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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Charakterystyka kontroli

Nr kontroli planowej  -  P/97/079.

Nazwa kontroli - �Efektywność prowadzenia gospodarki leśnej przez
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe�.

Kontrola przeprowadzona została w okresie od 19 marca do 28 października 1997 r.
z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli i obejmowała okres 1994-96. NIK nie prowadziła
dotychczas kompleksowej kontroli w powyższym zakresie.
.

Celem kontroli było dokonanie oceny pod względem legalności, gospodarności,
celowości i rzetelności prowadzonej przez Lasy Państwowe gospodarki leśnej, w zakresie
ponoszonych nakładów w stosunku do osiąganych wyników gospodarczych, w tym oceny:

1. Efektów prowadzenia przez Lasy Państwowe gospodarki leśnej, gospodarki gruntami i
innymi nieruchomościami oraz ruchomościami, związanymi z gospodarką leśną.

2. Racjonalności i oszczędności ponoszonych kosztów prowadzenia gospodarki leśnej
przez Lasy Państwowe oraz skuteczności działań w uzyskiwaniu dochodów.

3. Prawidłowości  funkcjonowania i przydatności obecnego systemu organizacyjnego i
ekonomiczno-finansowego w Lasach  Państwowych.

4. Realizacji wniosków, wynikających z kontroli NIK przeprowadzonej w 1995 r., pt.
�Realizacja zadań w zakresie ochrony lasów przed szkodliwymi owadami i grzybami�
(Nr A - 9538).

5. Nadzoru nad Lasami Państwowymi, sprawowanego przez Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Kontrole przeprowadzone zostały w 80 jednostkach:

1. W Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

2. W jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe, w tym w:

•  Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
•  kontrole pełne w 11 Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych, w:

Białymstoku, Katowicach, Krośnie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Pile, Radomiu,
Szczecinku, Warszawie i Zielonej Górze, kontrolę doraźną, w Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz dodatkową w Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu; łącznie w 13 na 17 regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych w kraju, tj. 76,5 %,

•  kontrole pełne w 63 nadleśnictwach, po 5-10 nadleśnictw działających na
terenie każdej z objętych kontrolą regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych



CZĘŚĆ OGÓLNA
Charakterystyka kontroli

2

oraz jedna kontrola doraźna w Nadleśnictwie Chojnów; łącznie w 64 na 438
nadleśnictw w Lasach Państwowych, tj. 14,6 %.

3. W Urzędzie Gminy Raszyn.

Wykaz skontrolowanych jednostek stanowi załącznik Nr 2 do Informacji. 
W kontroli koordynowanej przez Departament Ochrony Środowiska i Budownictwa

uczestniczyły Delegatury NIK w: Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie,
Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i Zielonej Górze.

Kontrola obejmowała:

1. W Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - realizację
zadań i kompetencji w zakresie nadzoru nad działalnością Lasów Państwowych,
sprawowanego przez Ministra OŚZNiL.

2. W jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych:
•  realizację celów i zadań związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej oraz

uwzględnianie rachunku ekonomicznego w ponoszeniu wydatków i
uzyskiwaniu dochodów w Lasach Państwowych,

•  sprawowanie zarządu nad lasami państwowymi stanowiącymi własność Skarbu
Państwa na tle organizacji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe,

•  realizację wniosków, wynikających z kontroli NIK przeprowadzonej w 1995 r.,
pt. �Realizacja zadań w zakresie ochrony lasów przed szkodliwymi owadami i
grzybami� (Nr A - 9538).

 W Nadleśnictwie Chojnów - prawidłowość działań Nadleśniczego w sprawach
dotyczących budowy osiedla mieszkaniowego �Eko-Sękocin� w Sękocinie.

3. W Urzędzie Gminy Raszyn - prawidłowość działań Wójta Gminy Raszyn w sprawach
dotyczących budowy osiedla mieszkaniowego �Eko-Sękocin� w Sękocinie, na terenie
Gminy Raszyn.

Najwyższa Izba Kontroli, działając na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 23
grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 1995 r. Nr 13, poz. 59, ze zm.),
zleciła przeprowadzenie kontroli doraźnych Głównemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego, w zakresie zgodności realizacji osiedla mieszkaniowego �Eko-Sękocin� na
terenie Gminy Raszyn z przepisami prawa i Generalnemu Inspektorowi Kontroli
Skarbowej w Ministerstwie Finansów w zakresie rozliczeń finansowych ze Skarbem
Państwa, w tym korzystania z ulg podatkowych, Mławskiego Przedsiębiorstwa
Budowlanego INSBUD S.A.

Wykaz  skrótów i podstawowych pojęć:

1. Lasy Państwowe (LP) - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
2. Osiedle Eko-Sękocin - osiedle mieszkaniowe realizowane przez Dyrekcję Generalną

LP w Sękocinie, na terenie Gminy Raszyn, na gruntach pozostających w zarządzie
Nadleśnictwa Chojnów.

3. INSBUD - Mławskie Przedsiębiorstwo Budowlane INSBUD S.A. w Mławie.
4. Mpzp - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
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5. Las - grunt:

•  o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną
(uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub
przejściowo jej pozbawiony: przeznaczony do produkcji leśnej lub stanowiący
rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo wpisany do
rejestru zabytków,

•  związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb
gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie
podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi,
szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na
parkingi leśne i urządzenia turystyczne - zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 28
września 1991 r. o lasach (Dz.U. Nr 101, poz. 444, zm.: z 1992 r. Nr 21, poz. 85
i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 147,
poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 54, poz. 349 i Nr 121, poz.
770), zwanej dalej �ustawą o lasach�.

6. Grunty leśne - m.in. grunty określone jako lasy w przepisach o lasach - zgodnie z art.
2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz.U. Nr 16, poz. 78, zm.: z 1995 r. Nr 141, poz. 692 i z 1997 r. Nr 60, poz. 370 i Nr
80, poz. 505), zwanej dalej �ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych�.

7. Plan urządzenia lasu - podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowany dla
określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasów oraz cele i zadania związane
z gospodarką leśną - zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 6 ustawy o lasach.

8. Gospodarka leśna - działalność leśna w zakresie urządzania, ochrony i
zagospodarowania lasu utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych,
gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy,
choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż
tych produktów w stanie nie przerobionym - zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy o
lasach.

9. Fundusz Leśny - fundusz utworzony w Dyrekcji Generalnej LP, który przeznacza się
na wyrównywanie niedoborów środków finansowych nadleśnictwom, posiadającym
niekorzystne warunki przyrodnicze i ekonomiczne gospodarki leśnej. Środki Funduszu
Leśnego mogą być także przeznaczone na wspólne przedsięwzięcia jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych, w szczególności w zakresie hodowli i ochrony
lasu, badań oraz tworzenia infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej
- zgodnie z art. 56 i 58 ustawy o lasach.

10. Etat cięć - ilość drewna do pozyskania, określona w planie urządzenia lasu, wynikająca
z potrzeb odnowienia, pielęgnowania i ochrony lasu oraz zasady trwałości i ciągłości
użytkowania - zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 9 ustawy o lasach.
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1.2. Synteza ustaleń kontroli i ocena kontrolowanej działalności

Lasy Państwowe - jako państwowa jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, reprezentująca Skarb Państwa -
według stanu na dzień 31 grudnia 1996 r. zarządzały lasami i innymi
gruntami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, związanymi z
gospodarką leśną o powierzchni 7.483,3 tys. ha, w tym lasy zajmowały
7.070,9 tys. ha, co stanowiło 82,9% powierzchni wszystkich lasów w
Polsce.

W prowadzeniu gospodarki leśnej przez Lasy Państwowe, z
uwzględnieniem celów, określonych w ustawie o lasach, polegających m.
in. na: zachowaniu lasów i korzystnego ich wpływu na środowisko,
ochronie lasów, w tym szczególnie lasów stanowiących naturalne
fragmenty rodzimej przyrody oraz produkcji drewna na zasadzie najwyższej
opłacalności, a także surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu,
uzyskano w badanym okresie pozytywne efekty:
1. Zwiększono zasoby Lasów Państwowych. I tak:

•  w wyniku zwiększonego tempa zalesień nieużytków i gruntów
rolnych nie nadających się do produkcji rolnej, zwiększyła się
powierzchnia lasów, pozostających w zarządzie Lasów
Państwowych o 31,5 tys. ha, tj. o 0,4%1.

      Badania  wykazały zwiększenie powierzchni leśnej w 47 na 63
skontrolowane nadleśnictwa, łącznie o 4,8 tys. ha, tj. o 0,7%
(str. 39).

•  zmniejszona została powierzchnia leśna, niezalesiona w skali
Lasów Państwowych o 11,6 tys.ha, tj. o 17,6%, a w
skontrolowanych 63 nadleśnictwach o 4,8 tys. ha, tj. o 38,1%
(str. 42).

•  wielkość pozyskania drewna utrzymywana było corocznie na
poziomie niższym o około 40% od wielkości przyrostu grubizny
drzew na pniu (str. 48).

•  zwiększyły się zasoby infrastruktury technicznej, w tym w
szczególności maszyn i urządzeń technicznych oraz środków

                                                          
1 Z badań kontrolnych wynika, że latach 1994-96 zalesiono 33,4 tys. ha, tj. blisko trzykrotnie więcej niż w
latach 1991-93, w których, według danych zawartych w opracowanych przez Ministra OŚZNiL dokumentach
pt. �Informacja o stanie lasów w 1992 r.� i �Informacja o stanie lasów w 1993 r.�, zalesiono 12,5 tys. ha.
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transportowych, których wartość wzrosła w badanym okresie o
68,0%.

 W skontrolowanych 11 regionalnych dyrekcjach Lasów
Państwowych i nadleśnictwach, wartość ta wzrosła o 107,7%
(str. 44).

 
2. Z ustaleń kontroli w Dyrekcji Generalnej LP wynika, że wzmocniona

została funkcja ekologiczna lasów, poprzez:
•  zwiększenie udziału lasów ochronnych w ogólnej powierzchni

lasów o 109,5 tys. ha, tj. o 1,4% (str. 42).
•  utworzenie, przez Dyrektora Generalnego LP, 10 Leśnych

Kompleksów Promocyjnych, obejmujących 6,3% powierzchni
lasów pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, w
których prowadzona jest gospodarka leśna na zasadach
wzorcowych, uwzględniających środowiskotwórcze znaczenie
lasów(str. 44-45),

•  poprawę zdrowotności lasów, co potwierdza zwiększenie
powierzchni lasów bez uszkodzeń o 5,2% (str. 44 ).

 
3. Zwiększono, w porównaniu do roku poprzedniego, dochody2 w Lasach

Państwowych w r. 1994 o 49,1% i w 1995 r. o 70,4%, m.in. poprzez
kształtowanie cen na drewno w warunkach wysokiego popytu, a także
uzyskano w tych latach wysoki dodatni wynik finansowy (str. 56-57).

 Z badań kontrolnych wynika, że wysoki wzrost dochodów w latach
1994-95 r. wystąpił w 62 spośród 63 skontrolowanych nadleśnictw3,
przy czym skala wzrostu kształtowała się od 33,2% w Nadleśnictwie
Nidzica, do 158,9% w Nadleśnictwie Jastrowie (str.57).

 
4. O połowę zmniejszono zatrudnienie na stanowiskach robotniczych we

wszystkich nadleśnictwach w Lasach Państwowych, a większość
podstawowych prac leśnych w nadleśnictwach zlecano firmom
usługowym.

 Na przykład w 1995 r. firmy usługowe wykonały 58,9% wartości prac
wykonanych ogółem w tym roku w Lasach Państwowych         (str.
51).

                                                          
2 W informacji przyjęto nazewnictwo dotyczące takich pojęć, jak �wydatki Lasów Państwowych� i �dochody
Lasów Państwowych�  na podstawie art. 50 ustawy o lasach, zgodnie z którym �Lasy Państwowe pokrywają
swoje wydatki z własnych dochodów i prowadzą gospodarkę leśną na zasadzie samodzielności finansowej�.
3 Spadek dochodów w 1995 r. wystąpił jedynie w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie (RDLP Katowice), w
którym, w roku 1994 r. osiągnięto wysokie dochody związane ze sprzedażą dużych ilości częściowo
uszkodzonego drewna po pożarze, jaki wystąpił w tym Nadleśnictwie w 1993 r. na powierzchni ponad 9 tys.
ha.
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 Uzyskano także niższe koszty jednostkowe w poszczególnych
rodzajach prac wykonywanych przez te firmy w porównaniu do
kosztów podobnych prac, wykonanych przez pracowników
zatrudnionych w nadleśnictwach (str. 51).

 
5. Poprawione zostały warunki pracy i płacy załóg leśnych poprzez

zwiększenie wydatków na:
•  wynagrodzenia w Lasach Państwowych oraz w poszczególnych

grupach jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, które
w 1996 r. przekroczyły średnie wynagrodzenie w kraju o  ca 259
zł, tj. o 29,5% (str.  67),

•  inwestycje i remonty budynków administracyjnych oraz osad
leśnych (str. 50).

 
6. Minister OŚZNiL wydał akty normatywne, na podstawie

upoważnienia wynikającego z ustawy o lasach i z innych ustaw
związanych z lasami, a także opracował programy dotyczące
leśnictwa, takie jak �Krajowy program zwiększania lesistości�4 i
�Polityka leśna państwa�5           (str. 78 ).

Ustalenia kontroli wykazały również istotne nieprawidłowości w
prowadzeniu przez Lasy Państwowe gospodarki leśnej, dotyczące w
szczególności: zarządzania powierzonymi zasobami Skarbu Państwa,
prowadzenia gospodarki leśnej oraz dysponowania środkami finansowymi
Lasów Państwowych, w tym środkami Funduszu Leśnego.

1. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych nie wykonali
ustawowego obowiązku wynikającego z art. 79 ustawy o lasach,
dotyczącego opracowania do 31 grudnia 1996 r. planów urządzenia
lasów dla wszystkich nadleśnictw, zgodnie z wymogami określonymi
w art. 18-22 ustawy o lasach, a Dyrektor Generalny LP nie
wyegzekwował tego obowiązku.

 Opracowano plany dla 302, tj. 68,9% wszystkich nadleśnictw.
Minister OŚZNiL zatwierdził plany dla 245, tj. 55,9% nadleśnictw.

 Z ustaleń kontroli wynika, że opracowane plany urządzenia lasów
posiadało 46 nadleśnictw spośród 63 skontrolowanych, tj. 73,0%, a
plany zatwierdzone przez Ministra OŚZNiL posiadało 37 nadleśnictw,
tj. 58,7% skontrolowanych (str. 45-46).

 
                                                          
4 �Krajowy program zwiększania lesistości� przyjęty został przez Radę Ministrów w czerwcu 1996 r.
5  �Polityka leśna państwa�, opracowana w MOŚZNiL w 1996 r., przyjęta została przez Radę Ministrów w
dniu 22 kwietnia 1997 r.
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2. Roczne plany finansowo-gospodarcze jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych opracowywane były z blisko półrocznym
opóźnieniem - w efekcie czego plany te obowiązywały dopiero w II
połowie danego roku, dla którego były opracowywane. Wprowadzano
także zmiany do tych planów w ciągu roku, w tym również w ostatnim
miesiącu roku, którego dotyczyły (str. 46-47).

