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I. Dane identyfikacyjne 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowogard1 

ul. Radosława 11, 72-100 Nowogard 

Tadeusz Piotrowski, Nadleśniczy, od 1 listopada 1999 r.2 

 

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

2. Wykonywanie zadań związanych z gospodarką leśną. 

 

Lata 2018-2020 (do zakończenia kontroli) oraz lata wcześniejsze w zakresie 
zdarzeń i danych niezbędnych do dokonania ocen3. 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy o NIK ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli4. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

 

 

Marcin Stefaniak, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr LSZ/118/2020 
z 1 lipca 2020 r.  

 (akta kontroli str.1) 

 

II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie przygotowanie Nadleśnictwa pod 
względem organizacyjnym, kadrowym oraz finansowym do realizacji zadań 
związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. 
Opisana w regulaminie organizacyjnym struktura i zadania zapewniały prawidłową 
realizację sprawowanego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu 
Państwa. Jego wykonanie zostało przypisane pracownikom posiadającym stosowne 
kwalifikacje. Nadleśniczy rzetelnie prowadził rozliczenia finansowane ze starostwami 
zgodnie z zawartymi porozumieniami. Pozytywnie oceniono także sprawowany 
przez Nadleśnictwo nadzór nad gospodarką leśną w powierzonym przez starostów 
zakresie. Nadleśnictwo właściwie realizowało zadania związane z cechowaniem 
drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz 
prawidłowo realizowało inne zadania przekazane porozumieniami przez starostów. 
Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła nieterminowego przekazywania przez 
Nadleśniczego sprawozdań do starostw. 

 

 

                                                      
1 Dalej: Nadleśnictwo. 

2 Dalej: Nadleśniczy. 

3 Czynności kontrole były realizowane do 11 września 2020 r. 

4 Dz. U. 2020 r., poz. 1200 , dalej: ustawa o NIK. 
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

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

1.1. W kontrolowanym okresie Nadleśnictwo posiadało zawarte porozumienia 
w zakresie nadzoru nad gospodarka leśną w lasach niestanowiących własności 
Skarbu Państwa z dwoma starostami. Nadleśniczy 14 czerwca 2016 r.  podpisał 
porozumienie ze Starostą Goleniowskim. Na jego podstawie Starosta zobowiązał się 
do przekazania Nadleśniczemu szczegółowego wykazu powierzchni lasów 
zgodnego z aktualną ewidencją gruntów oraz jego bieżącego aktualizowania. 
Nadleśniczy został zobowiązany do lustracji ww. lasów, przygotowania materiałów 
niezbędnych do wydania przez Starostę decyzji administracyjnych, o których mowa 
w art. 9. ust. 2 i art. 24 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach7, cechowania 
pozyskanego drewna, składania sprawozdań oraz informowania na bieżąco 
Starostę o zaistniałych nieprawidłowościach. 

Nadleśniczy16 listopada 2015 r.  zawarł Porozumienie ze Starostą Łobeskim. 
Według jego postanowień Starosta zobowiązał się do przekazania Nadleśniczemu 
szczegółowego wykazu lasów przekazanych w nadzór oraz jego aktualizowania do 
końca stycznia każdego roku, przekazywania na bieżąco sporządzonych na 
zlecenie Starosty uproszczonych planów urządzenia lasów8 oraz inwentaryzacji 
stanu lasu, decyzji administracyjnych wydanych na postawie projektów decyzji 
przygotowanych przez Nadleśniczego. Nadleśniczy został zobowiązany do lustracji 
ww. lasów, przygotowania materiałów niezbędnych do wydania przez Starostę 
decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 9. ust. 2 i art. 24 ustawy o lasach 
oraz cechowania pozyskanego drewna.   

