert wynikało, że punktowany 
będzie co najmniej 36-cio miesięczny okres rękojmi. 

3) W Nadleśnictwie Drygały - w postępowaniu na „Przebudowę drogi leśnej  
w leśnictwie Kowalewo” w sposób niejednoznaczny opisano przedmiot zamówienia. 
Na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonego w siwz i załącznikach 
(projekt i przedmiar robót) nie można było bowiem jednoznacznie określić zakresu 
ilościowego robót objętego postępowaniem o udzielenie tego zamówienia. Zakres 
ilościowy robót określony w opublikowanym wraz ze specyfikacją przedmiarze robót 
w przypadku 12 pozycji robót był bowiem mniejszy niż wynikający z projektu, 
również załączonego do specyfikacji. Działanie Nadleśnictwa w tym zakresie 
naruszało postanowienia art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
zgodnie z którym przedmiot zamówienia powinien być opisany w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący. Skutkiem niewłaściwego jego określenia był brak 
możliwości rzetelnego porównania złożonych ofert na etapie ich badania i oceny. 
Trzy spośród czterech złożonych ofert sporządzone zostały bowiem  
z uwzględnieniem zakresu rzeczowego wskazanego w opublikowanym ww. 
przedmiarze robót, zaś jedna obejmowała pełen zakres robót objętego projektem. 

Z wyjaśnień Dyrektora RDLP wynika, że nie wymagał przedkładania do weryfikacji 
przygotowanych przez nadleśnictwa dokumentacji zamówień publicznych, gdyż 
uważał, że są one jednostkami samodzielnymi. Za przygotowanie i przeprowadzenie 
postępowań odpowiadają zaś nadleśniczowie, jako kierownicy tych jednostek. Podał 
ponadto, że nadleśnictwa województwa warmińsko-mazurskiego nie występowały 
do RDLP o pomoc przy sporządzeniu tych dokumentacji, a dotychczasowa dobra 
współpraca nie uzasadniała objęcia ich szczególnym nadzorem w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 198-248) 

2.3. W regulaminie organizacyjnym RDLP wskazano m.in., że zadania w zakresie 
sprawdzania i weryfikacji wykonanych prac należą do Wydziału. Nadzór nad 
wykonawstwem inwestycji i robót remontowych dróg powierzono, zaś jednemu 
spośród pięciu pracowników tego Wydziału24. 

W okresie objętym kontrolą,  w ramach nadzoru nad wykonawstwem, ww. pracownik 
uczestniczył tylko w jednym, spośród 22 odbiorów zakończonych zadań 
dotyczących inwestycji drogowych25. 

Zastępca Dyrektora RDLP podał, że dotychczasowa współpraca z nadleśnictwami 
wskazywała na prawidłowe wykonywanie czynności w zakresie odbiorów robót 

                                                      
24 Liczba pracowników wraz z Naczelnikiem ww. Wydziału. 
25 Odbiór dotyczył zadania „Przebudowy drogi leśnej gruntowej Knieja Łuczańska” na terenie Nadleśnictwa Borki. 
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drogowych. Dlatego też RDLP nie intensyfikowała działań nadzorczych w tym 
zakresie. 

Zdaniem NIK, RDLP w niewielkim stopniu wykonywała obowiązki nadzorcze  
w zakresie weryfikacji prawidłowości wykonanych zadań inwestycyjnych, m.in. 
poprzez uczestniczenie w odbiorach końcowych robót, które stanowią istotny etap 
procesu inwestycyjnego. Czynności tego odbioru są bowiem ostatnim momentem,  
w którym możliwe jest ujawnienie przez inwestora ewentualnych niedoróbek, czy 
usterek robót, w celu zgłoszenia i wyegzekwowania od wykonawcy ich usunięcia 
przed rozliczeniem finansowym inwestycji. 

(dowód: akta kontroli str. 5-27, 35-37, 182-186, 249-255) 

2.4. RDLP planowała i wykonywała kontrole zgodnie z zasadami określonymi 
zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie kontroli 
instytucjonalnej26. Sporządzane przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
roczne plany kontroli były bowiem terminowo zatwierdzone przez Dyrektora RDLP27.  
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. 

W badanym okresie RDLP przeprowadziła sześć kontroli okresowych obejmujących 
tematykę przebudowy i remontów dróg leśnych28, w tym jedną w nadleśnictwie  
z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (Nadleśnictwo Maskulińskie). Objęto 
nią zadania dotyczące remontów dwóch leśnych dróg pożarowych29.  Stosownie do 
wymogów ww. zarządzenia ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli,  
a oceny, nieprawidłowości i wnioski w sprawie ich usunięcia ujęto w wystąpieniu 
pokontrolnym. Kontrola ta nie wykazała przy tym nieprawidłowości w realizacji ww. 
remontów.  

(dowód: akta kontroli str. 256-280) 

2.5. W latach 2014–2016 (31 maja) w dziewięciu nadleśnictwach nie wystąpiły 
przypadki utrudnień w wykonywaniu prac związanych z prowadzeniem  gospodarki 
leśnej30, ani też deprecjacji pozyskanego drewna z powodu nienależytego 
utrzymania dróg leśnych. 