 
3. W Lasach Państwowych nie prowadzi się ewidencji wartościowej

lasów i gruntów, pomimo, że przepisy art. 4 ust. 2 i 3 ustawy o lasach
nakładają taki obowiązek, a w ewidencji zasobów stwierdzono
nieprawidłowości, polegające m. in. na: braku lub nieprawidłowym
prowadzeniu ksiąg ewidencji gruntów, niepełnej ewidencji lasów
ochronnych i niekompletności dokumentacji dotyczącej nabycia,
sprzedaży lub przekazywania w użytkowanie nieruchomości (str. 40-
41).

 
4. W badanym okresie zwiększono wydatki na prowadzenie gospodarki

leśnej w Lasach Państwowych o 76,2%, przy mniejszym wzroście
dochodów, tj. o 75,7%. 

 Wzrost wydatków dotyczył głównie działalności podstawowej, której
udział w wydatkach wzrósł o 5,2%, a w dochodach o 1,5%    (str. 50-
56).

 
5. Uzyskano w 1996 r. niższy wynik finansowy w stosunku do 1995 r. o

7,9%, przy wskaźniku inflacji w 1996 r. wynoszącym 17,0%6 (str. 59).
 
6. Wzrosła w Lasach Państwowych w badanym okresie kwota nie
ściągniętych należności, z tytułu sprzedaży produktów, robót i usług
oraz z innych tytułów do 13,9% dochodów ogółem Lasów
Państwowych. Rosną również zobowiązania, szczególnie
długoterminowe (str. 54-55, 58).

 
7. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych nie stosowały ustawy o

zamówieniach publicznych7 na dostawy, wykonywanie usług i robót
budowlanych (str. 53-54).

 
8. W okresie objętym kontrolą nastąpił wzrost zatrudnienia na

stanowiskach nierobotniczych w nadleśnictwach o ca 500 osób, tj. o
ca  2 % przy spadku zatrudnienia na stanowiskach robotniczych
(str. 64-65).

                                                          
6  GUS Rocznik Statystyczny 1997. Wg wskaźnika wzrostu cen niekonsumpcyjnych.
7 Dz.U. Nr 76, poz. 344, ze zm.
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 Trzy osoby zatrudnione w Dyrekcji Generalnej LP skierowane zostały
do pracy w MOŚZNiL. W okresie objętym badaniami Dyrekcja
Generalna LP wydatkowała z tego tytułu z naruszeniem  prawa,
kwotę 73,4 tys. zł (str. 67).

 
9. Z tytułu nadzoru wojewodów i kierowników urzędów rejonowych

nad gospodarką leśną w lasach wchodzących w skład Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz nie stanowiących własności
Skarbu Państwa,  powierzonego dyrektorom regionalnych dyrekcji
LP i nadleśniczym, wydatkowano w okresie objętym kontrolą środki
finansowe Lasów Państwowych w wysokości 8,1 mln zł, na pokrycie
części kosztów powierzonego nadzoru8 z naruszeniem art. 5 ust. 4
ustawy o lasach.

 Badania wykazały, że nieprawidłowości te wystąpiły w 5 spośród 11
skontrolowanych regionalnych dyrekcji LP i w 38 spośród 63
skontrolowanych nadleśnictw (str. 55).

 

10. Od 1995 r., decyzją Dyrektora Generalnego LP, ze środków Funduszu
Leśnego budowane jest przez Dyrekcję Generalna LP Osiedle Eko-
Sękocin.

 Podjęcie przez Dyrektora Generalnego LP decyzji o budowie i
finansowaniu ze środków Funduszu Leśnego osiedla mieszkaniowego,
przeznaczonego na mieszkania dla pracowników Dyrekcji Generalnej
LP i RDLP w Warszawie - którym na podstawie przepisów ustawy o
lasach nie przysługują mieszkania bezpłatne - a częściowo na
wynajem wolnorynkowy, jest naruszeniem przepisu art. 58 ustawy o
lasach oraz § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6
grudnia    1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki
finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe9

(str. 69).
 Wydatki poniesione na realizację omawianego osiedla mieszkaniowego
wyniosły do dnia 31 grudnia 1997 r. 9.308,8 tys.zł bez uwzględnienia
wartości gruntu zajętego pod osiedle10, przy pierwotnie planowanych
7.501 tys.zł (str. 69).

                                                          
8 Zgodnie z art. 5 ustawy o lasach, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśniczy wykonują
powierzone przez wojewodę lub kierownika urzędu rejonowego sprawy nadzoru nad gospodarką leśną w
lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz nie stanowiących własności
Skarbu Państwa, po zapewnieniu środków finansowych na te cele.
9 Dz.U. Nr 134, poz. 692
10 Cena 1 m2 działek budowlanych na terenie Sękocina Starego w Gminie Raszyn wg. ofert agencji
nieruchomości waha się od 20-30 USD wg. poziomu cen z grudnia 1997 r. (Informator Indywidualnego
Inwestora Nr 2/1998 Wydawnictwo Murator).
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•  Zgodnie z następującymi przepisami prawa osiedle mieszkaniowe
nie mogło być realizowane przez Dyrekcję Generalną LP i
finansowane z Funduszu Leśnego, ponieważ:
− art. 58 ustawy o lasach, stanowi, że �Fundusz Leśny przeznacza

się na wyrównywanie niedoboru środków finansowych
nadleśnictwom posiadającym niekorzystne warunki
przyrodnicze i ekonomiczne gospodarki leśnej. Środki Funduszu
Leśnego mogą być także przeznaczone na wspólne
przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych, w szczególności w zakresie hodowli i ochrony
lasu, badań oraz tworzenia infrastruktury niezbędnej do
prowadzenia gospodarki leśnej�, a nie na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych pracowników zatrudnionych w Dyrekcji
Generalnej LP i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Warszawie (str. 69-70),

− brak było celowości budowy osiedla mieszkaniowego z punktu
widzenia potrzeb mieszkaniowych Służby Leśnej, zatrudnionej
w Lasach Państwowych.

 Zgodnie z § 1 zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 marca 1995 r. w
sprawie stanowisk Służby Leśnej, na których zatrudnionym
pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie, oraz
szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwalniania tych
mieszkań11, z mieszkań tych mogą korzystać bezpłatnie
pracownicy Lasów Państwowych zaliczani do Służby Leśnej;
zatrudnieni w nadleśnictwach na stanowiskach od
nadleśniczego do gajowego. Potrzeby takie nie wystąpiły w
Nadleśnictwie Chojnów (str. 69).

− w ramach poniesionych nakładów wybudowano 24 mieszkania o
powierzchni od 65,8 m2 do 212 m2, w tym cztery mieszkania o
powierzchni do 70 m2 o łącznej powierzchni użytkowej ok. 3.115
m2. Planowano realizację 30 mieszkań o powierzchni ok. 4380
m2.

 Zgodnie z § 3 ust. 1 cytowanego zarządzenia MOŚZNiL z dn. 14
marca 1995 r. maksymalna powierzchnia użytkowa bezpłatnego
mieszkania dla pracownika Służby Leśnej nie może przekraczać
70 m2 w przypadku rodziny 6 osobowej i większej (str. 69).

                                                          
11 M.P. Nr 15, poz. 180
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− inwestycja nie jest wspólnym przedsięwzięciem jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych i nie jest infrastrukturą
niezbędną do prowadzenia gospodarki leśnej, o której mowa w
art. 6  ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach. Realizowana jest wyłącznie
przez Dyrekcję Generalną LP, dla potrzeb pracowników
Dyrekcji, którym mieszkania bezpłatne nie przysługują (str. 69).

 

− Dyrekcja Generalna LP może prowadzić wyłącznie działalność
administracyjną i dodatkową12, a działalność gospodarczą
związaną z powiększaniem zasobów Lasów Państwowych, jaką
jest np. budowa osad leśnych, prowadzą nadleśnictwa (str. 71).

•  Osiedle mieszkaniowe �Eko-Sękocin� zostało zlokalizowane i
wybudowane w strefie lasów ochronnych i obszaru chronionego
krajobrazu, na wniosek nieprawidłowo upełnomocnionego
INSBUDU, na potrzeby mieszkaniowe pracowników Lasów
Państwowych, co jest niezgodne z planem urządzenia lasu
Nadleśnictwa Chojnów i miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Raszyn.

 Uprzednio o �informację o terenie� na omawiane osiedle w
Nadleśnictwie Chojnów występowała RDLP w Warszawie
otrzymując opinie Urzędu Gminy Raszyn, że teren ten leży na
obszarze zalesionym, chronionym, bez prawa realizacji
jakiejkolwiek inwestycji. Dyrektor Generalny LP podjął następnie
próbę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
występując z wnioskiem do Rady Gminy Raszyn o przeznaczenie ok.
2 ha gruntów nie zalesionych pod budownictwo mieszkaniowe. Do
zmiany mpzp nie doprowadzono (str. 70, 72-76).

•  Wobec braku właściwego nadzoru nad realizacją osiedla
mieszkaniowego �Eko-Sękocin� dopuszczono m.in. do budowy na
tym terenie wolnostojącego domu jednorodzinnego ze środków
wykonawcy osiedla INSBUD (str. 71).

11. Ustalenia kontroli wykazały również nieprawidłowości w zakresie
podejmowanych działań przez Wójta Gminy Raszyn w związku z
realizacją osiedla mieszkaniowego �Eko-Sękocin�. 

 Nieprawidłowości te polegały przede wszystkim na wydaniu decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a tym samym

                                                          
12 Z ustaleń kontroli wynika, że w okresie objętym kontrolą Dyrekcja Generalna LP nie prowadziła
działalności dodatkowej tj. takiej, w której wydatki związane z wytwarzaniem produktów lub świadczeniem
usług nie są wyższe od ich zakupu poza Lasami Państwowymi, a dochody z tej działalności nie powinny być
niższe niż koszty poniesione na ich prowadzenie.
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lokalizacji i wybudowania osiedla mieszkaniowego, niezgodnie z
postanowieniem mpzp Gminy Raszyn oraz wydaniu decyzji o
pozwoleniu na budowę (str. 73-77).

 
12. Dyrektor Generalny LP dysponując środkami Funduszu Leśnego

dopuścił także do innych nieprawidłowości, polegających na ich
wydatkowaniu niezgodnie z art. 58 ustawy o lasach:

•  lokowaniu przez Dyrekcję Generalną LP środków Funduszu
Leśnego na terminowych bankowych kontach pieniężnych, przy
jednoczesnym zaciąganiu przez jednostki organizacyjne Lasów
Państwowych kredytów komercyjnych, o wyższej stopie
oprocentowania niż ww lokaty (str. 61),

•  wydatkowaniu z Funduszu Leśnego środków na wydawnictwa
leśne i usługi filmowe, współpracę z zagranicą, narady i
konferencje, szkolenia pracowników, nagrody, konkursy, itp.
poza ustalonym przez Ministra OŚZNiL kosztem utrzymania
DGLP (str. 63).

 
13. Udzielano nieoprocentowanych pożyczek pracownikom Lasów

Państwowych w łącznej wysokości 7.000 tys. zł, ze środków funduszu
stabilizacji Lasów Państwowych w 1994 r. oraz ze środków Funduszu
Leśnego i środków obrotowych w latach 1995-96, na zakup
samochodów osobowych (str. 62-63).

 
14. Wnioski, wynikające z kontroli NIK przeprowadzonej w 1995 r., pt.

�Realizacja zadań w zakresie ochrony lasów przed szkodliwymi
owadami i grzybami� (Nr A-9538), nie zostały w pełni zrealizowane.

 Z ustaleń kontroli wynika m. in., że:
•  Minister OŚZNiL nie wykonał upoważnienia ustawowego z art.
15 ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i
kształtowaniu środowiska13 i nie wydał, w porozumieniu z
Ministrami: Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej, rozporządzenia w sprawie
określenia sposobu, zakresu i warunków stosowania środków
ochrony roślin w leśnym użytkowaniu gruntów (str. 67),

•  Dyrektor Generalny LP nie spowodował zniszczenia
przeterminowanych środków ochrony roślin, zalegających w
magazynach nadleśnictw (str. 68),

                                                          
13 tj. Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, ze zm.
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•  nieprawidłową realizację wniosków stwierdzono w 5
regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz w 35
nadleśnictwach, tj. połowie skontrolowanych jednostek
(str. 68).

 
15. Minister OŚZNiL nie sprawował właściwego nadzoru nad

działalnością Lasów Państwowych, tj.:
•  nie wykonywał kontroli i ocen w zakresie przestrzegania prawa,

prawidłowości i efektywności wykorzystania środków
finansowych na poszczególne rodzaje działalności w Lasach
Państwowych (str. 79),

•  zatwierdzał plany urządzenia lasu z mocą obowiązującą wstecz,
przed datą podpisania zarządzenia w tej sprawie, podczas gdy
plany te wywołują skutki prawne dopiero w chwili ich
zatwierdzenia przez Ministra OŚZNiL (str. 78-79).

•  zaniechał nadzoru nad realizacją planów urządzenia lasu w
poszczególnych nadleśnictwach,  a tym samym nie wypełniał
obowiązku, wynikającego z art. 22 ust. 2 ustawy o lasach
(str. 79).

 

16. Minister OŚZNiL, uwzględniając wniosek Nadleśniczego
Nadleśnictwa Chojnów oraz pozytywną opinię dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie i Dyrektora Generalnego
LP,  wydał w dniu 26 lutego 1997 r. decyzję, wyrażającą zgodę na
sprzedaż gruntów o powierzchni 0,80 ha, niezabudowanych,
stanowiących własność Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie
Nadleśnictwa Chojnów. Wydając ww decyzję Minister OŚZNiL nie
uwzględnił  okoliczności, że:
•  w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Chojnów grunt ten

przeznaczony został do rolniczego użytkowania, a zmiana tego
planu nie została dokonana,

•  przedmiotowy grunt, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Generalnego
LP z dnia 27 stycznia 1995 r., skierowanym do Rady Gminy
Raszyn, a także zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, dotyczącymi Osiedla Eko-Sękocin,
uznany został jako grunt związany z gospodarką leśną (las), a w
uzasadnieniu do wniosku o wyrażenie zgody na jego sprzedaż
podano, że grunt ten jest �nieprzydatny dla potrzeb gospodarki
leśnej�,
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•  przedmiotowy grunt wchodzi w skład zwartego kompleksu gruntu,
będącego w zarządzie Nadleśnictwa Chojnów, a sprzedaż tego
terenu byłaby niekorzystna dla gospodarki leśnej z punktu
widzenia przebiegu granicy polno-leśnej (str. 80).

 Obok pozytywnych zjawisk jakie wystąpiły w Lasach Państwowych w
latach 1994-1996, związanych szczególnie ze zwiększeniem tempa
zalesień, poprawą stanu lasów, wzmocnieniem funkcji ekologicznej,
korzystnymi zmianami organizacyjnymi i finansowymi, także w zakresie
warunków socjalnych i płacowych, kontrola wykazała również istotne
uchybienia i nieprawidłowości.

