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I. Dane identyfikacyjne 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sulęcin (dalej: 
Nadleśnictwo lub Nadleśnictwo Sulęcin). 
 
Cezary Augustyniak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Sulęcin (dalej: Nadleśniczy), od 27 
września 2019 r. 
W okresie od 1 stycznia 1993 r. do 26 września 2019 r. obowiązki Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Sulęcin pełnił Witold Wasylków. 
 
1. Przygotowanie organizacyjne, kadrowe oraz finansowe do realizacji zadań. 
2. Wykonywanie zadań związanych z pozyskaniem z lasów państwowych drewna 

oraz jego sprzedażą. 
3. Prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań. 
4. Planowanie i przeprowadzanie kontroli. 

 
Lata 2019-2021 (do czasu zakończenia kontroli) z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed tym okresem. 
 
Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze. 
 

1. Sebastian Stępień, specjalista kontroli państwowej, na podstawie 
upoważnienia nr LZG/71/2021 z dnia 1 września 2021 r. 

2. Katarzyna Smereczyńska, specjalista kontroli państwowej, na podstawie 
upoważnienia nr LZG/73/2021 z dnia 1 września 2021 r. 

 (akta kontroli str. 1-4) 

 

 
1  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Nadzór nad realizacją zadań objętych kontrolą NIK, sprawowano zasadniczo 
w sposób prawidłowy. 
Nadleśnictwo było prawidłowo przygotowane organizacyjnie do wykonywania 
obowiązków, w zakresie pozyskania i zbywania drewna w lasach zarządzanych 
przez Nadleśnictwo oraz sprawowania nadzoru w lasach niestanowiących własności 
Skarbu Państwa. 
Właściwie realizowano zadania związane z planowaniem, pozyskaniem oraz 
sprzedażą drewna z lasów państwowych. Rzetelnie dokumentowano również 
czynności związane z obrotem drewnem. Jednak oznaczenie pozyskanego drewna 
znakiem graficznym Lasów Państwowych bez użycia czarnego koloru, nie 
wypełniało obowiązku wynikającego z rozporządzenia w sprawie szczegółowych 
zasad cechowania drewna. 
W lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, co do zasady drewno 
pozyskiwano zgodnie z dokumentacją urządzeniową. Wystąpiły jednak dwie 
sytuacje, w których ilość pozyskanego drewna przekraczała wielkości wskazane 
w decyzjach Starosty. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie wystawiania 
świadectw legalności pozyskania drewna nie miały istotnego wpływu na realizację 
zadań. 
W okresie objętym kontrolą Straż Leśna przeprowadzała kontrole środków 
transportu na obszarach, nie planowała natomiast, ani nie przeprowadziła kontroli 
podmiotów zajmujących się obrotem i przetwarzaniem drewna. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie organizacyjne, kadrowe oraz finansowe 
do realizacji zadań 

1.1. Nadleśnictwo Sulęcin na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o lasach4 (dalej: ustawa o lasach), zawarło dwa porozumienia z zakresu 
nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa, w tym w zakresie legalizacji drewna pozyskanego w tych lasach: 
- w dniu 14 grudnia 2004 r. ze Starostą Powiatu Międzyrzeckiego - na dzień 31 

grudnia 2020 r. nadzorem objęto 18 działek o łącznej powierzchni 16,33 ha, 
należących do 17 osób fizycznych oraz Gminy Bledzew, 

- w dniu 9 lutego 2018 r. ze Starostą Sulęcińskim - na dzień 31 grudnia 2020 r. 
nadzorem objęto 100 działek o łącznej powierzchni 123,77 ha należące do 108 
osób fizycznych, dwóch osób prawnych oraz Gminy Sulęcin. 

W ramach powierzonego nadzoru Nadleśniczy zobowiązywał się m.in. do 
prowadzenia i wykonywania następujących spraw i czynności: 
- wykonywania lustracji drzewostanów i oceny sposobu prowadzenia gospodarki 

leśnej przez właścicieli lasów, 
- przygotowania materiałów niezbędnych do wydania decyzji na podstawie art. 9 

ust. 2 ustawy o lasach, 

 
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych.  
4  Dz. U. z 2020 r. poz. 1463. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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- nakazywania właścicielom lasów wykonywania obowiązków i zadań 
dotyczących trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich 
użytkowania, 

- prowadzenia ewidencji zadań oraz dokonywania wpisów odnośnie ich 
wykonania w Uproszczonym Planie Urządzania Lasu (dalej: UPUL),  

- legalizacji drewna w miejscu jego pozyskania i wydawanie świadectw 
legalności pozyskania drewna, 

- prowadzenia ewidencji (rejestru) wydawanych świadectw legalności 
pozyskanego drewna, 

- przekazywania Staroście informacji, w przypadku niewykonania przez 
zobowiązanego obowiązków wynikających z wydanych decyzji celem 
wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji 
nakazowej. 

 (akta kontroli str. 5,8-41) 

1.2. W zawartych porozumieniach określono wykaz działek leśnych podlegających 
pod nadzór Nadleśnictwa. Ponadto w porozumieniach tych powierzający 
zobowiązali się do aktualizowania wykazu lasów powierzonych w nadzór5. Po 
zawarciu porozumienia przekazano Nadleśnictwu dokumentację urządzeniową, 
która aktualnie obejmuje jeden uproszczony plan urządzenia lasu oraz 11 
inwentaryzacji stanu lasu.  
W toku kontroli ustalono następujące rozbieżności pomiędzy dokumentacją 
inwentaryzacyjną stanu lasów będących w nadzorze Nadleśnictwa Sulęcin 
a zawartym porozumieniem ze Starostwem Sulęcińskim. 
- w porozumieniu zawartym ze Starostwem ujęte zostały trzy działki, które nie 

posiadają aktualnej dokumentacji urządzeniowej, 
- w inwentaryzacji stanu lasów otrzymanej ze Starostwa Powiatowego 

w Sulęcinie, sporządzonej na okres 01.01.2021 – 31.12.2030 znajduje się 
jedna działka, nie ujęta w porozumieniu ze Starostwem Sulęcińskim. 

Specjalistka Służby Leśnej w Nadleśnictwie wyjaśniła, co następuje: 
- „działka (…) obręb Glisno – właścicielem lasu o powierzchni 10,77 ha jest 

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Dla działki tej wymagany jest 
uproszczony plan urządzenia lasu, który zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o lasach powinien być sporządzony na zlecenie i koszt właściciela. Starostwo 
Sulęcin nie dysponuje uproszczonym planem urządzenia lasu dla tej działki,  

- działka (…) obręb Ostrów – Nadleśnictwo posiadało inwentaryzację stanu lasu 
obejmującą okres 01.01.2010 - 31.12.2019 oraz decyzję 
nr BN.IV.6164.28.2013. Brak jest aktualnej inwentaryzacji stanu lasu. Zgodnie 
z informacją uzyskaną od Starostwa będzie ona zlecona do opracowania, 

- działka (…) obręb Sulęcin III – brak aktualnej inwentaryzacji stanu lasu. 
Zgodnie z informacją uzyskaną od Starostwa będzie ona zlecona do 
opracowania, 

- działka (…) obręb Brzeźno – działka omyłkowo nie została ujęta w wykazie 
działek stanowiącym załącznik do porozumienia. Starostwo zadeklarowało, że 
zaktualizuje wykaz działek o tę działkę w II półroczu bieżącego roku”. 

 (akta kontroli str. 45-46) 

1.3. Dane według stanu na 31 grudnia 2020 r. dotyczące lasów państwowych  
przedstawiały się następująco: 
- powierzchnia lasów - 19.590,2928 ha, 
- przeciętny wiek drzewostanów - 61 lat, 

 
5  Zgodnie z § 1 pkt. 2 porozumienia zawartego ze Starostą Międzyrzeckim oraz zgodnie z § 7 pkt. 2 
porozumienia zawartego ze Starostą Sulęcińskim.  
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- przeciętna zasobność drzewostanów6 - 276,67 m3/ha, 
- powierzchnia lasów podlegającą pod nadzór jednego pracownika - 612,19 ha. 