(dowód: akta kontroli str. 281-283) 

NIK zwraca uwagę, że kontrola przeprowadzona w Nadleśnictwie Borki wykazała, 
że w przypadku dwóch przebudowanych dróg leśnych, które użytkowano od  
2014 r.31, niewywiązano się z obowiązku przeprowadzenia okresowych kontroli 
stanu technicznego dróg leśnych, mimo wymogu określonego w art. 62 ust. 1 pkt 1 
ustawy - Prawo budowlane. 

Zastępca Dyrektora RDLP podał, że ww. przebudowane drogi podlegają gwarancji,  
a dokonywane przeglądy gwarancyjne spełniają standardy przeglądów okresowych. 

Zdaniem NIK, dokonane 29 września 2015 r. przeglądy gwarancyjne ww. dwóch 
dróg nie mogą jednak zostać uznane za równoważne okresowym – rocznym 
kontrolom stanu technicznego. Zgodnie bowiem z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane 
przez właściciela kontroli okresowej (co najmniej raz w roku) elementów budowli 
narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników 
występujących podczas użytkowania obiektu. Protokoły tych przeglądów 

                                                      
26 Zarządzenie DGLP nr 84 z 19 grudnia 2013 r. zmienione zarządzeniem nr 91 z 25 listopada 2015 r. 
27 Do 15 grudnia każdego roku na rok następny. 
28 Dotyczyło to sześciu nadleśnictw, w tym pięciu z terenu województwa podlaskiego i jednego z terenu województwa 
warmińsko-mazurskiego. 
29 Dotyczy drogi leśnej pożarowej Ruciane Nida Karwica w Leśnictwach Guzianka, Krzyże, Drapacz oraz drogi leśnej 
pożarowej w leśnictwach Mikołajki i Śniardwy. 
30 Prace obejmujące m.in. wykonywanie cięć i  zabiegów pielęgnacyjnych. 
31 Droga leśna w Leśnictwach Sarnianka i Knieja Łuczańska oraz droga leśna w Leśnictwie Knieja Łuczańska. 
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gwarancyjnych wskazywały natomiast jedynie stwierdzone usterki podbudowy  
i zastoisk wody. Nie określono w nich natomiast stanu technicznego wszystkich 
elementów tych dróg, wykonanych w ramach ich przebudowy, tj. m.in. nie określały 
stanu technicznego nawierzchni drogi, poboczy, rowów przydrożnych, przepustów, 
czy też drewnianych balustrad. 

(dowód: akta kontroli str. 187-192, 219-227, 284-323) 

2.6. W okresie objętym kontrolą do RDLP wpłynęły dwie skargi dotyczące dróg 
leśnych. Jedna z nich została złożona przez wykonawcę robót budowlanych  
i dotyczyła odmowy odbioru przez Nadleśnictwo Ełk wadliwie wykonanych robót  
w ramach przebudowy drogi pożarowej nr 1 biegnącej przez leśnictwa Mrozy, 
Dąbrowskie i Helmany. W wyniku rozpatrzenia skargi doszło do zawarcia ugody 
pomiędzy ww. Nadleśnictwem, a wykonawcą. Na jej podstawie wykonawca m.in. 
zobowiązał się do wykonania wzmocnienia poboczy ww. drogi i sfinansowania ich 
ekspertyzy, a Nadleśnictwo do dokonania odbioru robót, po uzyskaniu pozytywnych 
wyników ww. ekspertyzy.  
Druga zaś skarga dotyczyła braku zasadności przeprowadzenia remontu drogi 
leśnej na terenie leśnictwa Zielony Dwór w Nadleśnictwie Giżycko. W wyniku 
przeprowadzonej kontroli doraźnej, skarga ta została uznana za niezasadną, gdyż  
w tym Nadleśnictwie nie prowadzono inwestycji na drogach leśnych, ani prac 
związanych z ich utrzymaniem. 

(dowód: akta kontroli str. 326-338) 

2.7. RDLP monitorowała realizację przez podległe nadleśnictwa zadań w zakresie 
przebudowy dróg leśnych m.in. poprzez analizę comiesięcznych i kwartalnych 
raportów z SILP dotyczących zawansowania realizacji planu nakładów na drogi 
leśne. 

(dowód: akta kontroli str. 342-356) 

RDLP prawidłowo wykonywała zadania związane z monitorowaniem realizacji przez 
nadleśnictwa zadań przebudowy dróg leśnych, a także z prowadzeniem kontroli 
okresowych i doraźnych dotyczących przedsięwzięć drogowych. Niewystarczający 
okazał się jednak nadzór nad prawidłowym przygotowaniem przez nadleśnictwa 
dokumentacji zamówień publicznych. 

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 Kontroli32, wnosi o:  

1. Podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania przypadków występowania 
błędów w przygotowywanych przez nadleśnictwa dokumentacjach postępowań 
przetargowych na roboty dotyczące dróg leśnych. 

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 Olsztynie. 

                                                      
32 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

Olsztyn, dnia           grudnia 2016 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 
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