 Zarządzano Lasami Państwowymi bez ustawowo wymaganych planów
urządzenia lasów.  Pomimo, że wyznaczony termin ustawą o lasach na
ich opracowanie minął 31 grudnia 1996 r., to dla blisko 1/3 nadleśnictw
nie opracowano tych planów, a prawie połowa nie posiadała
zatwierdzonych planów.

 Ich brak uniemożliwia dokonanie pełnej oceny prawidłowości
funkcjonowania Lasów Państwowych.

 Roczne plany finansowo-gospodarcze jednostek organizacyjnych LP,
ułomne ze względu na brak wspomnianych planów urządzenia lasu,
sporządzane były z wielomiesięcznym opóźnieniem i wielokrotnie
korygowane, co podważa ich faktyczną przydatność.

 Brak jest właściwej i pełnej ewidencji wartościowej lasów i gruntów.
 Wysoki wzrost dochodów jaki miał miejsce w latach 1994-1995 nie został

wykorzystany dla stabilizacji ekonomicznej Lasów Państwowych.
Uzyskane w 1996 r. dochody, niższe niż w 1995 r., pomniejszyła jeszcze
inflacja.

 Rosną nie  ściągnięte należności jak i zobowiązania.
 Uporządkowania wymaga także gospodarka finansowa Funduszem

Leśnym, którego środki wydatkowane są na cele inne niż wymienione w
ustawie o lasach. M.in. posłużyły na realizację osiedla mieszkaniowego
dla pracowników Generalnej i Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Warszawie, zlokalizowanego na terenie  kompleksu
lasów ochronnych Warszawy z naruszeniem zarówno ustawy o lasach
jak i ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo budowlane.

 Istniejący system zarządzania i gospodarki finansowej wymaga
doskonalenia i wzmocnienia nadzoru zarówno w strukturze
organizacyjnej Lasów Państwowych jak  przez MOŚZNiL.
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1.3. Wnioski

Wyniki kontroli wskazują, że dla osiągnięcia ustawowych celów
gospodarki leśnej, niezależnie od realizacji wniosków skierowanych do
Ministra OŚZNiL oraz kierowników kontrolowanych jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych, istnieje, zdaniem NIK, potrzeba
podjęcia działań o szerszym charakterze, a mianowicie:

I. Minister OŚZNiL powinien:
1. Zrealizować upoważnienie ustawowe, w porozumieniu z Ministrami:

Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej, wynikające z art. 15 ust. 4 ustawy o ochronie i
kształtowaniu środowiska i wydać rozporządzenie w sprawie
określenia sposobu, zakresu i warunków stosowania środków ochrony
roślin w leśnym użytkowaniu gruntów.

2. Rozważyć potrzebę przedstawienia wniosku Radzie Ministrów o
znowelizowanie  ustawy o lasach, w zakresie:

•  określenia użytych w ustawie pojęć takich jak: infrastruktura
związana z gospodarką leśną, wspólne przedsięwzięcia
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,

•  określenia szczegółowych zasad gospodarki finansowej w
Lasach Państwowych, w tym zasad dysponowania środkami
Funduszu Leśnego w zakresie nie uregulowanym ustawą o
lasach i rozporządzeniem Rady Ministrów, z uwzględnieniem
prawa budżetowego,

•  powiązania planów urządzenia lasów i rocznych planów
finansowo-gospodarczych jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych, a także określenia terminów sporządzania
planów rocznych.

3. Wyegzekwować, w ramach sprawowanego nadzoru, opracowanie w
możliwie najkrótszym czasie planów urządzenia lasów dla
nadleśnictw, dla których dotychczas ich nie opracowano - zgodnie z
wymogami ustawy o lasach oraz usprawnienia procesu zatwierdzania
planów. Zaniechać  procedury zatwierdzania planów urządzenia
lasów z mocą obowiązującą wstecz, przed datą wydania zarządzenia
w sprawie ich zatwierdzenia.
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4. Zapewnić skuteczny nadzór nad przestrzeganiem prawa przez
Dyrektora Generalnego LP oraz nadzór nad działalnością
ekonomiczną i finansową Lasów Państwowych, w tym kontrolowanie
gospodarki finansowej.

5. Rozważyć możliwość uchylenia decyzji Nr Dlo-38-73/97 z dnia 26
lutego 1997 r. wyrażającej zgodę na sprzedaż gruntów o powierzchni
0,80 ha, pozostających w zarządzie Lasów Państwowych,
Nadleśnictwa Chojnów.

II. Dyrektor Generalny LP powinien:
1. Wyeliminować nieprawidłowości związane z gospodarowaniem
środkami finansowymi w Lasach Państwowych, przez:
•  analizowanie prawidłowości kosztów działalności ponoszonych

przez  poszczególne jednostki organizacyjne Lasów Państwowych z
uwzględnieniem określonych rodzajów działalności i zmian
organizacyjnych,

•  przestrzeganie, aby koszty działalności administracyjnej Dyrekcji
Generalnej LP i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
utrzymane były w wysokości wskaźników, określonych przez
Ministra OŚZNiL, zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy o lasach,

•  zapewnienie stosowania przez jednostki organizacyjne Lasów
Państwowych ustawy o zamówieniach publicznych,

•  wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z
wykorzystywaniem środków Funduszu Leśnego, zaniechanie
udzielania pracownikom bezprawnych pożyczek ze środków Lasów
Państwowych, a także zapewnienia dyscypliny w przepływie
środków związanych z Funduszem, pomiędzy jednostkami
organizacyjnymi Lasów Państwowych.

2. Spowodować opracowanie w możliwie najkrótszym czasie planów
urządzenia lasów dla tych nadleśnictw, które takiego dokumentu,
zgodnego z wymogami ustawy o lasach dotychczas, nie posiadają.

3. Usprawnić system planowania zadań związanych z prowadzeniem
gospodarki leśnej, przez:

•  ściślejsze powiązanie planów urządzenia lasów z rocznymi
planami finansowo-gospodarczymi poszczególnych jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych,

•  przyjęcie zasady, zgodnie z którą plany finansowo-gospodarcze
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, będą
opracowane i zatwierdzane najpóźniej na początku roku
obrachunkowego, którego dotyczą.
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4. Spowodować prowadzenie w jednostkach organizacyjnych Lasów
Państwowych ewidencji ilościowej i wartościowej powierzonego w
zarząd majątku Skarbu Państwa, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

5. Ograniczyć ponoszenie przez Lasy Państwowe kosztów z tytułu
nadzoru nad lasami wchodzącymi w skład Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa i nie stanowiących własności Skarbu Państwa, a
także usprawnić system sprawowania tego nadzoru przez dyrektorów
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśniczych.

6. Zwiększyć skuteczność przedsięwzięć mających na celu  zmniejszenie
zobowiązań i wyegzekwować zaległe należności.

7. Doprowadzić do poprawy rentowności w Lasach Państwowych, w
szczególności przez zmniejszenie wydatków na działalność
administracyjną, oszczędną gospodarkę finansową oraz zmniejszenie
kosztów jednostkowych prac leśnych.

8. Wyegzekwować realizację wniosków Najwyższej Izby Kontroli, w tym
dotyczącego zniszczenia przeterminowanych środków ochrony roślin
zalegających w magazynach nadleśnictw.
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2. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

2.1. Charakterystyka stanu prawnego

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i
kształtowaniu środowiska, administracja lasów i inne jednostki organizacyjne działające
w dziedzinie gospodarki leśnej oraz właściciele lasów i gruntów leśnych nie stanowiących
własności Skarbu Państwa są obowiązani prowadzić racjonalną gospodarkę leśną, mającą
na celu zachowanie równowagi przyrodniczej i właściwej jakości środowiska.

Efektywne prowadzenie gospodarki leśnej polega na osiąganiu celów tej
gospodarki, przy uwzględnieniu rachunku ekonomicznego, określonych w art. 7 ust. 1 pkt
1-4 ustawy o lasach, jako:

•  zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę,
warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą,

•  ochronę lasów, w tym szczególnie lasów stanowiących naturalne fragmenty rodzimej
przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na: zachowanie leśnych zasobów
genetycznych, walory krajobrazowe, potrzeby nauki,

•  ochronę gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie
albo o specjalnym znaczeniu społecznym,

•  produkcję drewna na zasadzie najwyższej opłacalności oraz surowców i produktów
ubocznego użytkowania lasu.

Za prowadzenie gospodarki leśnej w lasach pozostających w zarządzie Lasów
Państwowych, odpowiadają:

•  Minister OŚZNiL, który ustala zasady racjonalnej gospodarki leśnej oraz tworzy
warunki ekonomiczno-finansowe i techniczne dla leśnictwa, a także sprawuje nadzór
nad działalnością Lasów Państwowych,

 
•  Dyrektor Generalny LP, który kieruje Lasami Państwowymi przy pomocy dyrektorów

regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśniczowie, którzy odpowiadają za
stan lasu samodzielnie prowadząc gospodarkę leśną w nadleśnictwach na podstawie
planów urządzenia lasu.

Nadzór Ministra OŚZNiL nad działalnością Lasów Państwowych, odbywa się
na podstawie:
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•  ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa14,

•  ustawy o lasach15.

Zgodnie  z ustawą o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Minister wykonuje zadania w szczególności poprzez:
•  opracowanie założeń polityki państwa w zakresie ochrony środowiska, zasobów

naturalnych i leśnictwa,
•  inicjowanie i opiniowanie programów naukowo-badawczych,
•  tworzenie warunków ekonomiczno-finansowych, organizacyjnych i technicznych

ochrony środowiska, gospodarki zasobami naturalnymi i leśnictwa,
•  ustalanie m.in. zasad racjonalnej gospodarki leśnej - art. 4 pkt 1, 3, 5 i 6 ustawy.

Zgodnie z ww ustawą, Minister OŚZNiL stał się z dniem wejścia jej w życie
organem sprawującym nadzór nad podporządkowanymi jednostkami organizacyjnymi - art.
8 pkt 4 ustawy; Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie
nadania statutu Ministerstwu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa16,
zaliczyła Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe do jednostek nadzorowanych
przez Ministra OŚZNiL.

Zgodnie z ustawą o lasach, Minister OŚZNiL realizuje następujące zadania i
kompetencje związane z realizacją założeń polityki państwa w zakresie prowadzenia
gospodarki leśnej przez Lasy Państwowe:
•  tworzy i likwiduje, łączy i dzieli oraz określa terytorialny zasięg działania regionalnych

dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictw - art. 32 ust. 3 ustawy,
•  uznaje lasy za ochronne lub pozbawia ich tego charakteru, na wniosek Dyrektora

Generalnego LP, po zasięgnięciu opinii zarządu gminy - art. 16 pkt 1 ustawy,

                                                          
14 Dz.U. Nr 73, poz. 433, zm z 1991 r. Nr 101, poz. 444 i Nr 114, poz. 492
15 Liczne zmiany do ustawy o lasach wprowadzone zostały w życie z dniem 5 września 1997 r., tj. po okresie
objętym kontrolą, ustawą z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz.U. Nr 54, poz. 348). W zakresie problematyki objętej kontrolą, zmiany te dotyczą w
szczególności:
•  zdefiniowania takich pojęć, jak: �etat cięć� i �rozmiar pozyskania drewna� - art. 6 pkt 9 i 10 ustawy,
•  zobowiązania Lasów Państwowych do realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej - art. 13 a

ustawy,
•  wprowadzenia obowiązku: cechowania drewna pozyskanego w lasach - art. 14a ust. 1 ustawy,

uwzględniania w ewidencji gruntów i budynków ustaleń planów urządzenia lasu, dotyczących granic i
powierzchni lasu - art. 20 ust. 2 ustawy,

•  przeniesienia dotychczasowych kompetencji nadzorczych Ministra OŚZNiL, dotyczących wyrażania
zgody na sprzedaż nieruchomości pozostająch w zarządzie Lasów Państwowych, wyłączenie z zarządu,
przekazanie w użytkowanie, dzierżawę lasu, przystąpienie jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych
do spółki, tworzenia nadleśnictw i dysponowania środkami funduszu leśnego - do zadań Dyrektora
Generalnego LP - art. 32 ust. 3 pkt 2, art. 38 ust. 2, art. 40 ust. 1, art. 56 ust. 2 ustawy,

•  rozszerzenie uprawnień Lasów Państwowych do otrzymywania dotacji celowych z budżetu państwa (art.
54 ustawy), zwiększenie grupy pracowników Lasów Państwowych zaliczanych do Służby Leśnej (art. 45
ust. 1 pkt 1 ustawy) oraz ustalenie zasad sprzedaży nieruchomości, nieprzydatnych Lasom Państwowym,
na zasadach preferencyjnych - art. 40a ustawy.

16 D.U. z 1994 r. Nr 2, poz. 4
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•  zatwierdza plany urządzenia lasów, na wniosek Dyrektora Generalnego LP - art. 22 ust.
1 pkt 1 ustawy,

•  określa wysokość wpłat, obciążających koszty działalności nadleśnictw,
przeznaczonych na koszty utrzymania Dyrekcji Generalnej LP oraz regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych - art. 53 ustawy,

•  ustala wielkości odpisu podstawowego na dany rok, obciążającego koszty nadleśnictw,
przy uwzględnieniu przyrodniczych i ekonomicznych warunków gospodarki leśnej w
Lasach Państwowych - art. 57 ust. 2 ustawy,

•  podejmuje decyzje, na wniosek Dyrektora Generalnego LP, w sprawie przyznania
środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów, związanych z
przebudową drzewostanu, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w
lasach, powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych lub klęski
żywiołowej spowodowanej czynnikami biotycznymi17 lub abiotycznymi18, zagrażającej
trwałości lasów - art.12 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Ustawa o lasach stanowi w art. 4 ust. 5, że nadzór nad Lasami Państwowymi
sprawuje Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Z przepisów ustawy o lasach wynikają następujące instrumenty nadzoru nad Lasami
Państwowymi:
•  powoływanie i odwoływanie Dyrektora Generalnego LP - art. 33 ust. 2 ustawy,
•  nadzorowanie wykonania planów urządzenia lasów, opracowanych dla nadleśnictw

Lasów Państwowych - art. 22 ust. 2 ustawy,
•  podejmowanie decyzji w sprawie sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości

Skarbu Państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe - art. 38 ustawy,
•  wyrażanie zgody na dzierżawę lasu, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy,

stanowiącego własność Skarbu Państwa, poza lasami wchodzącymi w skład Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa - art. 39 ustawy,

•  wyłączenie z zarządu Lasów Państwowych lasów, gruntów oraz innych nieruchomości
i przekazania ich w użytkowanie, na wniosek zainteresowanego ministra lub
wojewody, jednostce wskazanej przez wnioskodawcę, bez zmiany ich
dotychczasowego przeznaczenia, wraz z określeniem terminu i warunków
użytkowania, jeżeli za ich przekazaniem przemawiają potrzeby określone w art. 40 ust.
1 pkt 1 - 9 ustawy,

•  pozbawienie jednostki organizacyjnej prawa użytkowania lasów i gruntów, na wniosek
Dyrektora Generalnego LP i przekazania ich w zarząd Lasom Państwowym, w
przypadku ustania potrzeb, dla których zostały wyłączone, a także w przypadku
wykorzystywania ich niezgodnie z celami, dla których zostały wyłączone lub
prowadzenia gospodarki leśnej w sposób niezgodny z planem urządzenia lasu - art. 40
ust. 2 ustawy,

•  wyrażania zgody na przystąpienie jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych do
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej - art. 42 ust. 3 ustawy.