Natomiast dane według stanu na 31 grudnia 2020 r. dotyczące nadzorowanych 
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa przedstawiały się następująco: 
- powierzchnia lasów - 140,31 ha, 
- przeciętny wiek drzewostanów - 50 lat, 
- przeciętna zasobność drzewostanów - 193,97 m3/ha, 
- powierzchnia lasów podlegającą pod nadzór jednego pracownika - 5,39 ha. 

(akta kontroli str. 47) 

W ocenie Specjalistki Służby Leśnej, realizującej zadania dotyczące sprawowanego 
nadzoru, nie wystąpiła sytuacja, w której podlegała jej zbyt duża powierzchnia 
nadzorowanych lasów lub posiadała do wykonania inne obowiązki, które utrudniały 
realizację zadań.  

(akta kontroli str. 44) 

1.4. Zadania w zakresie pozyskania i sprzedaży drewna z lasów Skarbu Państwa 
oraz nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa zostały przypisane do Działu Gospodarki Leśnej, podlegającej 
bezpośrednio Zastępcy Nadleśniczego.  
Zgodnie z § 4 Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Sulęcin, wprowadzonego 
zarządzeniem nr 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sulęcin z dnia 24.01.2020 r.7, 
Dział Gospodarki Leśnej prowadzi sprawy zawiązane zagospodarowaniem, 
użytkowaniem i urządzaniem lasu, w tym gospodarką drewnem i użytkami 
ubocznymi. W szczególności do zadań tego Działu należy:  
- prowadzenie spraw związanych ze stanem posiadania i ewidencją gruntów 

i lasów, 
- gospodarowanie zasobami leśnymi w celu zachowania zasady trwałości 

i ciągłości lasu, prowadzenie całokształtu spraw dotyczących użytkowania, 
urządzania lasu oraz analizowanie stanu zasobów leśnych i określenie 
możliwości produkcyjnych lasu, 

- bieżące analizowanie zgodności cięć rębnych i przedrębnych, 
- ustalanie i prowadzenie polityki i zasad działalności handlowej, 
- prowadzenie i koordynowanie racjonalnego i efektywnego zagospodarowania 

pozyskanego drewna, handlu drewnem i produktami ubocznego użytkowania 
lasu, 

- opracowywanie bilansów, planów i analiz sprzedaży. 

W toku realizacji zadań objętych kontrolą, Dział ten współpracuje z inżynierami 
nadzoru, do zadań których należy: 
- prowadzenie kontroli funkcjonalnej w Nadleśnictwie, 
- kontrola prawidłowości sporządzania szacunków brakarskich, obrotu i rotacji 

drewna, 
- kontrola prawidłowości wykonawstwa prac z zakresu gospodarki leśnej, 
- kontrola nad pracą wykonywaną przez leśniczych8.  

Współpracuje także z Leśniczymi, do których zadań należy całokształt spraw 
związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwie, w tym ochrona przed 
szkodnictwem leśnym i jego zwalczanie9. 

 
6  Zasobność drzewostanów obliczono dzieląc cały zapas drzewostanów (miąższość drewna na pniu) przez 
ich ogólną powierzchnię. 
7  Do końca stycznia 2020 r. w Nadleśnictwie Sulęcin obowiązywał Regulamin organizacyjny wprowadzony 
w życie Zarządzeniem nr 2 z dnia 2 stycznia 2015 r.  
8  § 4 pkt 2 lit. a) i b) regulaminu organizacyjnego. 
9  § 5 ust. 1 regulaminu organizacyjnego. 
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Specjalistka Służby Leśnej w Nadleśnictwie wyjaśniła, że „Nadleśnictwo nie 
weryfikuje wykazu lasów powierzonych w nadzór z Wydziałami Geodezji Starostw 
Powiatowych. Weryfikacją w tym zakresie zajmują się Starostwa. Starostwo Sulęcin 
przekazuje do Nadleśnictwa aktualny wykaz działek dwa razy w roku. Natomiast 
Starostwo Międzyrzecz zaktualizuje wykaz działek w przypadku wystąpienia zmian”. 

 (akta kontroli str. 43-44,49-137) 

1.5. W kontrolowanym okresie zapewniono wystarczającą liczbę odpowiednio 
wykwalifikowanej kadry, która umożliwiła rzetelną realizację zadań Nadleśnictwa. 
Zakres podległości pracowników był określony w sposób przejrzysty i spójny 
a każdy z nich posiadał aktualny zakres czynności. 

 (akta kontroli str. 138-193) 

1.6. Żaden z pracowników Nadleśnictwa realizujący zadania z zakresu objętego 
kontrolą nie był jednocześnie właścicielem ani współwłaścicielem lasów 
podlegających pod nadzór jednostki, w której był zatrudniony. 
Występuje natomiast sytuacja, w której osoba realizująca zadania z zakresu 
nadzoru nad lasami, nadzoruje lasy osoby należącej do kadry kierowniczej: 
Leśniczy Leśnictwa Trzemeszno nadzoruje las, którego właścicielem jest Inżynier 
Nadzoru Nadleśnictwa Sulęcin. Las ten znajduje się w obrębie ewidencyjnym 
Trzemeszno o powierzchni 0,39 ha. W styczniu bieżącego roku pozyskano w nim 
1,58 m3 drewna, posuszu liściastego, na co Leśniczy wystawił świadectwo 
legalności pozyskania. Pozyskane drewno zostało wykorzystane na potrzeby własne 
właściciela lasu. Właściciel lasu nie ma w swoim zakresie obowiązków (nie 
sprawuje) nadzoru dot. wykonywania porozumień dotyczących lasów 
niepaństwowych. Leśniczy nie pozostaje z Inżynierem Nadzoru w takim stosunku 
prawnym, że wynik jakiejkolwiek sprawy może mieć wpływ na ich prawa lub 
obowiązki oraz nie pozostają względem siebie w stosunku nadrzędności służbowej. 
Inżynierowie Nadzoru w nadleśnictwach nie wykonują uprawnień zwierzchnika 
służbowego w stosunku do Leśniczych, którzy podlegają bezpośrednio Zastępcy 
Nadleśniczego. 
Nadleśnictwo Sulęcin nie podejmowało kroków w celu wyeliminowania wyżej 
opisanej sytuacji. Pracownicy Nadleśnictwa podpisują natomiast „umowę o zakazie 
konkurencji w okresie trwania stosunku pracy” która zobowiązuje pracownika do 
nieprowadzenia działalności konkurencyjnej, za którą uważa się między innymi: 
- handel drewnem okrągłym, 
- świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy 

o dzieło lub na innej podstawie, na rzecz podmiotu prowadzącego działalność 
konkurencyjną wobec pracodawcy. 

(akta kontroli str. 194-204) 

1.7. W 2020 r. w Nadleśnictwie: 
- przychody ze sprzedaży drewna dotyczącego lasów Skarbu Państwa wynosiły 

22.862.034,35 zł, 
- przychody związane z nadzorowaniem lasów nie stanowiących własności 

Skarbu Państwa na mocy zawartych porozumień wyniosły 3.660,99 zł. 

 (akta kontroli str. 205-231) 

1.8. Plan Urządzenia Lasu (dalej: PUL lub Plan) dla Nadleśnictwa Sulęcin na lata 
2015 - 2024 został sporządzany na podstawie ustawy o lasach oraz w oparciu 
o Instrukcję Urządzania Lasu stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r. 
Plan Urządzania Lasu zawierał: 
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- opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia wg stanu na dzień 
1 stycznia 2015 r., 

- analizę gospodarki leśnej w poprzednim okresie, 
- program ochrony przyrody, 
- określenie zdań dotyczących: etatu miąższościowego użytków głównych, 

projektowanej powierzchni zalesień i odnowień oraz powierzchni pielęgnowania 
lasu, ochrony lasu, w tym zadań ochrony przeciwpożarowej, gospodarki 
łowieckiej, potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej. 