(akta kontroli str.11-20) 

1.2. Według zawartych porozumień starostowie zobowiązali się do dostarczenia 
Nadleśnictwu szczegółowych wykazów powierzchni lasów zgodnych z ewidencją 
gruntów posiadających aktualną dokumentację urządzeniową, tj. uproszczone plany 
urządzenia lasów lub inwentaryzacje stanu lasu. Starosta Goleniowski zobowiązał 
się do aktualizowania ww. wykazu do końca lutego każdego roku na dzień 
1 stycznia, Starosta Łobeski do końca stycznia każdego roku na dzień 31 grudnia. 
Starostowie przekazywali co roku ww. wykazy9. Starosta Goleniowski przekazał 
Nadleśnictwu w 2018 r. niekompletny wykaz, który nie zawierał danych właścicieli 
lasów.  

Nadleśniczy wyjaśnił: Starostwo Powiatowe w Goleniowie przekazało nadleśnictwu 
wykaz zbiorczy obrębami bez imiennego wykazu właścicieli zaw. dane właściciela, 
adresu zamieszkania, powierzchnię powierzonych w nadzór lasów oraz czy dana 
działka posiada dokumentację urządzeniową. Nadleśnictwo przeprowadziło w marcu 
2018 r. rozmowę telefoniczną, z której uzyskało informację na temat powierzchni 
lasów przekazanych w nadzór wg stanu na dzień 01.01.2018 r. Strony ustaliły 
powierzchnię 509,75 ha, co zostało potwierdzone zawartym w dniu 26.02.2018 r. 
aneksem nr 4 do porozumienia z dnia 14 czerwca 2016 r.. 

                                                      
6 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. 
7 Dz. U. z 2020 r. poz. 1463. Dalej:ustawa o lasach. 

8 Dalej: UPUL 

9 Starosta Łobeski przekazał wykazy w następujących dniach: 16 maja 2018 r., 28 lutego 2019 r., 3 stycznia 2020 r. Starosta 
Goleniowski w dniach: 8 marca 2018 r., 26 lutego 2018 r., 27 marca 2020 r.  
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Pozostałe wykazy zawierały dane wymienione w porozumieniach: wykaz zbiorczy 
obrębami, imienny wykaz właścicieli lasów zawierający dane właściciela, adres, 
powierzchnię lasu oraz informację o dokumentacji urządzeniowej.   

(akta kontroli str.158,180,185) 

1.3. Na 31 grudnia 2019 r. Nadleśnictwo nadzorowało 650,22 ha lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym na terenie Powiatu 
Goleniowskiego 514, 56 ha i na terenie Powiatu Łobeskiego 135, 66 ha. Szacowany 
przez Nadleśniczego wiek drzewostanu wynosił 45 lat, zaś szacowana zasobność 
lasów wynosiła 110 m3/ha. Według posiadanej przez Nadleśnictwo dokumentacji 
urządzeniowej w ww. drzewostanach występowało niewielkie zagrożenie 
pożarowe10. Na jednego pracownika sprawującego nadzór nad ww. lasami 
przypadało od 7,61 ha do 134,75 ha lasów11, średnio jeden pracownik nadzorował 
54,44 ha. Pracownicy Nadleśnictwa sprawujących nadzór nad ww. lasami wskazali 
że nie wystąpiły sytuacje, w których podlegałaby im zbyt duża powierzchnia lasów 
utrudniająca realizację ww. zadań. 

(akta kontroli str.9,31, 53, 152,156,179,181) 

1.4. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Nadleśnictwa12 zadania związane 
z  nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zostały 
przypisane Zastępcy Nadleśniczego oraz Działowi Gospodarki Leśnej.   

(akta kontroli str.148 - 151) 

1.5. W kontrolowanym okresie 12 pracowników Nadleśnictwa zatrudnionych na 
pełnych etatach zajmowało się prowadzeniem spraw z zakresu nadzoru nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wszyscy zajmowali stanowiska 
leśniczych, którzy posiadali średnie lub wyższe wykształcenie leśne. 
W  obowiązujących zakresach obowiązków zostało im przypisane ww. zdanie. 
Pracownicy Nadleśnictwa corocznie uczestniczyli w szkoleniach dotyczących 
nadzoru nad gospodarką w lasach niepaństwowych organizowanych przez 
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie13 

(akta kontroli str.21, 93) 

1.6. Pracownicy Nadleśnictwa realizujący zdania z zakresu nadzoru nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa nie byli właścicielami lub 
współwłaścicielami lasów podlegających pod nadzór kontrolowanej jednostki. 
W  Nadleśnictwie nie funkcjonowały uregulowania w zakresie sprawowania nadzoru 
w sytuacji konfliktu interesów.  