                                                          
17 Czynniki biotyczne - czynniki chorobotwórcze pochodzenia biologicznego, np: szkodliwe owady i grzyby
18 Czynniki abiotyczne - czynniki chorobotwórcze pochodzenia fizykochemicznego, np: temperatura, światło,
itp.
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Ponadto Minister OŚZNiL przedkłada Radzie Ministrów corocznie raport o stanie
lasów oraz sprawozdanie finansowo-gospodarcze z działalności Lasów Państwowych, a
Rada Ministrów przedkłada Sejmowi informację o stanie lasów - zgodnie z art. 52 ustawy
o lasach.

Prowadzenie gospodarki leśnej przez Lasy Państwowe, będące państwową
jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, reprezentującą Skarb
Państwa w zakresie zarządzanego mienia, odbywa się na podstawie zasad, określonych w
ustawie o lasach.

Zgodnie z ustawą o lasach, Lasy Państwowe sprawują zarząd nad lasami
państwowymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa, z tym, że z zarządu tego ustawa
wyłącza lasy w parkach narodowych oraz lasy wchodzące w skład Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa - art. 4 ust. 1 i 4 ustawy.

W ramach sprawowanego zarządu Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną,
gospodarują gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami związanymi z
gospodarką leśną, a także prowadzą ewidencję majątku Skarbu Państwa i ustalają jego
wartość - art. 4 ust. 2 ustawy o lasach.
Zasady ewidencji gruntów w Lasach Państwowych uregulowane zostały zarządzeniem
Dyrektora Generalnego LP z dnia 31 grudnia 1993 r.19 Zgodnie z ww zarządzeniem, dla
lasów i innych gruntów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, prowadzi się
na bieżąco księgę ewidencji gruntów. Księgi zakładają i prowadzą dyrektorzy regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczowie i kierownicy zakładów.

W zarząd Lasów Państwowych (nadleśnictw) przekazuje się stanowiące własność
Skarbu Państwa grunty, przeznaczone do zalesienia w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego - art. 36 ust. 1 ustawy o lasach.
Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik urzędu rejonowego - art. 36 ust. 2 ustawy o
lasach.

Nadleśniczy, za zgodą Dyrektora Generalnego LP, może nabywać lasy i grunty
przeznaczone do zalesienia, stanowiące własność osób fizycznych lub prawnych, jeżeli
wymagać tego będzie gospodarczy lub publiczny interes państwa, z tym, że nadleśniczy
może nabyć las od właściciela,  któremu przyznano dotację na zasadach określonych w art.
14 ust. 5 ustawy o lasach,  po odliczeniu od ceny sprzedaży wysokości przyznanej dotacji -
art. 37 ust. 1 i 3 ustawy o lasach.

Szczegółowe zasady nabywania lasów i gruntów regulowało w okresie objętym
kontrolą zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 27 maja 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad nabywania przez nadleśnictwo
gruntów przeznaczonych do zalesienia20.

                                                          
19 Zarządzenie Nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie zasad
ewidencji gruntów (niepublikowane).
20 MP Nr 19, poz. 141 - zarządzenie utraciło moc obowiązującą z dniem 5 września 1997 r. na skutek zmiany
ustawy o lasach - Dz.U. z 1997 r. Nr 54, poz. 349.
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Sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa, zarządzanych
przez Lasy Państwowe wymaga decyzji Ministra OŚZNiL, wydanej na wniosek Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych, i może następować, zgodnie z art. 38 ustawy o lasach,
w przypadkach:
•  zbywania udziałów lasów stanowiących własność Skarbu Państwa we

współwłasnościach,
•  regulacji granicy polno-leśnej,
•  stwierdzenia przez nadleśniczego nieprzydatności gruntów, budynków lub budowli dla

potrzeb gospodarki leśnej,
•  innych, podyktowanych ważnym interesem gospodarczym i społecznym.

Przekazywanie lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa,
zarządzanych przez Lasy Państwowe, Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad na pasy
drogowe autostrad, następuje nieodpłatnie, na podstawie umowy między Dyrektorem
Generalnym Lasów Państwowych, a Prezesem Agencji - art. 38a ustawy o lasach21.

Lasy Państwowe mogą, w imieniu Skarbu Państwa, za zgodą Ministra OŚZNiL,
uczestniczyć w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w  spółkach akcyjnych,
przy czym kapitału zakładowego (akcyjnego) spółek nie mogą stanowić lasy - art. 42
ustawy o lasach.

Gospodarkę leśną prowadzi się według następujących zasad: powszechnej
ochrony lasów, trwałości utrzymania lasów i ciągłości ich użytkowania oraz
powiększania zasobów leśnych - art. 8 ustawy o lasach.

W celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów, Lasy Państwowe obowiązane
są, zgodnie z art. 9 ustawy o lasach, do podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów,
a w szczególności do:
•  wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych, zapobiegających powstawaniu

i rozprzestrzenianiu się pożarów,
•  zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i

rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych,
•  gospodarowania zwierzyną w lasach w sposób nie zagrażający trwałości lasów i

realizacji celów gospodarki leśnej.
Za lasy szczególnie chronione, zwane dalej �lasami ochronnymi�, mogą być,

zgodnie z art. 15 i art. 16 pkt 1 ustawy o lasach, uznane przez Ministra OŚZNiL, na
wniosek Dyrektora Generalnego LP, po zasięgnięciu opinii zarządu gminy m.in. lasy,
które:
•  chronią glebę przed zmywaniem lub wyjałowieniem, powstrzymują usuwanie się

ziemi, obrywanie się skał lub lawin,
•  mają szczególne znaczenie przyrodniczo-naukowe lub dla obronności i bezpieczeństwa

państwa,

                                                          
21 Przepis ten został dodany art. 67 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz.U. Nr
127, poz. 672, ze zm.); obowiązuje z dniem 2 stycznia 1995 r.
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•  są położone w: granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic
administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców, strefach ochronnych
wokół sanatoriów i uzdrowisk, strefie górnej granicy lasów.

Uznawanie lasów za ochronne lub pozbawianie ich tego charakteru, następuje na
podstawie rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  i
Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania
lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej22.

Zasady ochrony przyrody określa ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie
przyrody23. Poddanie pod ochronę zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy następuje
m.in.: przez wyznaczanie obszarów chronionego krajobrazu, a obszary chronionego
krajobrazu, parki krajobrazowe, parki narodowe oraz rezerwaty przyrody tworzą krajowy
system obszarów chronionych - art. 13 ust. 2 ustawy. Ustalenia z kolei zawarte w planie
ochrony, dotyczące obszaru poddanego ochronie, są wiążące przy sporządzaniu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w skład którego wchodzi ten obszar
- art. 4 ust. 1 ustawy. Formy ochrony przyrody może wprowadzić Rada Gminy, jeżeli
wojewoda nie wprowadził tych form - art. 34 ust. 1 ustawy. Ponadto w obszarach
poddanych pod ochronę można wprowadzać ograniczenia i zakazy dotyczące m.in.:
budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, linii komunikacyjnych, urządzeń lub
instalacji - art. 37 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wydawanie przewidzianych odrębnymi przepisami
pozwoleń na działalność, której skutki dotyczą ograniczeń lub zakazów wprowadzonych w
odniesieniu do przedmiotów i obszarów objętych ochroną, wymaga uzgodnienia z
wojewodą - art. 37 ust. 2 ustawy.

Lasy Państwowe są obowiązane do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia
ciągłości ich użytkowania, polegającego, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o lasach, m.in.
na:
•  racjonalnym użytkowaniu lasu,
•  przebudowie drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia określonych celów

gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu,
•  zachowaniu w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien, łąk i

torfowisk.
Powiększanie zasobów leśnych następuje w wyniku zalesienia gruntów oraz

podwyższania produkcyjności lasu w sposób określony w planie urządzenia lasu - art. 14
ust. 1 ustawy o lasach.

Cele i zasady gospodarki leśnej oraz sposoby ich realizacji, określone dla
każdego drzewostanu i urządzanego obiektu (nadleśnictwa), a także przyrodnicze i
ekonomiczne warunki prowadzenia gospodarki leśnej - uwzględniane są w planie
urządzenia lasu, opracowywanym na okres 10 lat - art. 18 ust. 1 ustawy o lasach.

Lasy Państwowe pokrywają swoje wydatki z własnych dochodów i prowadzą
gospodarkę leśną na zasadzie samodzielności finansowej - art. 50 ustawy o lasach.

W Dyrekcji Generalnej LP utworzony został Fundusz Leśny - art. 56 ustawy.
Dochodami Funduszu Leśnego, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o lasach, są:

                                                          
22 Dz.U. Nr 67, poz.337.
23 Dz.U. Nr 114, poz. 492 ze zm.
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•  odpis podstawowy, obciążający koszty nadleśnictw,
•  należności, kary i opłaty, związane z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych,
•  należności wynikające z odszkodowań,
•  dochody z udziału jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w spółkach,
•  dotacje budżetowe.

Fundusz Leśny przeznacza się na wyrównywanie niedoboru środków finansowych
nadleśnictwom, posiadającym niekorzystne warunki przyrodnicze i ekonomiczne
gospodarki leśnej. Środki Funduszu Leśnego mogą być także przeznaczone na wspólne
przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w szczególności w
zakresie hodowli i ochrony lasu, badań oraz tworzenia infrastruktury niezbędnej do
prowadzenia gospodarki leśnej - art. 58 ustawy o lasach.24

Nadleśnictwa uiszczają podatek leśny - art. 61 ust. 2 ustawy o lasach.
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają wszystkie lasy, z wyjątkiem:
•  nie związanych z gospodarka leśną,
•  zajętych na ośrodki wypoczynkowe, działki budowlane i rekreacyjne,
•  wyłączonych decyzjami administracyjnymi z gospodarki leśnej na cele inne niż leśne -

art. 60 ust. 1 ustawy o lasach.

Lasy Państwowe otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe na zadania zlecone -
art. 54 ustawy o lasach.

Zgodnie z delegacją ustawową art. 59 ustawy o lasach, Rada Ministrów
rozporządzeniem z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki
finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe25, określiła zasady
zgodnie z którymi m.in.:
•  działalność Lasów Państwowych i ich jednostek organizacyjnych jest prowadzona na

podstawie rachunku ekonomicznego - par. 3 rozporządzenia,
•  Dyrekcja Generalna LP i regionalne dyrekcje Lasów Państwowych prowadzą

działalność administracyjna i dodatkową, produkcyjną i usługową na rzecz gospodarki
leśnej, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeżeli wydatki
związane z wytwarzaniem produktów lub świadczeniem usług w ramach tej
działalności nie są wyższe od ich zakupu poza Lasami Państwowymi; przychody z tej
działalności nie powinny być niższe niż koszty poniesione na ich prowadzenie - par. 4
ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 rozporządzenia,

•  nadleśnictwa prowadzą działalność gospodarczą, w zakresie gospodarki leśnej, w której
wyróżnia się działalność podstawową i działalność uboczną, obejmująca
gospodarowanie zwierzyną, pozyskiwanie - z wyjątkiem skupu - żywicy, choinek,

                                                          
24  art. 58 po nowelizacji ustawy o lasach, obowiązującej od dnia 5 września 1997 r. brzmi następująco:
Fundusz Leśny przeznacza się dla nadleśnictw na wyrównywanie niedoborów powstających przy realizacji
zasad gospodarki leśnej. Środki funduszu leśnego mogą także być przeznaczone na: wspólne przedsięwzięcia
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w szczególności w zakresie gospodarki leśnej; badania
naukowe; tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej; sporządzanie planów
urządzenia lasu; prace związane z oceną i prognozowaniem stanu lasów i zasobów leśnych; inne zadania z
zakresu gospodarki leśnej w lasach.
25  Dz.U. Nr 134, poz. 692; do dnia 31 grudnia 1994 r. obowiązywało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
17 grudnia 1991 r. - Dz.U. Nr 125, poz. 555.



CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
Charakterystyka stanu prawnego

24

karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych
produktów w stanie nie przerobionym, przy czym przychody z działalności ubocznej
nie powinnych być niższe niż koszty poniesione na jej prowadzenie (nadleśnictwa
prowadzą również działalność dodatkową według zasad opisanych wyżej) - par. 4 ust. 1
pkt 2 i 3 oraz ust. 3 rozporządzenia,

•  podstawą gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych są
sporządzane przez nie plany finansowo-gospodarcze - par. 6 ust. 1 rozporządzenia,

•  Dyrektor Generalny LP przedstawia, w okresie do końca maja każdego roku,
Ministrowi OŚZNiL sprawozdanie finansowo-gospodarcze za rok poprzedni - par. 7
ust. 4 rozporządzenia,

•  dochody ze sprzedaży lasów i gruntów, o których mowa w art. 38 ustawy o lasach, są
przekazywane do budżetu państwa - § 11 rozporządzenia,

•  przychody Lasów Państwowych, o których mowa w art. 50 ustawy o lasach26, są sumą
przychodów ich jednostek organizacyjnych - par. 14 ust. 1 rozporządzenia,

•  kosztami działalności Lasów Państwowych są wydatki na poszczególne rodzaje
działalności, o których mowa wyżej, podatek leśny i odpis podstawowy na Fundusz
Leśny - par. 17 rozporządzenia,

•  wynik finansowy Lasów Państwowych stanowi sumę wyników finansowych
wszystkich jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, przy czym wynik
finansowy jednostki organizacyjnej stanowi różnicę między przychodami i kosztami
działalności, skorygowaną o straty i zyski nadzwyczajne - par. 18 rozporządzenia,

•  odpis podstawowy na Fundusz Leśny, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy o
lasach, ustalany jest wskaźnikiem procentowym na dany rok w stosunku do
planowanych przychodów ze sprzedaży drewna, przy czym wskaźnik ten ustalany jest
na podstawie przedstawionego, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, planu
finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych - par. 21 rozporządzenia,

•  nadleśnictwo dokonuje co miesiąc odpisu podstawowego na Fundusz Leśny,
stanowiącego iloczyn wartości przychodów ze sprzedaży drewna i ustalonego dla
danego nadleśnictwa wskaźnika - par. 22 rozporządzenia,

•  Dyrektor Generalny LP wyrównuje ze środków Funduszu Leśnego niedobory środków
finansowych w nadleśnictwach i regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych,
wynikające ze zróżnicowanych warunków gospodarki leśnej oraz przekazywania
odpisów na rachunek Dyrekcji Generalnej - par. 23 rozporządzenia,

•  do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych stosuje się przepisy w sprawie
zasad prowadzenia rachunkowości - § 25 rozporządzenia27.

Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny, przy pomocy dyrektorów
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, którego powołuje i odwołuje Minister
OŚZNiL - art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o lasach.

                                                          
26 W art. 50 ustawy o lasach mowa jest o dochodach Lasów Państwowych.
27  Zasady te określa ustawa o rachunkowości, której przepisy stosuje się m.in. do jednostek organizacyjnych
nie mających osobowości prawnej - art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy.
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Dyrektor Generalny LP reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilno-prawnych w
zakresie swojego działania, a także m.in.:
•  tworzy i likwiduje, łączy i dzieli jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 32 ust.

4 ustawy - art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy o lasach,
•  inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów,

racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa - art. 33 ust. 3 pkt  3 ustawy o lasach,
•  organizuje planowanie urządzeniowe w lasach i prognozowanie w leśnictwie - art. 33

ust. 3 pkt 4 ustawy o lasach,
•  inicjuje, popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie

wyników tych badań - art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach,
•  wyrównuje niedobory środków finansowych w nadleśnictwach i regionalnych

dyrekcjach Lasów Państwowych, wynikające ze zróżnicowanych warunków gospodarki
leśnej - art. 33 ust. 3 pkt 7 ustawy o lasach,

•  organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych -
art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach,

•  powołuje i odwołuje: dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,
nadleśniczych, na wniosek dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,
kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 32 ust. 4 ustawy - art.
33 ust. 3 pkt 9 ustawy o lasach,

•  wyraża zgodę na nabycie lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, stanowiących
własność osób fizycznych lub prawnych - art. 37 ust. 1 ustawy o lasach.

Ponadto Dyrektor Generalny LP wnioskuje do Ministra OŚZNiL, w sprawach:
•  wydania decyzji dotyczącej przyznania środków na pokrycie kosztów, o których mowa

w art. 12 ust. 1 ustawy - art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o lasach,
•  uznania lasu za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru - art. 16 pkt 1 ustawy o

lasach,
•  zatwierdzenia planu urządzenia lasu, w odniesieniu do lasów stanowiących własność

Skarbu Państwa - art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach,
•  wydania decyzji  dotyczącej sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu

Państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe - art. 38 ustawy o lasach.
Zgodnie z § 8 ust. 1 statutu Lasów Państwowych28, Dyrektor Generalny LP, m.in.

ustala:
•  szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki leśnej w lasach zarządzanych przez Lasy

Państwowe,
•  zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finansowych Lasów

Państwowych,
•  zasady prowadzenia rachunkowości w Lasach Państwowych,
•  zasady sprzedaży przez Lasy Państwowe drewna i innych produktów i usług,
•  zasady tworzenia, łączenia, dzielenia, likwidacji i działania zakładów,

                                                          
28  Nadany zarządzeniem nr 50 Ministra OŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu
Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu LP (niepublikowane) ; do dnia 18 maja 1994 r. obowiązywało
zarządzenie nr 11 Ministra OŚZNiL z dnia 27 maja 1992 r. (niepublikowane).
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•  zasady określania wysokości środków finansowych niezbędnych na wykonywanie
powierzonych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu
Państwa lub wchodzącymi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 Dyrektor Generalny LP, zgodnie z § 8 ust. 2 statutu Lasów Państwowych, stawia wnioski
w sprawie tworzenia, łączenia, dzielenia i likwidacji regionalnych dyrekcji i nadleśnictw
oraz w sprawie ich terytorialnego zasięgu działania, po uprzednim zasięgnięciu opinii
zainteresowanych dyrektorów regionalnych, a także m.in.:
•  dysponuje środkami pozabudżetowymi,
•  kształtuje strukturę zatrudnienia w Lasach Państwowych,
•  kontroluje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych,
•  opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących leśnictwa i ochrony przyrody oraz

Lasów Państwowych,
a także, zgodnie z par. 24 ust. 3 statutu Lasów Państwowych, wyłącza, w przypadkach
związanych z potrzebami Dyrekcji Generalnej, regionalnych dyrekcji oraz wspólnych
przedsięwzięć Lasów Państwowych, z bezpośredniego zarządu nadleśniczego niektóre
nieruchomości  oraz sprawuje zarząd nieruchomościami wydzielonymi dla potrzeb
Dyrekcji Generalnej LP lub  wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych oraz
przekazuje w zarząd dyrektora regionalnego nieruchomości wydzielone dla potrzeb
regionalnej dyrekcji.

Aparatem wykonawczym Dyrektora Generalnego LP, zgodnie z § 12 statutu Lasów
Państwowych, jest Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, której organizację ustala
regulamin nadany przez Dyrektora Generalnego - § 13 ust. 1 statutu. Ponadto w Dyrekcji
Generalnej zgodnie z § 13 ust. 2 statutu działają: Inspekcja Lasów Państwowych oraz
Zespoły Ochrony Lasu29 .

Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w szczególności
reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych w zakresie swojego działania
oraz nadzoruje działalność nadleśniczych i kierowników innych jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych, znajdujących się w terytorialnym zasięgu działania regionalnej
dyrekcji Lasów Państwowych - art. 34 pkt 2 ustawy, a także m.in.:
•  zarządza wykonanie zabiegów zwalczających i ochronnych na obszarze dwóch lub

więcej nadleśnictw, w razie wystąpienia organizmów szkodliwych30 w stopniu
zagrażającym trwałości lasów - art. 10 ust. 3 ustawy o lasach,

•  podejmuje decyzję w sprawie zmiany lasu na uprawę rolną, w przypadkach szczególnie
uzasadnionych potrzeb Lasów Państwowych - art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy o lasach,

                                                          
29 Inspekcją Lasów Państwowych kieruje Główny Inspektor Lasów Państwowych, któremu podlegają
inspektorzy regionalni, działający w 11 regionach inspekcyjnych LP, z siedzibami w Białymstoku, Gdańsku,
Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Radomiu, Szczecinku, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu (we
wszystkich przypadkach regiony inspekcyjne ulokowane są w siedzibach regionalnych dyrekcji LP).
30 Organizmy szkodliwe - zwierzęta, rośliny, grzyby, bakterie, wirusy, wiroidy oraz inne mikroorganizmy,
które mogą spowodować szkody w roślinach uprawnych, w tym leśnych, i produktach roślinnych - zgodnie z
art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz.U. Nr 90. poz. 446).
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•  wnioskuje o sporządzenie lub zmianę planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa, na koszt
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ust. 1 ustawy o
lasach,

•  organizuje wspólne przedsięwzięcia nadzorowanych jednostek organizacyjnych w
zakresie ochrony lasu i racjonalnej gospodarki leśnej - art. 34 pkt 3 ustawy o lasach,

•  dysponuje środkami finansowymi, wydzielonymi na wyrównywanie niedoborów
środków w poszczególnych nadleśnictwach, wynikających ze zróżnicowanych
warunków gospodarki leśnej - art. 34 pkt 4 ustawy o lasach,

•  prowadzi działalność usługową w zakresie leśnictwa na rzecz nadzorowanych
jednostek i innych podmiotów gospodarczych - art. 34 pkt 7 ustawy o lasach,

•  wykonuje powierzone przez wojewodę zadania, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy,
dotyczące nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, po
zapewnieniu środków finansowych na te cele - art. 5 ust. 2 i 4 ustawy o lasach.

Zgodnie z ustawą o lasach, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
obowiązani byli w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 31 grudnia
1996 roku) do opracowania nowych lub uzupełnienia istniejących planów urządzenia lasów
- art. 79 ust. 1 ustawy o lasach.

Ponadto dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, zgodnie z par. 19 i par.
24 ust. 3 statutu Lasów Państwowych, m.in.:
•  przedstawia Dyrektorowi Generalnemu LP wnioski w sprawie tworzenia, dzielenia,
łączenia i likwidacji oraz określenia zasięgu terytorialnego działania nadleśnictw i
zakładów, po zasięgnięciu opinii kierowników tych jednostek,

•  określa warunki oraz dokonuje sprzedaży drewna lub innych produktów albo usług, na
podstawie zasad ustalonych przez Dyrektora Generalnego LP,

•  odpowiada za przygotowanie i prowadzenie ochrony przeciwpożarowej w lasach,
•  koordynuje sprawy związane z gospodarką łowiecką, w tym sprzedaż polowań

dewizowych,
•  stawia wnioski w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych

kontroli w podległych jego nadzorowi jednostkach organizacyjnych,
•  koordynuje działania w zakresie ochrony mienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
•  sprawuje zarząd nad nieruchomościami, wydzielonymi przez Dyrektora Generalnego

LP, dla potrzeb regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Aparatem wykonawczym dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych,
zgodnie z par. 21 statutu Lasów Państwowych, jest regionalna dyrekcja Lasów
Państwowych.

Nadleśniczy prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną w nadleśnictwie na
podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiada za stan lasu - art. 35 ust. 1 ustawy o
lasach.
Zgodnie z ustawą o lasach, nadleśniczy m.in.:
•  reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych w zakresie swojego

działania - art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach
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•  kieruje nadleśnictwem, jako podstawową jednostką organizacyjną Lasów Państwowych
- art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach,

•  realizuje plan urządzenia lasu - art. 35 ust. 1 pkt  4 ustawy o lasach,
•  wykonuje zabiegi zwalczające i ochronne w razie wystąpienia organizmów

szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów - art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o
lasach,

•  zalesia grunty przeznaczone do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w zarządzie Lasów
Państwowych - art. 14 ust. 2 i 4 ustawy o lasach,

•  wykonuje powierzone przez wojewodę lub kierownika urzędu rejonowego zadania, o
których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy, dotyczące nadzoru nad lasami nie
stanowiącymi własności Skarbu Państwa, po zapewnieniu środków finansowych na te
cele - art. 5 ust. 2 i ust. 4 ustawy o lasach.

Ponadto nadleśniczy, zgodnie z par. 23 i 24 statutu Lasów Państwowych, m.in.:
•  wykonuje zarząd lasami, gruntami i innymi nieruchomościami i w ramach

sprawowanego zarządu: nabywa i zbywa lasy, grunty i inne nieruchomości, w trybie
określonym w art. 37 i 38 ustawy o lasach,

•  wykonuje decyzje Ministra OŚZNiL w sprawie wyłączania lasów, gruntów i innych
nieruchomości z zarządu Lasów Państwowych i ich przekazania w użytkowanie
określonej jednostce, w trybie określonym w art. 40 ustawy o lasach,

•  wydzierżawia lasy, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy o lasach, w trybie określonym
w art. 39 ustawy o lasach,

•  wydzierżawia i wynajmuje grunty oraz inne nieruchomości w gospodarczo
uzasadnionych przypadkach, na zasadach określonych Kodeksem cywilnym,

•  uczestniczy w opracowywaniu planu urządzenia lasu,
•  dokonuje bieżącej oceny stanu lasów nadleśnictwa i podejmuje działania zmierzające

do ich ochrony oraz prawidłowego zagospodarowania,
•  występuje w szczególnych przypadkach do dyrektora regionalnej dyrekcji o dokonanie

zmian w planie urządzenia lasu,
•  opracowuje plany gospodarczo-finansowe i odpowiada za ich właściwą realizację,
•  realizuje sprzedaż drewna oraz innych produktów i usług,
•  organizuje działania w zakresie ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego,

dochodzi naprawienia wyrządzonych szkód w lasach,
•  uczestniczy w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

prowadzi rejestr gruntów oraz dokonuje bieżącej aktualizacji mapy gospodarczej
nadleśnictwa.

Nadleśnictwo, zgodnie z par. 25 ust. 1 i 2 statutu Lasów Państwowych, jest
podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, powołaną do
prowadzenia gospodarki leśnej.
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Strukturę organizacyjną nadleśnictwa stanowią: biuro nadleśnictwa, leśnictwa, w
których gospodarkę leśną prowadzą leśniczowie, przy pomocy podleśniczych i gajowych31 i
inne jednostki do zadań szczególnych32.

Zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy o lasach, w Lasach Państwowych mogą również
działać inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w zakresie
produkcji, transportu, handlu i usług - niezbędne do realizacji zadań Lasów Państwowych,
podległe bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu LP lub dyrektorowi regionalnej dyrekcji
Lasów Państwowych.
Taką jednostką, jak wynika z par. 27 ust. 1 statutu Lasów Państwowych, jest zakład.

Zakłady stanowią jednostki organizacyjne, utworzone do realizacji zadań
gospodarczych Lasów Państwowych i prowadzą działalność w zakresie gospodarki leśnej
lub działalność poza gospodarką leśną - par. 4 ust. 2 rozporządzenia RM w sprawie
gospodarki finansowej w LP.

Zakładem kieruje kierownik, powoływany przez Dyrektora Generalnego LP, na
wniosek dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - par. 28 ust. 1 statutu Lasów
Państwowych.

W Lasach Państwowych tworzy się Służbę Leśną, do której zalicza się
pracowników Lasów Państwowych, zajmujących się:
•  zarządzaniem lasami należącymi do Lasów Państwowych oraz prowadzeniem w nich

gospodarki leśnej, a także ich ochroną,
•  zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego - art. 45 ust. 1

ustawy o lasach.
Stanowiska pracy zaliczane w Lasach Państwowych do Służby Leśnej określa par. 2

zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14
marca 1995 r. w sprawie stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych, zasad wynagradzania i
stopni zawodowych Służby Leśnej33.
Zgodnie z ww zarządzeniem do Służby Leśnej zaliczono ogółem 30 stanowisk, w tym: 11
w Dyrekcji Generalnej LP, 8 w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i 11 w
nadleśnictwie.

Pracownicy Służby Leśnej mają m.in. prawo do bezpłatnego mieszkania, jeżeli
stanowisko oraz charakter pracy związane są z koniecznością zamieszkania w miejscu jej
wykonywania - art. 46 pkt 2 ustawy o lasach.

Wykaz stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom
przysługuje bezpłatne mieszkanie, określa zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska,

                                                          
31 Statut Lasów Państwowych z 1992 roku nie przewidywał stanowiska gajowego, a także określał, że średnia
powierzchnia lasów w Lasach Państwowych, przypadająca na jednego zatrudnionego w grupie pracowników
na stanowiskach nierobotniczych w leśnictwach nie może być niższa niż 700 ha - par. 38 ust. 4 i par. 39 ust.
2.
32 Satut Lasów Państwowych z 1992 roku nie przewidywał tej struktury.
33 MP Nr 15, poz. 179 - do dnia 5 kwietnia 1995 r. obowiązywało zarządzenie Ministra OŚZNiL z dnia 27
maja 1992 r. - MP Nr 18, poz. 136. Do Służby Leśnej zaliczono ogółem 19 stanowisk, w tym: 7 Dyrekcji
Generalnej LP, 5 w regionalnej dyrekcji LP i 7 w nadleśnictwie.
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Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie stanowisk Służby
Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie, oraz
szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań34. Zgodnie z par. 1
ww zarządzenia, bezpłatne mieszkanie w miejscu wykonywania pracy przysługuje
pracownikom zaliczanym do Służby Leśnej, zatrudnionym w nadleśnictwach, na
stanowiskach: nadleśniczego, zastępcy nadleśniczego, głównego księgowego, inżyniera
nadzoru, leśniczego, podleśniczego, strażnika leśnego i gajowego.