Obowiązujący na lata 2015 – 2024 Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Sulęcin 
powstał w trakcie następujących prac: 
- zwołanie Komisji Założeń Planu przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Szczecinie (dalej: Dyrektor RDLP) celem wypracowania 
„Założeń do sporządzenia projektu Planu Urządzenia Lasu” wraz z Programem 
Ochrony Przyrody i Prognozą oddziaływania tego Planu na środowisko. 
Uczestnikami Komisji byli: Nadleśniczy, przedstawiciele RDLP, Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych, Zespołu Ochrony Lasu, urzędów, 
samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz osoby zainteresowane gospodarką 
leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa. Posiedzenie Komisji odbyło 
się w dniu 17 grudnia 2012 r., 

- złożenie przez Dyrektora RDLP wniosku w sprawie uzgodnienie zakresu 
i stopnia szczegółowości informacji wymaganej w Prognozie oddziaływania 
Planu na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska10, 

- podanie do publicznej wiadomości przez Dyrektora RDLP w Biuletynie 
Informacji Publicznej RDLP i lokalnej prasie informacji o: 

 przystąpieniu do opracowania projektu PUL, 
 możliwościach zapoznania się z założeniami do planu oraz o miejscu 

ich wyłożenia do wglądu, 
 sposobie, miejscu i terminie składania uwag i wniosków, 
 właściwości rozpatrywania uwag i wniosków, 

- wyłonienie w drodze przetargu publicznego wykonawcy projektu PUL wraz 
z Prognozą oddziaływania na środowisko, wykonanie prac terenowych, 
a następnie kameralnych przez wykonawcę Planu, wykonanie zestawień 
zbiorczych danych inwentaryzacyjnych wraz z ich zobrazowaniem na mapach 
przeglądowych, zaprojektowanie wskazówek gospodarczych, aktualizację 
Programu Ochrony Przyrody, sporządzenie Prognozy oddziaływania planu na 
środowisko, 

- zwołanie przez Dyrektora RDLP Narady Techniczno-Gospodarczej, której 
przedmiotem była m.in. analiza gospodarki leśnej za okres obowiązywania 
poprzedniego PUL na podstawie referatu Nadleśniczego, koreferatu 
wykonawcy projektu PUL wraz z oceną oddziaływania na środowisko czynności 
gospodarczych wykonywanych zgodnie z dotychczasowym PUL. Narada 
Techniczno–Gospodarcza odbyła się w dniu 21 listopada 2014 r., 

- podanie przez Dyrektora RDLP do publicznej wiadomości informacje 
o możliwościach zapoznania się z projektem PUL wraz z Prognozą 
oddziaływania Planu na środowisko, 

- przekazanie protokołu wraz z projektem PUL oraz Prognozą oddziaływania na 
środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska11 i do 

 
10  Dz.U. z 2008r., nr 199, poz.1227. 
11  Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został zaopiniowany przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. - pismo nr WOOŚ-I.410.21.2015.RD z dnia 13 lutego 2015 r. 
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Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego12 z prośbą o wydanie 
opinii, 

- sporządzenie w marcu 2013 r. przez Dyrektora RDLP pisemnego 
podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, 

- skierowanie projektu PUL wraz z podsumowaniem za pośrednictwem 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do zatwierdzenia przez Ministra 
Środowiska13, 

- zatwierdzenie przez Ministra Środowiska decyzją z dnia 16 listopada 2015 r. 
PUL dla Nadleśnictwa Sulęcin na lata 2015-202414, 

- podanie do publicznej wiadomości informacji o zatwierdzeniu PUL przez 
Dyrektora RDLP. 

Z powyższego wynika, że w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 15 listopada 2015 r. 
Nadleśnictwo prowadziło gospodarkę leśną mimo braku zatwierdzonego PUL15. 
W okresie tym Nadleśnictwo Sulęcin pozyskało 95.678,50 m3 drewna. 
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie pismem16 
skierowanym do Nadleśniczych poinformował ich, że decyzja Ministra Środowiska 
o zatwierdzeniu PUL ma charakter deklaratoryjny, a nie konstytutywny. Służy więc 
ona jedynie formalnemu zatwierdzeniu Planu, który w istocie stanowi podstawę 
gospodarki leśnej jeszcze przed jego zatwierdzeniem. 

 (akta kontroli str. 232-324) 

1.9. Uproszczony Plan Urządzenia Lasu został sporządzony na zlecenie Starosty 
Sulęcińskiego dla powierzchni 14,50 ha.  
Niezbędne dane dotyczące lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 
znajdują się w porozumieniu (i załącznikach) zawartym przez Nadleśniczego ze 
Starostami.  

 (akta kontroli str. 325-327) 

1.10. Na terenie Nadleśnictwa Sulęcin znajduje się jeden park krajobrazowy – 
Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy, trzy obszary chronionego krajobrazu: 
Dolina Jeziornej Strugi, Pojezierze Lubniewicko-Sulęcińskie, Dolina Postomii, 
24 obiekty uznane za pomniki przyrody oraz 16 użytków ekologicznych. Na gruntach 
Nadleśnictwa usytuowany jest także obszar Natura 2000 – Buczyny Łagowsko-
Sulęcińskie. 
Projekt Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Sulęcin na lata 2015-2024 r. został 
uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w zakresie zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 pokrywającego się z obszarem będącym 
w zarządzie Nadleśnictwa oraz w części dotyczącej otuliny rezerwatów w zakresie 
ustaleń lub zadań, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody 
rezerwatu.  

 
12  Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został zaopiniowany przez Lubuskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp - pismo nr WOOŚ-I.410.21.2015.RD 
z dnia 13 lutego 2015 r. 
13  Wniosek nr ZU.6004.61.2015 z dnia 28 października 2015 r. 
14  Decyzja Nr DLP.I.611.13.2015.LP z dnia 16 listopada 2015 r. 
15  Poprzednio obowiązujący PUL dla Nadleśnictwa Sulęcin za okres 2005-2014 został zatwierdzony decyzjami 
Ministra Środowiska Nr DL-lp-611-1086/08/23 z dnia 2.09.2008 r. , Nr DL-lpn-611-52/40678/11/JŁ z dnia 
7.09.2011 r. oraz Nr DLP-I-611-52/31888/14/Ł z dnia 1.08.2014 r. utrzymującą w mocy decyzję z dnia 
7.09.2011 r. Przyczyną tak długiego okresu do ostatecznego zatwierdzenia PUL było m.in. odwołanie od decyzji 
z dnia 7.09.2011 r. wniesione przez Klub Przyrodników ze Świebodzina co skutkowało ponownym rozpatrzeniem 
sprawy. 
16  Pismo Nr ZU-7019-17-1/12 z dnia 11 lipca 2012 r. 
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(akta kontroli str. 254-324,328-384) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
Nadleśnictwo było prawidłowo przygotowane organizacyjnie i kadrowo do 
wykonywania obowiązków objętych kontrolą NIK. Opisana w Regulaminie 
organizacyjnym Nadleśnictwa struktura zapewniała prawidłową realizację ww. 
nadzoru. Właściwie zaplanowano i wydatkowano środki finansowe, a ich wielkość 
była wystarczająca do rzetelnej realizacji zadań. 