(akta kontroli str. 109-120, 207-208) 

1.7. Na 31 grudnia 2018 r. Nadleśnictwo z tytułu sprawowanego nadzoru nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa osiągnęło przychody w wysokości 
19 043,86 zł ponosząc koszty w wysokości 19 043,86 zł. Na 31 grudnia 2019 r. 
przychody wynosiły 19 878,84 zł, koszty 19 878,84 zł. Na 30 czerwca 2020 r. 
wysokość przychodów wynosiła 10 265,35 zł, kosztów 10 445,35 zł.  Koszty nadzoru 
nad lasami położonymi na terenie Starostwa Łobeskiego wynosiły w 2018 r. – 30,66 
zł/ha, w 2019 r. – 31,55 zł/ha, w 2020 r. 31,87 zł/ha. Dla lasów położonych na 
terenie Starostwa Goleniowskiego powyższe koszty kształtowały się następująco: 
w 2018 r. – 29,14 zł/ha, w 2019 r. – 30,42 zł/ha, w 2020 r. – 31,43 zł/ha. Koszty 
poniesione przez Nadleśnictwo były sumą kosztów pracy pracownika leśnego, 

                                                      
10 W dokumentacji znajdującej się w dyspozycji Nadleśnictwa nie określono kategorii zagrożenia pożarowego 

11 7,61 ha nadzorował leśniczy w Leśnictwie Czermnica, 134,75 ha nadzorował leśniczy w Leśnictwie Wojcieszyn. 

12 Zarządzenie nr 7/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogard z 29 marca 2019 r. 

13 Dalej: RDLP. 
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ryczałtu za dojazdy, kosztu czasu pracy pracownika Służby Leśnej do powierzchni 
nadzorowanej oraz kosztów pracy pracownika administracyjnego bezpośrednio 
odpowiedzialnego za nadzór nad lasami. Nadleśnictwo zgodnie z zawartymi 
porozumieniami obciążało starostwa notami księgowymi z tytułu sprawowanego 
nadzoru w cyklach półrocznych. 

(akta kontroli str.9, 165- 174,188-202) 

1.8. Starosta Goleniowski i Starosta Łobeski poinformowali, że dokumentacja 
urządzeniowa dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa znajdujących 
się w nadzorze Nadleśnictwa została sfinansowana ze środków budżetów 
powiatów14. Nie wystąpiły sytuacje, w których brak środków finansowych 
skutkowałby niesporządzeniem wymaganej dokumentacji. 

(akta kontroli str.203, 205) 

1.9. Dokumentacją urządzeniową objęto 100% lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa nadzorowanych przez Nadleśnictwo. Według informacji 
przekazanej przez Starostę Goleniowskiego koszt wykonania ww. dokumentacji dla 
515, 66 ha lasów wyniósł 60 294,74 zł, koszt w przeliczeniu na 1 ha lasu wyniósł 
116,93 zł. Starosta Łobeski poinformował, że dokumentację urządzeniową 
sporządzono dla 136,73 ha lasów, ogólny koszt jej wykonania wyniósł 17 246,17 zł, 
w przeliczeniu na 1 ha koszt wynosił 115,74 zł. W obydwu starostwach 
dokumentacja urządzeniowa była sporządzana dla lasów, których właścicielami były 
osoby fizyczne. 