Koszty utrzymania Dyrekcji Generalnej LP oraz dyrekcji regionalnych Lasów
Państwowych finansowane są z wpłat, obciążających koszty działalności nadleśnictw;
wysokość obciążeń tych kosztów określa Minister OŚZNiL - art. 53 ustawy o lasach.

Dyrektor Generalny LP, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i
nadleśniczowie są dysponentami środków budżetowych w zakresie dotacji celowych na
zadania zlecone, zgodnie z przepisami prawa budżetowego - art. 55 ustawy o lasach.

W realizacji inwestycji budowlanych w Lasach Państwowych, uwzględnia się
m.in. następujące zasady:

Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy o lasach, lasem jest m.in. grunt związany z
gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i
budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne,
tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także
wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.
Plan urządzenia lasu, zgodnie z art. 18 ust. 4 pkt 3 lit. e ustawy o lasach, powinien
zawierać m.in. potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej. Ustalenia planu urządzenia
lasu dotyczące granic i powierzchni lasów, w tym lasów ochronnych, a także zasad
gospodarki leśnej uwzględnia się w planach zagospodarowania przestrzennego - art. 20
ustawy o lasach.

2. Zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych, na cele nierolnicze i nieleśne,
dokonuje się w mpzp - art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, zaliczanych m.in. do gruntów rolnych
klasy IV oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne, może
następować po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie za wyjątkiem
przypadku, jeżeli grunty rolne mają być użytkowane na cele leśne art. 11 ust. 1 i art. 6
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Ustawa z dnia  7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym35  zwana dalej
�ustawą� określa m.in. zakres oraz sposoby postępowania w sprawach przeznaczania
terenów na określone cele i ustala zasady ich zagospodarowania - art. 1 ust. 1 ustawy.

                                                          
34 MP Nr 15, poz. 180 - do 5 kwietnia 1995 r. obowiązywało w tym zakresie zarządzenie Ministra OŚZNiL z
dnia 27 maja 1992 r. - MP Nr 19, poz. 142 - bezpłatne mieszkanie przysługiwało: nadleśniczemu, leśniczemu,
strażnikowi leśnemu i podleśniczemu.
35  Dz.U.  Nr 89, poz. 415 ze zm.
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Art. 2 ust 1 ustawy wskazuje, że ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu
dokonywane są w mpzp. Zadanie to, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy, należy do zadań
własnych gminy, a mpzp jest przepisem gminnym - art. 7 ustawy.

Ustalenia mpzp stanowią treść uchwały rady gminy, a integralną częścią planu jest
rysunek planu, stanowiący załącznik do uchwały - art. 8 ust. 1 ustawy.
W mpzp ustala się, w zależności od potrzeb, m.in.: granice i zasady zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegających ochronie oraz szczególne warunki zagospodarowania
terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska
przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody, a także
ochrony gruntów rolnych i leśnych - art. 10 ust 1 pkt 4 i 8 ustawy.
Ponadto, do mpzp dołącza się  prognozę skutków wpływu ustaleń planu na środowisko
przyrodnicze - art. 10 ust. 2 ustawy.

Zmiana zagospodarowania terenu, w szczególności jego zabudowa, wymaga
ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, zaś ustalenia warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu wymaga budowa, dla której przepisy Prawa
budowlanego przewidują obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę - art. 39 ustawy.
Z art. 40 ust. 1 ustawy wynika, że ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu następuje w drodze decyzji, na podstawie ustaleń mpzp.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje wójt
(burmistrz, prezydent), po uzyskaniu uzgodnień lub decyzji, wymaganych ustawą o
zagospodarowaniu przestrzennym i przepisami szczególnymi - art. 40 ust. 3 ustawy.

Postępowanie w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu może
być wszczęte wyłącznie na wniosek zainteresowanego (inwestora) - art. 41 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, nie jest ograniczona liczba podmiotów, które mogą
ubiegać się o ustalenie dla danego terenu warunków jego zabudowy i zagospodarowania.
Wydanie więc decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz
określonego zainteresowanego (inwestora), nie pozbawia innych podmiotów możliwości
składania wniosków o wydanie decyzji - w stosunku do tego samego terenu.

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, oprócz
warunków określonych w art. 63 par. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego36 (a więc
powinien wskazać osobę wnioskodawcy i jej adres - siedzibę), zgodnie z art. 41 ust. 2
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, powinien zawierać określenie m.in.: granic
terenu objętego wnioskiem, funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz jego
charakterystyki, zapotrzebowania na wodę, energię i sposobu odprowadzenia lub
oczyszczenia ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej,
charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej
wpływ na środowisko lub jego wymagania - jeśli brak jest obowiązku wykonania oceny
oddziaływania na środowisko.

Przepis art. 42 ust. 1 ustawy wymienia elementy merytorycznego rozstrzygnięcia,
jakie powinna zawierać decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, tj.:
•  rodzaj inwestycji,
•   warunki wynikające z ustaleń mpzp, jeśli dla danego obszaru plan został uchwalony,
                                                          
36  Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 ze zm.
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•  warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów szczególnych,
•  warunki obsługi, w zakresie infrastruktury technicznej,
•  wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich,
•  linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie stosownej skali,
•  czas ważności decyzji.

Ponadto decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu musi
zawierać części składowe, wymagane dla każdej, wydanej w indywidualnej sprawie decyzji
administracyjnej, określone w art. 107 par. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. I
tak:
•  oznaczenie organu, który ją wydał,
•  datę wydania,
•  oznaczenie strony lub stron postępowania,
•  powołanie podstawy prawnej,
•  uzasadnienie faktyczne i prawne,
•  pouczenie o środkach odwoławczych w przypadkach decyzji w pierwszej instancji oraz

pouczenie o środkach zaskarżenia do sądu administracyjnego - w przypadku decyzji
wydanych w II instancji,

•  podpis, z podaniem stanowiska służbowego osoby wydającej decyzję.
 Decyzja ta, zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy, powinna zawierać także informację, że

ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu nie rodzi praw do terenu i nie
narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

W drodze decyzji wójt (burmistrz, prezydent), stwierdza wygaśnięcie decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli:
•  inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
•  zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 35 ust. 1 - art. 48 ustawy.

Okoliczności wynikające z art. 35 ust. 1 ustawy, dotyczą decyzji wydanych przed
uchwaleniem mpzp lub wprowadzeniem zmian w planie dotychczasowym.

Jak wynika z art. 16 ust. 1 ustawy, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu jest nieważna, jeżeli jest sprzeczna z ustaleniami mpzp.
Nieważność decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu reguluje również
art. 34 ustawy, który w uzupełnieniu przepisu art. 16 ust. 1 ustawy obejmuje klauzulę
nieważności. Zgodnie bowiem z tym przepisem,  stwierdzenie nieważności decyzji
następuje na zasadach i w trybie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego.
Klauzula nieważności  stanowi podstawę stwierdzenia nieważności decyzji
administracyjnej z mocy art. 156 par. 1 pkt 7 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Regulacja przepisu art. 34 ustawy, dotyczy tych decyzji, które zostały wydane pod
rygorami obowiązywania mpzp i zawierają rozstrzygnięcia w zakresie zabudowy i
zagospodarowania terenu, pozostające w sprzeczności z treścią tego planu.

Zgodnie z art. 157 par. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z
art. 17 pkt 1 Kpa i art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych
kolegiach odwoławczych37, organem właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji jest
samorządowe kolegium odwoławcze. Decyzje zaś wydane przez samorządowe kolegia
                                                          
37 Dz.U. Nr 122, poz. 593
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odwoławcze, podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego - na zasadach określonych
w dziale VI Kodeksu postępowania administracyjnego.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalone w decyzji, wiążą organ
wydający pozwolenie na budowę - art. 47 ustawy.

Tryb wydawania pozwolenia na budowę, jak i całości zagadnień związanych z
procesem budowlanym, tj. od projektowania obiektów budowlanych, poprzez ich budowę i
utrzymanie, aż do rozbiórki, a także zasady działania organów administracji państwowej w
tych dziedzinach, określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.38

Przez pozwolenie na budowę, zgodnie z art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego, należy
rozumieć decyzję administracyjną, zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robót budowlanych, innych niż budowa obiektu budowlanego.

Zgodnie z art. 32 ust. 4 Prawa budowlanego, pozwolenie na budowę może być
wydane wyłącznie temu, kto:
•  złożył wniosek w tej sprawie, i w terminach ważności decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu,
•  wykazał prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zgodnie z zasadą, wynikającą z art. 28 Prawa budowlanego, że wszystkie roboty
budowlane39 można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowę - pozwolenie na budowę warunkuje rozpoczęcie robót budowlanych.

Art. 33 ust. 1 Prawa budowlanego wskazuje, że pozwolenie na budowę może
dotyczyć całego zamierzenia budowlanego lub, na wniosek inwestora, jego wydzielonej
części. Jednakże, jeśli nawet pozwolenie na budowę dotyczy wyodrębnionej części, to
inwestor i tak jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania terenu dla całego
zamierzenia budowlanego.

Do wniosku o pozwolenie na budowę, zgodnie z art. 33 ust. 2 Prawa budowlanego,
należy dołączyć:
•  projekt budowlany, wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi

przepisami szczególnymi,
•  dowód stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
•  decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Projekt budowlany, zgodnie z art. 34 ust. 1 i 4 Prawa budowlanego, powinien
spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, a także powinien zawierać:
•  projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie,

obejmujący: określenie granic działki lub terenu, sieci uzbrojenia terenu, sposób
odprowadzenia lub oczyszczenia ścieków,

•  projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcje obiektu
budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną,

                                                          
38  Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm.
39 Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace
polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
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•  stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych, o
zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz warunkach
przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę - art.
34 ust. 4 Prawa budowlanego.
Art. 35 Prawa budowlanego określa zakres działania organu nadzoru budowlanego przy
zatwierdzaniu projektu budowlanego i wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przepis ten pozostaje w ścisłym związku z ww przepisem art. 47 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie ustalone w decyzji warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu, wiążą organ wydający pozwolenie na budowę.
I tak, z art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego wynika, że przed wydaniem decyzji o pozwoleniu
na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, właściwy organ
sprawdza:
•  zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z: mpzp i wymogami ochrony
środowiska, wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

•  kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień,
pozwoleń i sprawdzeń,

•  wykonanie projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.
Prawo budowlane posługuje się pojęciem przepisów techniczno-budowlanych, do

których zalicza m.in. warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i
ich usytuowanie - art. 7 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego.
Warunki te Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa określił w rozporządzeniu z
dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie40.
Jak wynika z par. 1, rozporządzenie to ustala warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej
oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę.

Przepis art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego, wskazuje procedurę usunięcia
nieprawidłowości. Właściwy organ, w razie stwierdzenia naruszeń w zakresie określonym
w ust. 1 i 2 tego artykułu, nakłada postanowieniem na przedstawiającego projekt
obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin, a po jego
bezskutecznym upływie, wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzieleniu
pozwolenia na budowę.
Jednakże, jeżeli przedstawiający projekt spełnił te wymagania,  właściwy organ nie może
odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę - art. 35 ust. 4 Prawa budowlanego.

Ponadto, właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę może określić
dodatkowe warunki i obowiązki, inne niż te, które zostały określone w art. 35 Prawa
budowlanego - art. 36 Prawa budowlanego.

Art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego określa przesłanki wygaśnięcia decyzji o
pozwoleniu na budowę. Decyzja ta wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed

                                                          
40 Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 46
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upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została
przerwana na czas dłuższy niż niż 2 lata.

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji następuje w drodze wydania decyzji
administracyjnej przez  właściwy organ -  art. 162 par. 1 pkt 1 i par. 3 Kodeksu
postępowania administracyjnego.

Decyzje o pozwoleniu na budowę właściwy organ przesyła niezwłocznie organowi,
który wydał decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - art. 38 ust. 1
Prawa budowlanego.

Jak wynika z art. 84 Prawa budowlanego, organami nadzoru architektoniczno-
budowlanego są: wojewoda i kierownik urzędu rejonowego, przy czym kierownik urzędu
rejonowego jest organem pierwszej instancji w sprawach wynikających z Prawa
budowlanego, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Prawo budowlane nie zawiera zakazu przekazywania, przez kierowników urzędów
rejonowych, organom gminy (za zgodą wojewody) wykonywania nadzoru budowlanego.
Wynika to z art. 40 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej
administracji ogólnej41. Przekazanie może dotyczyć całej problematyki nadzoru
budowlanego lub tylko wybranych zagadnień, np.  wydawanie decyzji o pozwoleniu na
budowę. Zakres tych uprawnień określa zawarte porozumienie  między kierownikiem
urzędu rejonowego, a organem gminy, za zgodą wojewody. W każdym przypadku organem
II instancji w tych sprawach, w stostunku do wydanych prze kierownika urzędu
rejonowego lub wójta (burmistrza, prezydenta)  decyzji lub postanowień,  będzie, zgodnie
z art. 17 pkt. 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego - wojewoda.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 Prawa budowlanego przez użyte pojęcie �właściwy organ�
można rozumieć kierownika urzędu rejonowego lub organ gminy - jeżeli kompetencje
kierownika urzędu rejonowego zostały przekazane, chyba, że w przepisach wskazano inny
organ.

                                                          
41 Dz.U. Nr 21,. poz. 23, ze zm.
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2.2. Charakterystyka uwarunkowań ekonomiczno-organizacyjnych

Lasy stanowią niezbędny czynnik równowagi ekologicznej, ciągłości życia
biologicznego i przyrodniczej różnorodności krajobrazu. Zachowanie i powiększenie
zasobów leśnych kraju, realizowane w ramach polityki środowiskowej zrównoważonego
rozwoju, jest jedną z podstawowych funkcji państwa, realizowanych w ramach tzw. celów
ogólnospołecznych.

Lasy znajdują się pod stałym, negatywnym oddziaływaniem czynników
zewnętrznych, czego przejawem są występujące co pewien czas masowe zniszczenia
będące następstwem chorób powodowanych przez szkodliwe owady i grzyby oraz
rozległych pożarów lasu.

Lasy polskie charakteryzują się znacznym rozdrobnieniem i rozproszeniem
kompleksów leśnych.

Wg stanu na koniec 1993 r.42 lesistość w Polsce wynosiła 27,9%, lecz na terenie
kraju była b.zróżnicowana. Wahała się od 11,9% w województwie płockim, 13,4% - w
skierniewickim i 14,9%  - w łódzkim do 44,8% - w gorzowskim, 47,5% - w krośnieńskim i
48,4% - w zielonogórskim.

Powierzchnia lasów pozostających w zarządzie Lasów Państwowych w okresie
powojennym kształtowała się, w sposób następujący:
•  w 1946 r.  -  5.408 tys. ha,
•  w 1968 r.  -  6.420 tys. ha,
•  w 1988 r.  -  6.810 tys. ha,
•  w 1993 r.  -  6.833 tys. ha.