2. Wykonywanie zadań związanych z pozyskaniem 
z lasów państwowych drewna oraz jego sprzedażą 

2.1. W Nadleśnictwie Sulęcin szacunki brakarskie dotyczące pozyskania drewna 
sporządzano na podstawie i zgodnie z obowiązującym Planem Urządzenia Lasu. 
Ponieważ PUL sporządzany jest na okres 10 lat, roczne pozyskanie planowane jest 
jako około 1/10 powierzchni (w przybliżeniu również 1/10 masy drewna) określonej 
w PUL. Powierzchnie, na których planowane jest pozyskanie drewna zawierają 
odpowiednią wskazówkę gospodarczą zapisaną w PUL. Leśniczowie corocznie 
składają propozycje powierzchni do szacunków brakarskich na kolejny rok, 
w rozmiarze około 1/10 Planu. Wybór powierzchni weryfikowany jest przez Zastępcę 
Nadleśniczego oraz Specjalistę ds. Użytkowania Lasu. Prowadzenie pozyskania 
drewna w ten sposób prowadzi do wykonania właściwych zabiegów z udziałem 
pozyskania drewna na wszystkich powierzchniach ujętych w PUL w całym okresie 
jego obowiązywania. 
Pracownicy terenowi (Leśniczy, Podleśniczy) sporządzają szacunki brakarskie, które 
podlegają kontroli uprawnionych pracowników Nadleśnictwa, jak również 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. 
Dodatkową kontrolę realizacji PUL Nadleśnictw prowadzi Wydział Urządzania Lasu 
i Geoinformatyki Dyrekcji Regionalnej. 

(akta kontroli str. 385) 

Według zatwierdzonego PUL, etat cięć określony na lata 2015-2024 wynosił 
1.210.642 m3 (z tego użytki rębne - 788.549 m3, a przedrębne - 422.093 m3), co 
przedkładało się na szacunkową roczną ilość pozyskania drewna w ilości 
121.064,20 m3. 
Plan pozyskania sosny w użytkach rębnych, odczytany z Planu wynosił 627.724 m3, 
co stanowiło 79,60 % tych użytków. Procentowy udział poszczególnych gatunków 
dla użytków przedrębnych przyjmuje się taki sam jak dla użytków rębnych, 
w związku z czym w planie rocznym pozyskania, etat cięć sosny wynosił 
96.367,10 m3. 
W 2020 r. plan pozyskania sosny według szacunków brakarskich określono na 
92.915,00 m3. Plan sprzedaży dla tego asortymentu wynosił 95.430,00 m3. 
Nadwyżka pomiędzy planem sprzedaży a planem pozyskania została pokryta 
zapasem z 2019 r., który wynosił 7.888,00 m3. 
Ilość planowanego pozyskania drewna według szacunków brakarskich nie 
przekroczyła zatem etatu cięć określonego w zatwierdzonym PUL, który jest 
maksymalnym możliwym poziomem pozyskania drewna. Należy jednak mieć na 
uwadze, że maksymalny plan pozyskania dotyczy całego dziesięcioletniego okresu 
jego obowiązywania. W związku z tym w jednym roku można pozyskać więcej niż 
1/10 tego Planu, ale w ciągu dziesięciu lat nie można przekroczyć całkowitej 
wielkości określonej w operacie w Nadleśnictwie.  

(akta kontroli str. 254-324,385) 

Stwierdzona 
nieprawidłowość 

OCENA CZĄSTKOWA 
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2.2. W Nadleśnictwie Sulęcin sporządzano corocznie plany sprzedaży drewna. 
W 2020 r. największą masę drewna zaplanowano w Leśnictwie Trzemeszno – 
13.309,00 m3 drewna, pozyskano natomiast 12.757,30 m3, co stanowiło 95,85% 
wykonania.  

(akta kontroli str. 387-388) 

2.3. W dniu 5 października 2021 r. dokonano oględzin drewna pozostającego 
w Leśnictwie Trzemeszno w czasie prowadzonej kontroli w Nadleśnictwie, mającej 
na celu ustalenie prawidłowości jego cechowania. W toku oględzin stwierdzono, 
że na ośmiu stosach oraz niektórych sztukach dłużycy na jednej mygle nie 
naniesiono płytek do znakowania drewna. Z oświadczenia Pana Leśniczego 
złożonego w toku oględzin wynikało, że było to drewno z bieżącego pozyskania 
(z końca września) i jeszcze nie odebrane lub będące w trakcie pozyskania, nie 
podlegające jeszcze odbiorowi. Przy płytkach do znakowania drewna znajdował się 
cechowy znak graficzny odbity za pomocą specjalnego młotka. W kilku przypadkach 
był on niewyraźny i nieczytelny. 
W dniu 20 października 2021 r. przeprowadzono oględziny drewna w Leśnictwie 
Trzemeszno, które w dniu 5 października 2021 r. nie było ocechowane. W wyniku 
oględzin ustalono, że wszystkie to drewno zostało ocechowane znakiem graficznym 
Lasów Państwowych oraz oznakowane czerwonymi płytkami z numerami stosu lub 
sztuki dłużycy oraz sześciocyfrowym znakiem leśnictwa. Ponownie stwierdzono, że 
cechowy znak graficzny był odbity w sposób niewyraźny i nieczytelny. Zostało to 
szerzej opisane w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 455-482) 

Nadleśnictwo Sulęcin udostępniło grunty pod wykonanie i utrzymanie pasów 
przeciwpożarowych, w okresie od 7 października 2019 r. do 30 listopada 2019 r. Na 
powyższe prace sporządzono stosowne porozumienie. W trakcie prac dokonano 
wycinki zbędnej roślinności, w tym drzew i krzewów wyłącznie na gruntach 
znajdujących się we władaniu zarządcy linii kolejowej. Prace te odbywały się 
w uzgodnieniu z Nadleśnictwem, pod kontrolą pracowników terenowych Służby 
Leśnej. 
Nadleśniczy wyjaśnił, że Nadleśnictwo nie posiada informacji na temat mas 
pozyskanego drewna w trakcie porządkowania pasów przeciwpożarowych na 
gruntach znajdujących się we władaniu zarządcy linii kolejowej. Kontrola 
pracowników Nadleśnictwa polegała na sprawdzaniu granic wycinki – czy nie 
dochodzi do naruszenia granic oraz na ustalaniu, z wykonawcami prac, miejsc 
składowania pozyskanego drewna na terenie LP, jak również na kontroli polegającej 
na stwierdzeniu, czy nie dochodzi do uszkodzenia dróg wywozowych, uszkodzenia 
drzew rosnących w trakcie prac, itp. Nadleśnictwo nie dokonywało pomiarów 
i cechowania pozyskanego na tych pasach drewna, gdyż wycinka drzew na 
gruntach nieleśnych podlega odrębnym przepisom. 

 (akta kontroli str. 452-454,906,908) 

2.4. W nadleśnictwie Sulęcin sprzedaż pozyskanego drewna była dokonywana 
zgodnie z planem sprzedaży w oparciu o plany finansowo-gospodarcze dla 
poszczególnych lat objętych kontrolą. Wykonanie planu sprzedaży drewna (sosna) 
w leśnictwie Trzemeszno w 2020 r. wyniosło 6.312,03 m3. Podczas gdy szacowany 
plan wynosił 6.177,00 m3. Różnica pomiędzy realizacją planu a jego wykonaniem 
pochodziła z zapasów z roku poprzedniego. 

(akta kontroli str. 483-499,1055-1139) 
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2.5. W Nadleśnictwie rzetelnie dokumentowano czynności związane z obrotem 
drewnem. Wszystkie dokumenty były tworzone zgodnie z zaleceniami Dyrekcji 
Lasów Państwowych dotyczących dobrych praktyk17 związanych z obiegiem 
i kontrolą dokumentów oraz w oparciu o aktualne zarządzenia Nadleśniczego 
dotyczące obiegu i kontroli dokumentów w Nadleśnictwie18.  
Przy obrocie drewnem dla określonego typu sprzedaży wystawiane były 
następujące dokumenty: 
- przy sprzedaży detalicznej dla osób fizycznych wystawiano asygnatę19 (AS) 

zawierającą informacje z Rejestru Odebranego Drewna20 (ROD) lub 
Specyfikacji Manipulacyjnej21 (SM), a końcowym dokumentem był paragon lub 
faktura, 

- przy sprzedaży detalicznej dla firm, na podstawie informacji z ROD wystawiano 
fakturę, która dokumentowała zakup drewna, 

- przy sprzedaży dla firm na podstawie zawartych umów, końcowym 
dokumentem wystawionym przez Nadleśnictwo była faktura wystawiona na 
podstawie kwitu wywozowego22 (KW), zawierającego informację z ROD lub 
SM. W przypadku, kiedy drewno przekazywane było kupującemu w miejscu 
jego składowania, wystawiany był Protokół Przekazania23 (PP).  