(akta kontroli str.203, 205) 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie przygotowanie Nadleśnictwa pod 
względem organizacyjnym, kadrowym oraz finansowym do realizacji zadań 
związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. 
Opisana w regulaminie organizacyjnym struktura i zadania zapewniały prawidłową 
realizację sprawowanego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu 
Państwa. Jego wykonanie zostało przypisane pracownikom posiadającym stosowne 
kwalifikacje. Nadleśniczy rzetelnie prowadził rozliczenia finansowane ze starostwami 
zgodnie z zawartymi porozumieniami.  

 

2. Prawidłowość wykonywania zadań związanych z 
gospodarką leśną 

2.1. Porozumienia zawarte ze starostwami nie nadawały Nadleśniczemu 
kompetencji do wydawania w imieniu starostów decyzji administracyjnych. Zgodnie 
z ich postanowieniami przygotowywał on dla starostów projekty decyzji dotyczących 
nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. W kontrolowanym 
okresie Nadleśnictwo przesłało do starostw dziewięć projektów decyzji, dwie do 
Starostwa Goleniowskiego i siedem do Starostwa Łobeskiego.   

(akta kontroli str.11-20,72-92) 

2.2. W ramach sprawowanego nadzoru pracownicy Nadleśnictwa dokonywali 
corocznego przeglądu wszystkich działek leśnych zamieszczonych w wykazach 
przekazanych przez starostów. W jego wyniku Nadleśniczy przygotował trzy projekty 

                                                      
14 Informacja uzyskana na podstawie art.  29 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz art. 40 ust. 7 ustawy o NIK. 
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decyzji administracyjnych określających na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy 
o lasach właścicielom lasów zadania z zakresu gospodarki leśnej. Jeden dotyczył 
usnięcia posuszu i wyłomów15, dwa dokonania cieć sanitarnych16. 

(akta kontroli str. 23-71,72-73, 87-91) 

2.3. W okresie objętym kontrolą Nadleśnictwo w ramach sprawowanego nadzoru 
stwierdziło sześć przypadków, w których właściciel lasu niestanowiącego własności 
Skarbu Państwa nie wykonał zadań określonych w decyzjach wydanych na 
podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Nadleśniczy w ww. przypadkach opracował 
projekty decyzji dla Starosty Łobeskiego17.     

(akta kontroli str.75-86,159) 

2.4. Nadleśnictwo w ramach sprawowanego nadzoru dokonywało corocznych 
czynności nadzorczych wszystkich gruntów leśnych, które znajdowały się w wykazie 
zamieszczonym w załącznikach do porozumień. Ww. czynności były dokonywane 
przez leśniczych i dokumentowane przez pracownika Nadleśnictwa. W sześciu 
przypadkach niewykonania zadań określonych w decyzji wydanych na postawie 
inwentaryzacji stanu lasu, Nadleśniczy opracował projekty decyzji 
administracyjnych. 

(akta kontroli str. 23-71,75-86,159) 

2.5. W kontrolowanym okresie nie stwierdzono występowania organizmów 
szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów na terenie właściwości 
Nadleśnictwa. 

(akta kontroli str. 159) 

2.6. Zgodnie z zawartymi porozumieniami Nadleśniczy nie wydawał decyzji 
w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów. 

(akta kontroli str.11-20) 

2.7. W kontrolowanym okresie Nadleśniczy wydał 41 świadectw legalności 
pozyskania drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położnych 
na terenie Powiatu Goleniowskiego18 oraz siedem świadectw z lasów położonych na 
terenie Powiatu Łobeskiego19. Według zawartych w nich informacji pozyskano 
541  m3 drewna (grubizny). Świadectwa były objęte ewidencją druków ścisłego 
zarachowania, zawierały kompletne informacje i zostały odnotowane w ewidencji 
świadectw cechowania prowadzonej w formie papierowej przez Nadleśniczego.    

(akta kontroli str. 9,153-155, 204) 

2.8. Drewno pozyskiwane w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 
było pozyskiwane zgodnie z UPUL lub decyzjami wydawanymi na podstawie 
inwentaryzacji stanu lasu. Nie stwierdzono przypadków pozyskania drewna z lasów, 
które nie posiadały aktualnej dokumentacji urządzeniowej.  