Na wzrost powierzchni lasów o ok. 1,4 mln ha miało wpływ przede wszystkim
zalesienie w latach 60-tych znacznego areału nieużytków i najsłabszych gruntów rolnych,
nieprzydatnych dla rolnictwa. Zalesienia realizowano także w latach następnych.

Wg stanu na koniec 1993 r.43 w strukturze wiekowej lasów dominowały
drzewostany młode w wieku do 60 lat, zajmujące ok. 62% powierzchni. Starszych, ponad
80-letnich, było jedynie ok. 22%. Przeciętny wiek drzewostanów w Lasach Państwowych
wynosił wówczas 54 lata.

Niekorzystnie przedstawiała się struktura gatunkowa lasów. Przeważały
drzewostany iglaste, zajmujące 78% powierzchni, znacznie bardziej podatne na wpływ
zanieczyszczeń powietrza - sprzyjających zagrożeniom ze strony szkodliwych owadów i
grzybów chorobotwórczych, a tym samym prowadzących do ograniczenia przyrostu drzew.
Wprawdzie od 1945 do 1993 r. wzrósł z 13% do 22% udział gatunków liściastych, lecz
nadal w drzewostanach dominowała sosna, zajmująca aż 69% powierzchni.

Znaczny udział młodych, jednogatunkowych drzewostanów miał wpływ na rozmiar
i rodzaj zadań w zakresie pielęgnacji i ochrony lasu wykonywanych w Lasach
Państwowych. W związku z charakterem wykonywanych cięć w pozyskanym drewnie
dominowały sortymenty cienkie, co rzutowało na koszty gospodarki leśnej.

Zasoby drewna we wszystkich drzewostanach będących w zarządzie Lasów
Państwowych w 1993 r. wynosiły 1.300 mln m3.

                                                          
42 Opracowania GUS pt. �Leśnictwo 1996�
43 Według �Informacji o stanie lasów w 1993 roku�, opracowanej przez MOŚZNiL w 1994 r.
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W skład Lasów Państwowych wchodziły, wg stanu na koniec 1993 r. następujące
jednostki organizacyjne:
•  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,
•  17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w: Białymstoku, Gdańsku,

Katowicach, Krakowie, Krośnie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Pile, Poznaniu, Radomiu,
Szczecinie, Szczecinku, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze,

•  432 nadleśnictwa, zarządzające i prowadzące gospodarkę leśną średnio na powierzchni
16 tys. ha lasów,

•  54 zakłady, realizujące zadania w zakresie: produkcji, handlu i usług.
Lasy Państwowe zarządzały w 1993 r. majątkiem trwałym o wartości 878,4 mln zł,

który zwiększył się w porównaniu do 1992 r. o 55,8 mln zł. W zarządzie Lasów
Państwowych pozostawały w 1993 r. m.in. budynki i budowle o łącznej wartości 725,9 mln
zł i stopniu zużycia ponad 50 %.

Przeciętne roczne zatrudnienie w Lasach Państwowych w latach 1992 i 1993,
wynosiło:
•  w Dyrekcji Generalnej LP i w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, w 1992 r

- 1.747 osób, a w 1993 r. - 1.564 osób, tj. spadek o 10,5 %.,
•  w nadleśnictwach, w 1992 r. - 69.641 osób, a w 1993 r. - 69.598 osób, tj. spadek o 0,01

%.,
•  w zakładach w 1992 r. - 9.645 osób, w 1993 r. - 6.416 osób, tj. spadek o 33,5 %.

Średnia płaca miesięczna (brutto) w Lasach Państwowych, na tle średniej płacy
miesięcznej w kraju, wynosiła:
•  w 1992 r. w Lasach Państwowych - 261,6 zł., średnia w kraju - 298,8 zł., tj.    87,5 %,
•  w 1993 r. w Lasach Państwowych - 350,0 zł., średnia w kraju - 409,8 zł., tj.    85,4 %.

Wykonanie w Lasach Państwowych zadań w zakresie gospodarki leśnej, w latach
1992-93, tj. w okresie poprzedzającym lata objęte kontrolą, przedstawia tabela 1.

Tabela 1
Wykonanie podstawowych zadań w Lasach Państwowych,

w zakresie gospodarki leśnej w latach 1992-93

Lp. Wyszczególnienie Jednostka
miary

1992 r.    1993 r. Dynamika zmian
1993/1992

1 Odnowienia na gruntach
leśnych i zalesienia, ogółem
w tym:
zalesienia na gruntach
nieleśnych

 ha

 ha

     48.211

       4.264

  57.923

    4.580

120,1%

106,9%
2 Pielęgnowanie upraw i

młodników     tys. ha     334,5   325,0 97,3%
3 Trzebieże     tys. ha     442,9   393,5 88,8%
4 Przebudowa drzewostanów,

ogółem
w tym:
wykonana ze środków
budżetowych

      ha

      ha

    6.583

    2.530

  7.686

  3.565

116,7%

140,9%
5 Pozyskanie drewna
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grubizny, ogółem      tys. m3      18.386     18.516 97,5%

Jak wynika z tabeli 1 w 1993 r. wzrosło, w stosunku do 1992 r., wykonanie zadań w
zakresie: odnowień na gruntach leśnych, zalesień oraz przebudowy drzewostanów.
Zmniejszył się natomiast rozmiar wykonanych zadań w zakresie pielęgnowania upraw i
młodników oraz trzebieży. Pozyskanie drewna w 1993 r. było o 470 tys. m3 niższe niż w
1992 r.

Dochody i wydatki w Lasach Państwowych w latach 1992-93, prezentuje tabela 2

                                                                                                                                  Tab. 2

                               Dochody i wydatki w Lasach Państwowych w latach 1992-93

                                                                                                                               w mln zł

Lp. Wyszczególnienie           1992 r.            1993 r.
Dynamika zmian
1993/1992

1 Dochody ze sprzedaży
produktów, robót i usług,
ogółem
w tym:
ze sprzedaży drewna

         886,5

         655,8

         1.044,6

            815,2

          117,8 %

          124,3 %

2 Wydatki, ogółem            832,6          1.027,9           123,4 %
w tym m.in.na:
Działalność podstawową
% wydatków ogółem

         441,5
         53,0 %

            629,1
           61,2 %

          142,5 %

Działalność administracyjną
% wydatków ogółem

          241,9
         29,0 %

            314,5
           30,6 %

           130,0 %

Działalność uboczną
% wydatków ogółem

           13,1
           1,5 %

             20,2
            1,9 %

            155,3 %

Działalność dodatkową
% wydatków ogółem

           13,6
           1,6 %

            16,5
           1,6 %

            121,3 %

3 Nadwyżka dochodów nad
wydatkami             77,4              10,5              13,6 %

W latach 1992-93 wydatki w Lasach Państwowych rosły szybciej niż dochody, a
uzyskana w 1993 r. nadwyżka w wysokości 10,5 mln zł stanowiła zaledwie 13,6 %
nadwyżki uzyskanej w 1992 r.
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2.3. Istotne ustalenia kontroli

 
 
 2.3.1. Zarząd nad lasami państwowymi, stanowiącymi własności Skarbu Państwa,

sprawowany przez Lasy Państwowe

1. Z ustaleń kontroli w Dyrekcji Generalnej LP wynika, że Lasy Państwowe zarządzały w
okresie objętym kontrolą lasami i innymi gruntami związanymi z gospodarka leśną, o
powierzchni:
•  w 1994 r.  -   7.453.278 ha, w tym lasów - 7.039.382 ha,
•  w 1995 r.  -   7.470.182 ha, tj. więcej niż w 1994 r. o 0,2 %, w tym lasów - 7.055.185

ha, tj. więcej niż w 1994 r. o 0,2 %,
•  w 1996 r.  -   7.483.364 ha, w tym lasów - 7.070.940 ha, tj. więcej niż w 1994 r. o

31.558 ha, tj. o 0,4 %.

Objęte kontrolą pełną 63 nadleśnictwa zarządzały na koniec 1996 r. gruntami o
powierzchni 1.019.571 ha, tj. 13,6 % gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, w tym
973.956 ha lasów, tj. 13,7% lasów w zarządzie Lasów Państwowych. Przeciętnie jedno
spośród skontrolowanych nadleśnictw zarządzało gruntami o powierzchni 16.183 ha, która
wahała się w poszczególnych nadleśnictwach od 6,4 tys. ha w Nadleśnictwie Siedlce, do
29,6 tys. ha w Nadleśnictwie Jedwabno.

Z ustaleń kontroli w nadleśnictwach wynika, że powierzchnia leśna wzrosła w 47
nadleśnictwach spośród 63 skontrolowanych. Badania kontrolne wykazały wzrost
powierzchni leśnej w tych nadleśnictwach o 4,8 tys.ha. Stan powierzchni leśnej w badanym
okresie nie zmienił się w 4 nadleśnictwach, a w 12 nadleśnictwach powierzchnia leśna
uległa zmniejszeniu.

Powierzchnię lasów i innych gruntów związanych z gospodarką leśną, w zarządzie
 Lasów Państwowych w latach 1994-96, przedstawia tabela 3.
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                  Tab. 3
          Powierzchnia lasów i innych gruntów związanych z gospodarką leśną
                     w zarządzie Lasów Państwowych, w latach 1994-96

                                                                w ha według stanu na koniec 1994, 1995 i 1996 r.
Wyszczególnienie           1994 r.         1995 r.      1996 r. Dynamika zmian

     1996/1994
Grunty ogółem
w tym:

1. Lasy, razem
    w tym m.in:
    - grunty zalesione
    - grunty niezalesione

2. Grunty przeznaczone do
    zalesienia

3. Grunty rolne

4. Nieużytki

5. Inne grunty

    7.453.278

    7.039.382

    6.788.962
         66.146

         12.834

       175.941

       100.410

       124.711

     7.470.182

     7.055.185

     6.813.618
          54.824

          24.586

        182.422

         103.491

         104.498

  7.483.364

  7.070.940

  6.826.891
       54.541

       32.372

     183.546

     101.419

       95.087

        100,4 %

       100,4 %

       100,5 %
         82,4 %

       252,2 %

        104,3 %

         101,0 %

           76,2 %

2. W badanym okresie, w ramach sprawowanego zarządu w Lasach Państwowych,
nadleśnictwa m.in.:

•  zakupiły, za zgodą Dyrektora Generalnego LP, 394,9 ha gruntów, w tym 308,8 ha
lasów, za sumę 1.562,4 tys.zł, a także przejęły w zarząd z Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa 29.199,6 ha lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,

•  sprzedały, za zgodą Ministra OŚZNiL, 284,6 ha lasów i 459,1 ha gruntów rolnych
(wpływy do budżetu państwa z tytułu sprzedaży lasów i gruntów rolnych wyniosły -
5.078,5 tys.zł, a dochody Lasów Państwowych ze sprzedaży znajdujących się na tych
gruntach budynków i budowli wyniosły 3.451,0 tys.zł), a także przekazały w
użytkowanie, decyzją Ministra OŚZNiL, 8.687,7 ha lasów i innych gruntów.

3. Badania kontrolne w Dyrekcji Generalnej LP wykazały brak kompletności dokumentacji
w 4 wybranych losowo spośród 20 załatwianych spraw, dotyczących nabycia przez
nadleśniczych lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia (oznaczonych następującymi
numerami spraw w Dyrekcji Generalnej LP: 2123/89/96, 2123/92/96. 2123/94/96 i
2123/103/96), polegającej na  braku oznaczenia księgi wieczystej nieruchomości będących
przedmiotem nabycia, stwierdzającego tytuł własności i braku opisu stanu prawnego,
dotyczącego obciążenia nabywanych lasów lub gruntów.

Z badań tych wynika również, że w latach 1994-96 Minister OŚZNiL wydał na
wniosek Dyrektora Generalnego LP 1.199 decyzji wyrażających zgodę na sprzedaż lasów,
gruntów i innych nieruchomości, w tym :
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•   w 1994 r.           -          389 decyzji,
•   w 1995 r.           -          515 decyzji,
•   w 1996 r.           -          295 decyzji.

Spośród 150 wybranych losowo ww decyzji wydanych przez Ministra OŚZNiL,
stwierdzono nieprawidłowości co do kompletności w 31 wnioskach, składanych przez
Dyrektora Generalnego LP, tj. 20,6% zbadanych,. Nieprawidłowości te dotyczyły:
•  braku wypisu z ewidencji gruntów - w 26 przypadkach,
•  braku zaświadczenia dotyczącego mpzp - w 3 przypadkach
•  braku oświadczeń dotyczących roszczeń reprywatyzacyjnych - w 2 przypadkach.

4. Z ustaleń kontroli wynika, że w 25 spośród skontrolowanych 63 nadleśnictw, tj. 39,6%,
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ewidencji powierzonych w zarząd zasobów
Skarbu Państwa, polegające na: braku lub niewłaściwym prowadzeniu ksiąg ewidencji
gruntów i niepełnej ewidencji lasów ochronnych.

•  W Nadleśnictwie Brzózka (RDLP Zielona Góra) nie wprowadzano na bieżąco
zmian w księgach ewidencji gruntów, w związku z tym m.in. nierzetelnie
sporządzano sprawozdawczość w tym zakresie. Dotyczyło to 39 działek o
powierzchni - 46,51 ha przejętych w 1994 r. z Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa.

•  W Nadleśnictwie Waliły (RDLP Białystok), w składanych corocznie deklaracjach
podatkowych w latach 1994-96 w Urzędzie Gminy w Gródku, wykazywano
powierzchnię 4.371 ha lasów ochronnych, tj. o 401 ha większą od faktycznej.
Zapłacono w związku z tym podatek niższy od należnego łącznie za trzy lata -
19.709,95 zł. Odsetki z tytułu niewłaściwego naliczenia podatku leśnego
wyniosły - 16.166,27 zł.

•  Nadleśniczy Nadleśnictwa Włodawa podawał w corocznie składanych
deklaracjach podatkowych do gmin powierzchnię lasów ochronnych, w 1994 r. -
1.363 ha, w 1995 r. - 1.233 ha i w 1996 r. - 1.234 ha, podczas gdy, jak wykazała
kontrola, powierzchnia lasów ochronnych wyniosła w badanym okresie 226 ha.
Uszczuplenia podatku leśnego należnego gminom wyniosły w latach 1994-94
kwotę 121.316 zł, zaś należne odsetki około 90 tys.zł.

5. Ustalenia kontroli w Dyrekcji Generalnej LP oraz w skontrolowanych regionalnych
dyrekcjach Lasów Państwowych i nadleśnictwach wykazały, że w Lasach Państwowych nie
prowadzi się ewidencji wartościowej gruntów i lasów, pomimo, że przepisy prawne44

nakazują spełnienie tego obowiązku.