Asygnata, Kwit Wywozowy i Protokół Przekazania są traktowane jako druki ścisłego 
zarachowania posiadające niepowtarzalny numer przyporządkowany dla każdego 
typu druku oddzielnie. 

(akta kontroli str. 500-628) 

2.6. Na terenie Nadleśnictwa Sulęcin występują następujące formy ochrony 
przyrody: 
- Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy,  
- trzy obszary chronionego krajobrazu: Dolina Jeziornej Strugi, Pojezierze 

Lubniewicko - Sulęcińskie, Dolina Postomii, 
- obszar Natura 2000 (Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie), 
- 24 pomniki przyrody, 
- 16 użytków ekologicznych, 
- jeden zespół przyrodniczo-krajobrazowy (Uroczysko Lubniewsko). 

W okresie objętym kontrolą pozyskanie drewna z obszarów objętych ochroną 
przyrody w Nadleśnictwie miało miejsce jedynie z terenu obszaru Natura 2000 - 
Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie, z którego pozyskano 84.946 m3 drewna24, z tego 
w Leśnictwie Trzemeszno pozyskano 15.470 m3 drewna25 (w tym: sosny - 
8.340 m3)26. 

 
17  Zbiór dobrych praktyk związanych z obiegiem i kontrolą dokumentów. Dokumenty wykorzystywane podczas 
ewidencji przychodu i rozchodu drewna oraz w procesie rozliczeń zadań gospodarczych, Warszawa 2020 r. 
18  Zarządzenie nr 18/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sulęcin z dnia 30.04.2019 r. (obowiązujące od dnia 
01.01.2019 r.) oraz Zarządzenie nr 29 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sulęcin z dnia 28 lipca 2021 r. 
19  Dokument rozchodowym drewna i użytków bocznych przy sprzedaży w leśnictwach, sporządzania 
w rejestratorze przez leśniczego lub podleśniczego. 
20  Dokument źródłowy służącym do wpisywania w terenie danych z bezpośredniego pomiaru i klasyfikacji 
surowca oraz miejsca pozyskania, kategorii użytkowania i in. informacji potrzebnych do wyliczenia wynagrodzeń, 
ewidencji posuszu. 
21  Dokument przychodowo-rozchodowy dokumentujący korektę magazynu drewna, przeklasyfikowanie 
surowca w przypadku zmian jego jakości, przeznaczenia lub przeklasyfikowanie surowca. 
22  Dokument stanowiący podstawę przemieszczania wyrobionych i odebranych materiałów drzewnych przy 
użyciu środków transportowych, a po podpisaniu przez odbiorcę stanowi dowód dostawy określonej w nim 
ilości/sztuk drewna. 
23  Dokument przekazania drewna kupującemu w miejscu jego składowania. Podstawą jego sporządzenia jest 
porozumienie zawarte pomiędzy sprzedającym a kupującym regulujące sposób obrotu drewnem. 
24  W 2019 r. pozyskano 29.840 m3, w 2020 r. - 27.608 m3, natomiast w 2021 r. - 27.498 m3. 
25  W 2019 r. pozyskano 5.992 m3, w 2020 r. - 3.298 m3, natomiast w 2021 r. - 6.189 m3. 
26  W 2019 r. pozyskano 3.289 m3, w 2020 r. - 1.322 m3, natomiast w 2021 r. - 3.729 m3. 
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W trakcie realizacji Planu Urządzenia lasu na obszarze Natura 2000 Nadleśnictwo 
Sulęcin prowadziło prace zrębowe również w drzewostanach bukowych. 
Drzewostany te są w wieku od około 110 do 150 lat. Wiek rębności zgodnie z PUL 
wynosi dla buka 120 lat. Na powierzchniach zrębowych pozostawiane są 
pojedyncze, stare drzewa oraz grupy drzew. Ilość m3 drewna bukowego 
zaplanowana do pozyskania na powierzchniach zrębowych w PUL nie zostanie 
wykonana pomimo wykonania wszystkich powierzchni zrębowych, między innymi 
z powodu pozostawiania na zrębach drzew do ich naturalnej śmierci. 
Potwierdzeniem tego jest fakt wykonania powierzchniowego zrębów w Leśnictwie 
Długoszynek (z przewagą drzewostanów bukowych) na poziomie 84,2%, przy 
wykonaniu masowym m3 na poziomie 55,7 %. 

Inżynierowie Nadzoru sprawowali nadzór nad bezpieczeństwem prac oraz realizacją 
umów przez Zakłady Usług Leśnych przy pozyskaniu drewna. W zawieranych 
umowach z Zakładami Usług Leśnych każdorazowo Nadleśnictwo ujmowało zapisy 
dotyczące obowiązków wykonawców w zakresie technologii realizacji przedmiotu 
umowy oraz personelu27.  

(akta kontroli str. 629-798) 

2.7. W Nadleśnictwie przeprowadzano dwie kontrole dotyczące pozyskania 
drewna w lasach: 
- w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 11 grudnia 2019 r. pracownicy Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie przeprowadzili kontrolę 
problemową za rok 2018 w zakresie oceny prawidłowości przestrzegania zasad 
sprzedaży surowca drzewnego. Kontrola obejmowała ocenę planowanej 
sprzedaży i zawierania umów, poprawności zastosowania i przeprowadzania 
procedur negocjacji, realizacji sprzedaży drewna w 2018 r., przestrzegania 
decyzji Dyrektora RDPL dotyczącej sposobu monitorowania zabezpieczeń oraz 
ich realizacji, przestrzegania realizacji sprzedaży na umowy objęte 
przedpłatami oraz sprawdzanie procedur terminów i konsekwencji finansowych 
rozpatrywania reklamacji. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości; 

- w okresie od 27 stycznia 2020 r. do 10 lipca 2020 r. pracownicy Inspekcji 
Lasów Państwowych przeprowadzili kontrolę okresową Nadleśnictwa za okres 
od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2019 r. Zakresem kontroli objęto m. in.: 
pozyskanie drewna (prawidłowość odbiórek drewna i sporządzania 
dokumentów obrotu drewnem), oraz jego sprzedaż (planowanie sprzedaży 
i zawieranie umów, realizacja sprzedaży). Przeprowadzona kontrola wykazała 
konieczność poprawienia jakości kontroli wewnętrznej wyróbki, manipulacji, 
klasyfikacji i odbioru pozyskiwanego drewna. W odpowiedzi na wystąpienie 
pokontrolne, Nadleśniczy poinformował iż zobowiązał swojego Zastępcę, 
Inżynierów Nadzoru oraz Straż Leśną do wzmożenia kontroli nad 
prawidłowością wyróbki, manipulacji i klasyfikacji drewna oraz ścisłej 
współpracy w tym zakresie m. in. poprzez analizę rozpatrzonych reklamacji 
oraz że wystosował pismo do Leśniczych z wytycznymi w sprawie prawidłowej 
wyróbki, manipulacji i odbioru drewna. 

(akta kontroli str. 799-838) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 
Poddane oględzinom drewno zgromadzone na terenie Leśnictwa Trzemeszno 
zawierało oznaczenie Lasów Państwowych, które naniesiono za pomocą tarczy do 
cechowania drewna poprzez odciśnięcie na słojach drewna. Nie był to jednak znak 

 
27  Zapisy zgodne z Zarządzeniem DGLP nr 66 z 7.11.2019 r. dot. zasad użytkowania lasu. 
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graficzny w kolorze czarnym, o czym mowa w § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie szczegółowych 
zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania 
oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna, cechowania 
drewna w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe28. Zgodnie z tym przepisem, cechowania drewna w jednostkach 
organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, dokonuje 
się przez naniesienie, za pomocą tarczy, na drewno znaku graficznego w kolorze 
czarnym oraz przymocowanie płytki z numerem w kolorze czerwonym. 