(akta kontroli str. 153-155) 

2.9. W zawartych przez Nadleśnictwo porozumieniach ze starostwami nie ujęto 
obowiązków wykraczających poza sprawowanie nadzoru nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, określonych 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. 11-20) 

 

                                                      
15 Projekt decyzji został przesłany do Starosty Łobeskiego 10 kwietnia 2019 r..  

16 Projkety zostały przesłane do Starosty Goleniowskiego 5 i 8  listopda 2019 r.   

17 Przekazane do Starosty Łobeskiego 11 marca 2020 r.  

18 Osiem  świadectw w 2018 r, 28 w 2019 r. i  pięć w 2020 r. 

19 Dwa świadectwa w 2018 r., jedno w 2019 r. i cztery w 2020 r. 
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2.10. Nadleśnictwo nie realizowało innych zadań, poza zapisanymi 
w porozumieniach ze starostwami, związanych z nadzorem nad ww. lasami.  

(akta kontroli str. 185) 

2.11. W zakresie realizacji zadań związanych ze stosowaniem wymagań dobrej 
praktyki w gospodarce leśnej20 Nadleśniczy wyjaśnił: Leśniczowie sprawujący 
nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa dokonują lustracji 
drzewostanów i oceniają sposób prowadzenia gospodarki leśnej w tym zasad dobrej 
praktyki, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 
2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej. 
Nadleśniczy zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o lasach może udzielić doradztwa 
w  zakresie gospodarki leśnej – jednak na wniosek właściciela. Jeśli właściciel nie 
jest zainteresowany doradztwem, nadleśniczy nie ma możliwości przeprowazdenia 
wizji terenowej, o której mowa w rozporządzeniu w sprawie wymagań dobrej 
praktyki w zakresie gospodarki leśnej. Wynika to z  faktu, że właściciel nie jest 
zoobowiązany do uprzedniego powiadomienia o planowanych pracach z zakresu 
gospodarki leśnej (pozyskanie drewna) – np. cechowania drewna dokokonuję się 
dopiero po zawiadomieniu przez właściela lasu.    

(akta kontroli str.159) 

2.12. W kontrolowanym okresie Nadleśniczy nie udzielił doradztwa w zakresie 
zalesiania i gospodarki leśnej. W Nadleśnictwie nie wprowadzono formalnych 
procedur w zakresie doradztwa właścicielom lasów. Nadleśniczy wyjaśnił: 
Nadleśnictwo nie posiada dodatkowych uregulowań dotyczących doradztwa […].  
Nadleśniczy zgodnie z art. 35 ust. 2 może udzielić właścicielowi lasu doradztwa – 
jednak na wniosek właściciela. Właściciel kieruje do nadleśnictwa wniosek 
o udzielenie doradztwa w zakresie gospodarki leśnej. Następnie ww. wniosek jest 
kierowany przez osobę merytoryczną z działu technicznego do właściwego 
leśniczego z prośba o udzielenie doradztwa. Z udzielonego doradztwa sporządzana 
jest przez leśniczego notatka służbowa z określeniem czasu poświęconego na 
doradztwo z zakresie gospodarki leśnej.   

(akta kontroli str. 23-71,181) 

2.13. W kontrolowanym okresie Nadleśniczy nie kierował do właściwych organów 
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia wykroczenia lub przestępstwa w 
nadzorowanych przez niego lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 
z  uwagi ma brak takich okoliczności. 

(akta kontroli str.10) 

2.14. Zgodnie z zawartymi porozumieniami ze Starostami, Nadleśniczy zobowiązał 
się do przekazywania rocznych sprawozdań ze sprawowanego nadzoru 
do Starostwa Goleniowskiego do 15 stycznia każdego roku, do Starostwa 
Łobeskiego do 15 lutego każdego roku. Nadleśniczy w kontrolowanym okresie 
przekazał do starostw sprawozdania z realizowanego nadzoru w następujących 
dniach: do Starostwa Łobeskiego sprawozdanie za 2018 r. zostało przekazane  - 
26 marca 2019 r., za 2019 r. -  26 lutego 2020 r.; do Starostwa Goleniowskiego 
sprawozdanie za 2018 r. zostało przekazane -  20 marca 2019 r., za 2019 r. – 
24 kwietnia 2020 r.  