Nadleśniczy wyjaśnił, że „w Nadleśnictwie Sulęcin pozyskane drewno cechowane 
jest poprzez naniesienie znaku graficznego Lasów Państwowych (bez użycia 
dodatkowo czarnego tuszu) oraz płytki z numeracją drewna. Nanoszenie znaku 
graficznego przy użyciu czarnego tuszu w kolorze czarnym nie jest stosowane 
z następujących powodów:  
- od momentu wprowadzenia numerowania stosów za pomocą plastikowej płytki 

zrezygnowano z używania tuszownic, przede wszystkim z powodu szybkiego 
wysychania tuszu, brudzenia odzieży i rąk w czasie używania, 

- pod wpływem warunków atmosferycznych, tusz blednie, utlenia się i znika 
w szybkim czasie,  

- brak koloru czarnego, nie wpływa znacząco na „trwałość” oznaczenia drewna 
i nie ogranicza możliwości zidentyfikowania pochodzenia drewna. 

Ponadto według Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z 30 września 2019 r., w załączniku nr 2 zatytułowanym: Warunki techniczne – 
zasady przygotowania do pomiaru, pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie 
surowca drzewnego, w punkcie 7, określone są zasady cechowania drewna, które 
wskazują, że cechowanie drewna polega na trwałym umieszczeniu na pozyskanym 
drewnie znaku graficznego, literowego lub cyfrowego oraz kolejnego numeru sztuki 
albo numeru stosu drewna (w formie np. plastikowej plakietki). Z tego zapisu wynika, 
że nie jest określony kolor znaku graficznego Lasów Państwowych, jaki powinien 
znajdować się na cechowanym drewnie. 

(akta kontroli str. 1155-1156) 

Nadleśniczy skutecznie wykonywał zadania związane z pozyskaniem oraz 
sprzedażą drewna z lasów państwowych. Szacunki brakarskie sporządzono 
w oparciu o PUL, a na ich podstawie rzetelnie planowano i realizowano sprzedaż 
drewna. W okresie objętym kontrolą rzetelne dokumentowano czynności związane 
z obrotem drewna. Jednak samo cechowanie drewna przeprowadzano bez 
używania czarnego koloru do oznaczenia drewna pochodzącego z Lasów 
Państwowych. 

3. Prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań 
3.1. Pracownicy Nadleśnictwa posiadali dokumentację dotyczącą lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa.  

Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, nad którymi 
nadzór w oparciu o porozumienia ze starostami sprawuje Nadleśniczy, w okresie 
objętym kontrolą wynosiła:  
- na koniec 2018 r. – 138,57 ha, 
- na koniec 2019 r. – 140,06 ha, 
- na koniec 2020 r. – 140,31 ha, 
- na dzień 30 września 2021 r. – 157,71 ha. 

 
28  Dz. U. Nr 36, poz. 201. 
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Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba właścicieli lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa wynosiła - 125 osób, natomiast liczba działek leśnych - 118. 
Szacunkowy przeciętny wiek drzewostanów wynosił 61 lat, natomiast szacunkowa 
przeciętna zasobność drzewostanów - 193,97 m3/ha29. 

 (akta kontroli str. 5,47) 

3.2. W przypadku każdej informacji o pozyskaniu drewna w lasach niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, Leśniczy cechował drewno i wydawał świadectwa 
legalności pozyskania drewna. 

Nadzór leśniczych nad prowadzoną gospodarką leśną w lasach niestanowiących 
własności Skarbu Państwa w zakresie wynikającym z zawartych porozumień ze 
Starostami wynikał z ich zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności30. 

W Nadleśnictwie prowadzono ewidencje świadectw legalności pozyskania drewna 
w formie elektronicznej, w których ujmowano m. in. dane właściciela lasu, informacje 
o wydanych decyzjach ustalających zadania z zakresu gospodarki leśnej wynikające 
z inwentaryzacji stanu lasu, dane o położeniu lasu, nr świadectwa legalności, datę 
odbioru i rodzaj odebranego drewna. 

Świadectwa legalności pozyskania drewna nie były objęte ewidencją druków 
ścisłego zarachowania a każde Leśnictwo stosowało własną numerację świadectw. 
Nadleśniczy wyjaśnił, że „druki ścisłego zarachowania obowiązujące 
w Nadleśnictwie określone są na podstawie Zarządzenia Nr 27 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 października 1996 r. w sprawie druków 
ścisłego zarachowania obowiązujących w jednostkach Lasów Państwowych (znak: 
GS-021-04-5/98) oraz Zarządzenia Nr 88 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 października 1996 r. (znak: 
GI.S-021-3/13) i są to: asygnata, kwit podwozowy, kwit wywozowy, kwit skupu, czeki 
gotówkowe, druki kasa przyjmie KP oraz druki kasa wypłaci KW. Równorzędnymi 
drukami ścisłego zarachowania są: asygnata, kwit podwozowy i kwit wywozowy, 
będące drukami wyjściowymi z rejestratora leśniczego. Jak zatem wynika 
z powyższego, Zarządzenia te nie wymieniają świadectwa legalności jako druku 
ścisłego zarachowania w jednostkach LP”.  

W okresie objętym kontrolą w lasach niestanowiących własności skarbu Państwa 
pozyskano:  
- na koniec 2018 r. – 18 m3, 
- na koniec 2019 r. – 55 m3, 
- na koniec 2020 r. – 70 m3, 
- na dzień 30.09.2021 r. – 506 m3. 

W poszczególnych latach objętych kontrolą wystawiono następującą liczbę 
świadectw legalności: 
- w 2019 r. – trzy świadectwa, 
- w 2020 r. – trzy świadectwa, 
- w 2021 r. (do 30 września) – 20 świadectw.  

Na wszystkich świadectwach wskazano jako podstawą pozyskania drewna zadania 
z zakresu gospodarki leśnej określonych w decyzjach, o których mowa w art. 23 ust. 
4 ustawy o lasach.  
Każde świadectwo podpisane zostało przez leśniczego lub podleśniczego, na 
żadnym z nich nie było oznaczenia „kopia”, a cztery świadectwa nie posiadały 

 
29  Na podstawie UPUL lub inwentaryzacji stanu lasów. 
30  Pkt 25 zadań szczególnych zakresu czynności. 
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pieczęci nagłówkowej. Zostało to szerzej opisane w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 839-898,907) 

3.3. W okresie objętym kontrolą w nadzorowanych lasach niestanowiących 
własności Skarbu Państwa drewno było pozyskiwane na podstawie zadań z zakresu 
gospodarki leśnej określonych w decyzjach wynikających z inwentaryzacji stanu 
lasów31. Nadleśniczy nie wydawał decyzji, o których mowa w art. 23 ust. 4 ustawy 
o lasach32.  

Nie stwierdzano sytuacji, w których zalegalizowano pozyskane drewno pochodzące 
z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, dla których nie było aktualnej 
dokumentacji urządzeniowej ani wydanej na jej podstawie decyzji. Wystąpiły 
natomiast dwie sytuacje, w których ilość pozyskanego przez właścicieli drewna 
w tych lasach przekraczała ilość ustaloną w decyzjach Starosty. Zostało to szerzej 
opisane w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

 (akta kontroli str. 899) 

3.4. W Nadleśnictwie nie nadzorowano realizacji wymagań dobrej praktyki 
w zakresie gospodarki leśnej oraz przeprowadzania przed wycięciem drzew 
w nadzorowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 
inwentaryzacji przyrodniczej (oględziny, rozpoznanie), np. w zakresie gniazd 
ptasich, chronionych gatunków roślin i zwierząt.  
Nadleśniczy wyjaśnił, że „z porozumień zawartych ze Starostą Międzyrzeckim 
i Starostą Sulęcińskim wynika, że zadania, które ma wykonać Nadleśnictwo, 
wymienione są enumeratywnie oraz szczegółowo (z podaniem konkretnych 
artykułów). W związku z tym, przy interpretacji porozumień w tym zakresie, należy 
stosować wykładnię zawężającą. W porozumieniach nie ma postanowień, z których 
w sposób bezpośredni i literalny (poprzez podanie konkretnego artykułu lub 
przywołanie rozporządzenia) wynika, że Nadleśnictwo ma w nadzorowanych lasach 
wykonywać inwentaryzacji przyrodniczej (oględziny, rozpoznanie) np. w zakresie 
gniazd ptasich, chronionych gatunków roślin i zwierząt. W związku z tym, na 
podstawie zawartych porozumień Nadleśnictwo, nie ma obowiązku wykonywania 
powyższych zadań. Leśniczowie przekazują natomiast właścicielom lasów nie 
stanowiących własności Skarbu Państwa informacje zawarte w wymaganiach dobrej 
praktyki w zakresie gospodarki leśnej w ramach doradztwa, oraz w ramach lustracji 
powierzchni powierzonych w nadzór oceniają także pod tym kątem prawidłowość 
prowadzonych przez właścicieli działek”. 

 (akta kontroli str. 905-906) 

3.5. Do Nadleśnictwa nie wpływały pisemne wnioski właścicieli lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa dotyczące doradztwa w zakresie 
zalesiania i gospodarki leśnej, realizacji zadań przewidzianych w UPUL 
i inwentaryzacji, ani wnioski, o których mowa w art. 35 ust. 5 ustawy o lasach. 
Jednakże w sytuacjach ustnego zgłoszenia takiej potrzeby, doradztwo było 
prowadzone przez Leśniczych w toku ich czynności służbowych.  
Leśniczowie prowadzą raz lub dwa razy w roku lustracje nadzorowanych lasów, 
z czego sporządzają meldunki, które przekazywane są do Nadleśnictwa. W razie 
zauważenia niepokojących zjawisk, bądź potrzeb lasu przekazują informacje ich 
właścicielom z propozycjami rozwiązania problemu. Właściciele lasów zwracają się 
najczęściej bezpośrednio do właściwych terytorialnie Leśniczych z pytaniami 

 
31  W okresie objętym kontrolą nie pozyskiwano drewna na podstawie UPUL. 
32  Zgodnie z zawartymi porozumieniami ze Starostami, Nadleśniczy nie ma uprawnień do wydawania decyzji. 
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dotyczącymi czynności wykonywanych w lesie, wówczas Leśniczowie udzielają im 
wyjaśnień. W sytuacjach, gdy zwracają się do Nadleśnictwa (osobiście lub 
telefonicznie) z prośbą o doradztwo, kierowani są do właściwych terytorialnie 
Leśniczych, którzy następnie udzielają doradztwa na gruncie. 
W Nadleśnictwie nie zostały opracowane procedury w zakresie szeroko 
rozumianego doradztwa właścicielom lasów w zakresie realizacji zadań 
przewidzianych w UPUL. 

(akta kontroli str. 909) 

3.6. Nadleśnictwo corocznie przesyłało do Starostw Powiatowych informacje 
dotyczące nadzorowanych lasów niepaństwowych na druku L-03 sprawozdania 
o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych) w terminach wskazanych przez 
Starostwa. Sporządzane one były zgodnie z wytycznymi, na podstawie aktualnej 
dokumentacji jednostki i obejmowały: powierzchnię gruntów leśnych, w tym objętą 
UPUL i inwentaryzacjami stanu lasu, z podziałem na lasy będące w posiadaniu osób 
fizycznych i pozostałych osób prawnych. 
Nadleśnictwo przekazywało również corocznie do Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Szczecinie informacje dotyczące nadzoru prowadzonego w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa na podstawie porozumień zawartych ze 
starostami. 

 (akta kontroli str. 913) 

3.7. Nadleśnictwo Sulęcin na mocy porozumień zawartych ze Starostą 
Międzyrzeckim oraz Starostą Sulęcińskim samodzielnie realizowało zadania 
związane z cechowaniem drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa. 

 (akta kontroli str. 913-914) 

3.8. Nadleśniczy nie wskazał33 ograniczeń oraz jakichkolwiek utrudnień w związku 
z realizacją zadań związanych z cechowaniem pozyskanego drewna w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa.  

 (akta kontroli str. 48) 

3.9. Nadzór zewnętrzny nad realizacją zadań wynikających z porozumień w zakresie 
spraw związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu 
Państwa polegał na corocznym przesyłaniu: 
- do Starostw Powiatowych sprawozdania L-03 o lasach prywatnych (osób 

fizycznych i prawnych), 
- do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie informacji 

dotyczących nadzoru prowadzonego w lasach niestanowiących własności 
Skarbu Państwa na podstawie porozumień zawartych ze starostami. 

Zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostą Sulęcińskim, Starosta ma prawo do 
przeprowadzania kontroli z zakresu prawidłowości wykonania i zgodności z prawem 
prowadzenia spraw powierzonych w nadzór oraz żądać od Nadleśniczego informacji 
i wyjaśnień34, jednak w latach 2019-2021 nie przeprowadził kontroli w Nadleśnictwie 
w ww. zakresie. 

(akta kontroli str. 915-958) 

Nadleśnictwo nie współpracowało z innymi podmiotami w zakresie spraw 
związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. 

 
33  Wskazał natomiast, że jedynym utrudnieniem z jakim spotkał się w zakresie wykonywania zadań dotyczących 
sprawowania nadzoru nad tymi lasami było duże rozdrobnienie działek leśnych podlegających pod nadzór. 
34  § 5 pkt 2 Porozumienia. 
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(akta kontroli str. 913-914) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
1. Świadectwa legalności pozyskania drewna, o których mowa w art. 14a ust. 3 

ustawy o lasach wystawiane w kontrolowanym okresie podpisywane były przez 
Leśniczego lub Podleśniczego, nie zawierały oznaczenia „kopia”, a cztery 
z nich nie posiadały ponadto pieczęci nagłówkowej. 
Nadleśniczy wyjaśnił, że „świadectwa legalności pozyskania drewna 
podpisywane są przez Leśniczych na podstawie zapisu w zadaniach 
szczegółowych ujętych w zakresie ich czynności, uprawnień 
i odpowiedzialności, do których należy m.in. nadzór nad prowadzoną 
gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 
w zakresie wynikającym z zawartego porozumienia ze Starostwem oraz przez 
podleśniczych na podstawie zapisu w zadaniach szczegółowych ujętych 
w zakresie ich czynności, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie z którym, 
podleśniczemu może zostać powierzone wykonywanie czynności wynikających 
z zawartego porozumienia w sprawie nadzoru w lasach nie stanowiących 
własności Skarbu Państwa”. 
Nadleśniczy wyjaśnił, ponadto, że „świadectwa legalności pozyskania drewna 
wystawiane w kontrolowanym okresie nie zawierały oznaczenia „kopia”, gdyż 
część z nich była kserowana - oryginał świadectwa otrzymywał właściciel lasu, 
a kserokopia pozostawała w Nadleśnictwie. W przypadku natomiast 
sporządzania świadectw w dwóch egzemplarzach nie zwrócono uwagi na brak 
oznaczenia „oryginał” - „kopia”. Brak pieczątki nagłówkowej na czterech 
świadectwach wynikał natomiast z przeoczenia”. 

(akta kontroli str. 839-898,905,907) 

2. Wystąpiły dwie sytuacje, w których ilość pozyskanego drewna w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa przekraczała ilość ustaloną 
w decyzjach Starosty: 
- w decyzji nr NS.6162.29.2021.AkOT z dnia 5.05.2021 r. Starostwa 

Sulęcińskiego ustalono zadania z zakresu gospodarki leśnej dla 
właściciela lasu położonego na terenie nieruchomości oznaczonej działką 
nr 388/2, obręb 0022 Glisno, gm. Lubniewice polegającej na wykonaniu 
trzebieży późnej w ilości 194 m3 pozyskanego drewna. Faktycznie 
pozyskano 361,53 m3 drewna, co zostało udokumentowane świadectwami 
legalności pozyskania drewna od nr 2021/1 do nr 2021/5 z dnia 
24.05.2021 r., 

- w decyzji nr NBN.IV.6164.12.2012 z dnia 11.12.2021 r. Starostwa 
Sulęcińskiego ustalono zadania z zakresu gospodarki leśnej, wynikającej 
z inwentaryzacji stanu lasu położonego na terenie działki nr 88/16, obręb 
Grabów polegającej m. in. na wykonaniu rębni zupełnej w ilości 18 m3. 
Faktycznie pozyskano 36,96 m3 drewna, co zostało udokumentowane 
świadectwami legalności pozyskania drewna nr 11/2021/4/1 i nr 
11/2021/4/2 z dnia 12.04.2021 r. 