Zagadnienie zostało opisane w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości” 

(akta kontroli str.11-20,23, 31, 38, 53) 

                                                      
20 Określonymi w: Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w 
zakresie gospodarki leśnej, Dz.U. 2017 poz. 2408. 
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Sprawozdania z wykonywanego nadzoru do RDLP w Szczecinie zostały przekazane 
-za 2018 rok 11 marca 2019 r., za 2019 r. 20 marca 2020 r.  

Sprawozdania zawierały wymagane informacje. 

(akta kontroli str.132-147) 

2.15. W kontrolowanym okresie Nadleśnictwo nie zostało poddane kontroli przez 
nadzór zewnętrzny21. Nadleśnictwo nie współpracowało z innymi podmiotami 
w zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. 

(akta kontroli str. 159-164) 

2.16. Nadleśniczy wyjaśnił, ze w ramach sprawowanego nadzoru nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa nie stwierdził utrudnień i ograniczeń. 

 (akta kontroli str.94) 

 

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

Nadleśniczy nie realizował obowiązku określonego w porozumieniach ze 
starostwami w zakresie terminowego przekazywania sprawozdań ze sprawowanego 
nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Sprawozdania 
zastały przekazane z opóźnieniem od 10 do 100 dni. 

Zgodnie z zawartymi porozumieniami ze starostami Nadleśniczy zobowiązał się do 
przekazywania sprawozdań rocznych ze sprawowanego nadzoru: do Starostwa 
Goleniowskiego na podstawie §2 pkt 5 do 15 stycznia każdego roku, do Starostwa 
Łobeskiego na podstawie §4 pkt 1 do 15 lutego każdego roku. Sprawozdania 
zostały przekazane: do Starostwa Goleniowskiego  za 2018 r. - 20 marca 2019 r., za 
2019 r. - 24 kwietnia 2020 r.; do Starostwa Łobeskiego za 2018 r. - 26 marca 
2019  r., za 2019 r.- 26 lutego 2020 r..  

(akta kontroli str.11-20,23, 31, 38, 53) 

Nadleśniczy wyjaśnił: Początek każdego roku kalendarzowego jest to czas 
wzmożonej pracy, domykanie poprzedniego roku gospodarczego, szeregu spraw za 
rok ubiegły, otwarcie roku bieżącego czy prac nad przetargiem publicznym. Okres 
zawarty w porozumieniach jest okresem zbyt krótkim na sporządzenie i przesłanie 
sprawozdań do starostw stąd nieterminość specjalistki zajmującej się sprawami 
nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. W celu 
wyeliminowania ww. nieterminowości nadleśnictwo sporządzi aneksy 
do porozumień, w których zaproponuje starostwom nowe terminy przekazywania 
rocznych sprawozdań ze sprawowanego nadzoru nad lasami niestanowiącymi 
własności Skarbu Państwa, tj. do końca I kwartału każdego roku.  

 (akta kontroli str.187) 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia sprawowany przez Nadleśnictwo nadzór 
nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 
w powierzonym przez Starostów zakresie. Nadleśnictwo właściwie realizowało 
zadania związane z cechowaniem drewna pozyskanego w lasach niestanowiących 
własności Skarbu Państwa oraz prawidłowo realizowało inne zadania przekazane 
porozumieniami przez Starostów. Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła 
nieterminowego przekazywania przez Nadleśniczego sprawozdań do starostw. 
 

                                                      
21 Ostania kontrola Nadleśnictwa w zaskresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa została 
przeprowadzona przez RDLP w 2016 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek: 

 
Podjęcie działań w celu terminowego przekazywania do starostw sprawozdań z 
realizowanego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. 
 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 
 

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 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. 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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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. 

 

Szczecin, 30 września 2020 r. 
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