Zastępca Nadleśniczego wyjaśnił, że przekroczenie pozyskanej masy drewna 
wynikało z zaniżonej masy ujętej w tych decyzjach, i tak:  
- na działce nr 388/2 pozyskano średnio 42,81 m3/ha drewna, a według 

wyliczenia będącej podstawą do wydania powyższej decyzji, średni pobór 
masy wynosił 22,66 m3/ha,  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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- na działce nr 88/16 zostało wykonane pozyskanie w ramach rębni IB, 
polegającej na wycięciu całego drzewostanu. Powykonawczo okazało się, 
że masa drewna jaka została pozyskana wyniosła 36,96 m3/ha.  

Nadleśnictwo, zabiegi oceniło jako wykonane prawidłowo. 

(akta kontroli str. 899-900) 

W Nadleśnictwie prawidłowo prowadzono nadzór nad realizacją zadań dotyczących 
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na mocy zawartych porozumień. 
Rzetelne cechowano pozyskane drewno oraz rzetelne wypełniano obowiązki 
powierzone w drodze porozumienia w zakresie sporządzania projektu sprawozdania 
L-03. Co do zasady drewno pozyskiwano zgodnie z dokumentacją urządzeniową. 
Wystąpiły jednak dwie sytuacje, w których ilość pozyskanego drewna przekraczała 
wielkości wskazane w decyzjach Starosty. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie 
wystawiania świadectw legalności pozyskania drewna nie miały istotnego wpływu na 
prawidłowość prowadzonego nadzoru. 

4. Planowanie i przeprowadzanie kontroli 
4.1. W 2019 r. i 2020 r. Straż Leśna ujmowała kontrolę środków transportu leśnego 
w tygodniowych planach pracy i wykonywała ją podczas pełnienia obowiązków 
służbowych. Natomiast w 2021 r. nie ujmowano ww. działań w planach pracy. 
Komendant Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Sulęcin wyjaśnił, że „(…) 
z uwagi na przedmiot tych kontroli, trudno było przewidzieć fakt ich realizacji. 
Zaczęto traktować te kontrole jako doraźne, wykonywane podczas innych kontroli. 
Zasady ich dokonywania i przebieg nie uległy zmianie”. 

W okresie objętym kontrolą Straż Leśna przeprowadziła następującą liczbę kontroli: 
- w 2019 r. - 52 kontrole, 
- w 2020 r. - 12 kontroli, 
- w 2021 r. (do 30 września) - 13 kontroli. 

Z uwagi na to, że w toku tych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, nie 
sporządzano z nich protokołów. Dokumentacja dot. kontroli środków transportu 
znajduje się natomiast w Książce Służbowej Strażnika Leśnego. Kontrole te 
ujmowane były w rejestrach Straży Leśnej z przeprowadzonych kontroli 
składowanego i przewożonego drewna. 

(akta kontroli str. 959-1054) 

4.2. W okresie objętym kontrolą Straż Leśna nie planowała i nie przeprowadzała 
kontroli podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem i przetwarzaniem 
drewna w celu sprawdzania legalności pochodzenia surowców drzewnych. 
Komendant Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Sulęcin wyjaśnił, że 
„w okresie objętym kontrolą Straż Leśna nie planowała i nie przeprowadziła kontroli 
podmiotów zajmujących się obrotem i przetwarzaniem drewna ponieważ nie 
prowadzono żadnych postępowań ani dochodzeń w sprawach o kradzież drewna. 
Wobec powyższego brak było przesłanek do prowadzenia takich kontroli. Natomiast 
w 2020 r. jak i 2021 r. powodem braku kontroli ww. podmiotów oprócz powyższego 
była sytuacja epidemiczna kraju i związane z nią zalecenia dotyczące ograniczania 
przemieszczania się oraz kontaktów z osobami trzecimi”. 
Nadleśniczy podtrzymał wyjaśnienia Komendanta Posterunku Straży Leśnej, 
ponadto wyjaśnił, że „(…)przepis art. 47 ust. 2b ustawy nadaje uprawnienie Straży 
Leśnej (a nie obowiązek) do kontroli przedsiębiorców wyłącznie w celu sprawdzania 
legalności pochodzenia surowców drzewnych i innych produktów leśnych. Straż 
Leśna Nadleśnictwa Sulęcin dokonuje wielu czynności zmierzających do 
sprawdzania legalności pochodzenia surowców drzewnych, m.in. kontroluje środki 
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transportu na obszarach leśnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, legitymuje 
podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, jak również świadków 
przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich tożsamości. W razie zaistnienia 
zdarzenia uzasadniającego podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa 
np. kradzieży z udziałem "przedsiębiorcy drzewnego", Straż Leśna Nadleśnictwa 
skorzystałaby ze swojego uprawnienia do jego kontroli. W okresie objętym niniejszą 
kontrolą takie okoliczności jednak nie zaistniały. Nie należy zapominać, że 
Nadleśnictwo Sulęcin dokonuje w imieniu Skarbu Państwa sprzedaży drewna 
przede wszystkim przedsiębiorcom zajmujących się obrotem i przetwarzaniem 
drewna. Bezpodstawna kontrola kontrahenta przez Straż Leśną mogłaby 
doprowadzić do utraty zbytu surowca drzewnego lub utratę zaufania, co w sposób 
bezpośredni godziłoby w interes Skarbu Państwa”. Nadleśniczy wyjaśnił także, że 
„w latach objętych kontrolą nie obowiązywała kontrola podmiotów gospodarczych 
w kontekście przyznawania punktów za przetwórstwo do procedur sprzedaży 
drewna35.  

 (akta kontroli str. 904-905,908,968-969) 

4.3. W latach 2019-2021 Straż Leśna podejmowała następujące formy aktywności 
w zakresie związanym z przedmiotem kontroli: 
- legitymowanie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, 

jak również świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich 
tożsamości: w 2019 r. - 107 przypadków, w 2020 r. - 82, natomiast do 
30 września 2021 r. - 48, 

- nakładanie oraz pobieranie grzywien, w drodze mandatu karnego: w 2019 r. - 
dwa przypadki, w 2020 r. - 14, natomiast do 30 września 2021 r. - sześć. 

(akta kontroli str. 967) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
W okresie objętym kontrolą Straż Leśna przeprowadzała kontrole środków 
transportu na obszarach leśnych, w sposób planowy lub doraźnie podczas 
wykonywania czynności służbowych. Nie planowała natomiast, ani nie 
przeprowadziła kontroli podmiotów zajmujących się obrotem i przetwarzaniem 
drewna uzasadniając to brakiem podstaw do tego typu kontroli. 

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. W związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 
ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 Cechowanie drewna w sposób określony w § 5 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna. 

 Prawidłowe wystawianie świadectw legalności pozyskania drewna. 
 Legalizowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności 

Skarbu Państwa w ilości nie większej niż wynikającej z dokumentacji 
urządzeniowej lasu lub decyzji.  

 
35  Dotyczyło to sprzedaży surowca w „Postępowaniu na rynkach dla rozwoju” na rok 2018 wprowadzonym 
Zarządzeniem nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24.10.2016 r. w sprawie zasad 
sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 
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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 Zielonej Górze. 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 28 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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. 
 
 
Zielona Góra, 2 listopada 2021 r.  
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