                                                          
44 Zgodnie z par. 8 ust. 1 rozporządzenia RM w sprawie gospodarki finansowej w Lasach Państwowych,
jednostki organizacyjne Lasów Państwowych prowadzą ewidencję ilościową i wartościową powierzonego w
zarząd mienia Skarbu Państwa.
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6. Z ustaleń kontroli w Dyrekcji Generalnej LP wynika, że w badanym okresie zmniejszyła
się w Lasach Państwowych powierzchnia leśna, niezalesiona, z 66,1 tys. ha w 1994 r. do
54,5 tys. ha w 1996 r., tj. o 17,6%.

W skontrolowanych nadleśnictwach badania wykazały zmniejszenie powierzchni
leśnej, niezalesionej w badanym okresie z 12.642 tys. ha ogółem w 1994 r. do 7.838 tys.ha
w 1996 r., tj. o 38,1%, przy czym w 29 nadleśnictwach powierzchnia ta wzrosła.

•  W skontrolowanych nadleśnictwach na terenie RDLP Katowice powierzchnia
leśna niezalesiona, zmniejszyła się z 4.181 ha w 1994 r. do 1.645 ha w 1996 r.,
tj. o 2.536 ha (60,6%).

•  W Nadleśnictwie Rudy Raciborskie (RDLP Katowice), gdzie występowała w
1994 r. wyjątkowo duża powierzchnia leśna niezalesiona, wynosząca 2.947 ha,
w 1996 r. powierzchnia ta zmalała do 718 ha, tj. o 2.229 ha (75,6%).

•  W Nadleśnictwie Biłgoraj (RDLP Lublin) powierzchnia leśna, niezalesiona
wzrosła w badanym okresie ze 108 ha w 1994 r. do 123 ha w  1996 r., tj. o 15 ha
(13,8%).

7. Z ustaleń kontroli w Dyrekcji Generalnej LP wynika, że w badanym okresie wzrost
powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia, pozostających w zarządzie Lasów
Państwowych, z 12.834 ha w 1994 r. do 32.372 ha w 1996 r.,  tj. więcej o 152,2%,
spowodowany był niewystarczającym, w stosunku do potencjalnych możliwości, tempem
prac zalesieniowych prowadzonych w Lasach Państwowych.

Z ustaleń kontroli w Dyrekcji Generalnej LP wynika, że w latach 1994-96, na
planowane środki budżetowe mające pokryć koszty zalesień, w wysokości - 81,5 mln zł,
Lasy Państwowe  otrzymały 76,6 mln. zł, tj. 93,9%, które w całości wykorzystały.

Grunty przeznaczone do zalesienia występowały na koniec 1996 r. w 44 spośród 63
skontrolowanych nadleśnictw, tj. 69,8% jednostek, przy czym ich powierzchnia wahała się
od 1 ha w Nadleśnictwach: Ciechanów, Sokołów Podlaski i Brzózka, do 1.225 ha w
Nadleśnictwie Krynki.

Ogółem powierzchnia gruntów przeznaczonych do zalesienia w badanych
nadleśnictwach wzrosła z 2.672 ha w 1994 r., do 5.330 ha w 1996 r., tj. o 99,4 %.

8. Z badań przeprowadzonych w Dyrekcji Generalnej LP wynika, że w okresie objętym
kontrolą wzrosła powierzchnia lasów ochronnych o 109.582 ha, z 3.187.806 ha w 1994 r.,
co stanowiło 45,2% powierzchni lasów w zarządzie Lasów Państwowych, do 3.297.388 ha
w 1996 r., tj. 46,6% udziału powierzchni lasów.

W badanych nadleśnictwach powierzchnia lasów ochronnych wzrosła z 467.249 ha
w 1994 r. (co stanowiło 47,9% powierzchni leśnej w tych nadleśnictwach), do 472.127 ha
w 1996 r., tj. o 1,0% i wahała się na koniec 1996 r. od 15 ha w Nadleśnictwie Przasnysz
(co stanowiło 0,1% powierzchni lasów w Nadleśnictwie), do 18.037 ha w Nadleśnictwie
Rymanów (co stanowiło 91,2% powierzchni leśnej Nadleśnictwa).



CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
Istotne ustalenia kontroli

43

9. W dyrekcji Generalnej LP ustalono, że powiększyły się zasoby grubizny na pniu w
lasach stanowiących własność Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Lasów
Państwowych.

Zasoby grubizny na pniu w lasach pozostających w zarządzie Lasów Państwowych,
w latach 1994-96, przedstawia tabela 4.

                                                                                                                                 Tab. 4
         Zasoby grubizny na pniu w lasach pozostających w zarządzie

Lasów Państwowych, w latach 1994-96

Wyszczególnienie       1994 r.       1995 r.       1996 r.
Dynamika zmian
1996/1994

Grubizna na pniu (mln m3)        1.310       1.323       1.341      102,3%
Przeciętna zasobność na 1 ha
lasów (m3)         192          194          196      102,0%

 Jak wynika z danych zawartych w tabeli 4, w okresie objętym badaniami zwiększyły się
zasoby grubizny drzew na pniu o 31 mln. m3, a także przeciętna zasobność lasów o 4 m3 na
1 ha.

10. Z ustaleń kontroli w Dyrekcji Generalnej LP wynika, że w 1994 r. skradziono z lasów
73.968 m3 drewna o wartości 4.787.536 zł, a odzyskano od sprawców kradzieży 38,7% tej
kwoty. W 1995 r. skradziono 72.655 m3 drewna o wartości 8.249.587 zł, a odzyskano 39,2
% tej kwoty. W 1996 r. skradziono 51.825 m3 drewna o wartości 6.223.891 zł, a odzyskano
56,1 % tej kwoty.

Z przeprowadzonych badań wynika, że w większości kontrolowanych nadleśnictw
poprawiła się skuteczność zwalczania szkodnictwa leśnego, m.in. poprzez wzrost
wykrywalności sprawców szkodnictwa w lasach oraz poprawę efektów w odzyskiwaniu
skradzionego drewna. Wzrost wykrywalności sprawców szkodnictwa w lasach wynosił w
1994 r. - 59,5%, w 1995 r. - 61,6% i w 1996 r. - 61,8%.

W 6 spośród skontrolowanych 63 nadleśnictw, tj. 9,5% sytuacja w zakresie
zwalczania szkodnictwa leśnego nie poprawiła się.

•  W Nadleśnictwie Daleszyce (RDLP Radom) stwierdzono występowanie licznych
kradzieży drewna. W 1994 r. wystąpiło 160 przypadków kradzieży drewna, a
masa skradzionego drewna wynosiła -  493 m3, w 1995 r.  zanotowano 215
takich przypadków, a masa skradzionego drewna wyniosła - 916 m3, w 1996 r. -
249 przypadków, a masa skradzionego drewna - 736 m3, przy wskaźniku
wykrywalności sprawców w tych latach, wynoszącym odpowiednio  24,9% , 22%
i 29,0%.

•  W Nadleśnictwie Pszczyna (RDLP Katowice) liczba kradzieży w okresie objętym
badaniami wzrosła z 4 przypadków w 1994 r. do 16 w 1996 r., tj. czterokrotnie.
W tych latach osądzono sprawców w 4 przypadkach, a w 16 przypadkach
umorzono postępowanie.
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11. Zwiększyły się zasoby infrastruktury technicznej w zakresie wyposażenia jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych w maszyny i urządzenia techniczne oraz środki
transportowe. Wartość ich wzrosła ze 122 mln zł w 1994 r. do 205 mln zł w 1996 r., tj.  o
68,0 %. W badanym okresie wzrosła ilość specjalistycznych ciągników do prac leśnych z
618 w 1994 r. do 622 w 1996 r., natomiast zmniejszyła się ilość samochodów osobowych i
osobowo-terenowych z 4.298 w 1994 r. do 3.118 w 1996 r., tj. o 27,5%.

 W skontrolowanych regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych i
nadleśnictwach, wartość ta wzrosła z 27,1 mln. zł w 1994 r. do 56,3 mln. zł w 1996 r., tj. o
107,7%.

 
 12. Poprawił się stan zdrowotny lasu, co potwierdza ustalony w Dyrekcji Generalnej LP wzrost

powierzchni lasów bez uszkodzeń i zmniejszona powierzchnia drzewostanów ze średnim i
dużym stopniem uszkodzonych drzew. Ustalenia te potwierdzone zostały opracowaniem
Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska z 1996 r., pt. �Stan uszkodzenia lasów w
Polsce w 1995 r. na podstawie badań monitoringowych� i opracowaniem Instytutu
Badawczego Leśnictwa w Warszawie, pt. �Monitoring biologiczny lasów�. I tak:
•  powierzchnia lasów bez uszkodzeń stanowiła w 1994 r. - 5,2% powierzchni lasów

pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, w 1995 r. powierzchnia ta wzrosła do
5,7%, a w 1996 r. do 10,4%

•  powierzchnia lasów zaliczanych do klasy ostrzegawczej, tj. 11-25% uszkodzonych
drzew, wzrosła z 39,8% w 1994 r. do 41,6% w 1995 %, i do 49,8% w 1996 r.,

•  powierzchnia lasów zaliczanych do klasy średnich i lekkich uszkodzeń, tj. 26-60%
uszkodzonych drzew, zmniejszyła się  z 51,2% w 1994 r. do 49,5% w 1995 r. i do
37,1% w 1996 r.

•  powierzchnia lasów zaliczanych do klasy dużych uszkodzeń, tj. powyżej 60%
uszkodzonych drzew, zmniejszyła się z 3,5% w 1994 r. do 2,9% w 1995 r. i do 2,4% w
1996 r.

13. Zarządzeniami Dyrektora Generalnego LP powołano w latach 1994-96 w Lasach
Państwowych pierwotnie 7 Leśnych Kompleksów Promocyjnych, a następnie 3 LKP
obejmujących łącznie 445.670 ha, tj. 6,3% powierzchni lasów pozostających w zarządzie
Lasów Państwowych, w których prowadzona jest gospodarka leśna na zasadach
wzorcowych, uwzględniających środowiskotwórcze funkcje lasów, pod nazwą:

•  Lasy Puszczy Białowieskiej, o powierzchni - 56.518 ha,
•  Bory Tucholskie - 82,723 ha,
•  Lasy Gostynińsko-Włocławskie - 52.178 ha,
•  Lasy Puszczy Kozienickiej - 29.972 ha,
•  Lasy Janowskie - 31.348 ha,
•  Bory Lubuskie - 32.021 ha,
•  Lasy Beskidu Śląskiego - 39.780 ha,
•  Lasy Oliwsko-Dalżrubskie - 40.743 ha,
•  Lasy Puszczy Bukowej i Goleniowskiej - 32.744 ha,
•  Lasy Rychtalskie - 47.643 ha.
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 Leśne kompleksy promocyjne służą podniesieniu biologicznej odporności lasów. Działania
te mają charakter długofalowy i przyczynią się m.in. do zmniejszenia zagrożeń ze strony
szkodliwych owadów i grzybów.

 

 2.3.2. Efekty prowadzenia gospodarki  leśnej przez Lasy Państwowe

 2.3.2.1. Realizacji zadań w zakresie gospodarki leśnej
 

1. System planowania zadań w zakresie gospodarki leśnej, oparty jest na planach
urządzenia lasu oraz na rocznych planach finansowo-gospodarczych.

Z ustaleń kontroli w Dyrekcji Generalnej LP wynika, że do końca 1996 r.
opracowane zostały nowe plany urządzenia lasów lub uzupełnione istniejące plany,
zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o lasach, dla 302 spośród wszystkich 438
nadleśnictw w Lasach Państwowych, tj. dla 68,9 %, z tego Minister OŚZNiL zatwierdził
plany dla 245 nadleśnictw, tj. 55,9 % nadleśnictw w Lasach Państwowych.

Dla  pozostałych 193 nadleśnictw nie opracowano do końca 1996 r. nowych lub
uzupełnionych planów urządzenia lasów, zgodnie z wymogami ustawy o lasach, przez co
nie stworzono podstawowego dokumentu do prowadzenia gospodarki leśnej w tych
nadleśnictwach, co utrudniało określenie dla tych jednostek ustawowych celów gospodarki
leśnej i zadań związanych z prowadzeniem tej gospodarki, a także konkretyzowanie zadań
w rocznych planach finansowo-gospodarczych.

Z ustaleń kontroli w Dyrekcji Generalnej LP i w regionalnych dyrekcjach Lasów
Państwowych wynika również, że od czasu opracowania planu, do czasu jego
zatwierdzenia upływa przeciętnie 3 lata, co oznacza, że nadleśnictwa przez kilka lat
prowadzą działalność nie mając zatwierdzonego planu urządzenia lasu; dzieje się tak z
uwagi na rozwlekłe procedury określone w instrukcji urządzenia lasu, dodatkowe wymogi
stawiane planom urządzenia lasu w trakcie kontroli i odbioru, a także małą wydajność prac
kameralnych związanych z opracowaniem planów.

Za brak planów urządzenia lasów dla 193 nadleśnictw, a także za tolerowanie
przewlekłego trybu ich opracowywania, odpowiedzialnymi w Lasach Państwowych, są:
•  dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, których obowiązkiem było,

zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o lasach, opracowanie do końca 1996 r. nowych lub
uzupełnionych planów urządzenia lasu dla nadzorowanych nadleśnictw, przy czym, jak
wynika z ustaleń kontroli, żaden z dyrektorów nie wykonał w pełni tego obowiązku,

•  Dyrektor Generalny LP, który, zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 4 ustawy o lasach, organizuje
planowanie urządzeniowe w lasach i prognozowanie w leśnictwie.

2. Spośród 11 skontrolowanych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadzorujących
łącznie 286 nadleśnictw, plany urządzenia lasów opracowano i przekazano do dnia 31
grudnia 1996 r., do Dyrekcji Generalnej LP, celem przedłożenia do zatwierdzenia, dla 192
nadleśnictw, tj. 67,1%, a Minister OŚZNiL zatwierdził plany dla 156 nadleśnictw, tj.
54,5 %.
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•  W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, na 21 nadzorowanych
nadleśnictw, opracowano plany urządzenia lasu dla 7 nadleśnictw, tj. 33,3%, a
Minister OŚZNiL zatwierdził do końca 1996 r. plany dla 4 nadleśnictw, tj.
19,0% nadzorowanych nadleśnictw.

•  W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, na 14
nadzorowanych nadleśnictw, do końca 1996 r. opracowano plany urządzenia
lasów i przekazano do Dyrekcji Generalnej LP celem przedłożenia do
zatwierdzenia dla 5 nadleśnictw, tj. 35,7 %, a  Minister OŚZNiL do dnia 31
grudnia 1996 r. zatwierdził wszystkie.

4. Z ustaleń kontroli w nadleśnictwach wynika, że 46 spośród skontrolowanych 63
nadleśnictw, tj. 73,0%, posiadało plany urządzenia lasów, opracowane zgodnie z
wymogami ustawy o lasach, a plany zatwierdzone przez Ministra OŚZNiL do końca 1996
r. posiadało 37 nadleśnictw, tj. 58,7%.

•  W Nadleśnictwie Kolumna (RDLP Łódź) poprzednio opracowany plan
urządzenia lasu obowiązywał do dnia 31 grudnia 1991 r. Od 1995 r.
prowadzone są prace nad opracowaniem nowego planu urządzenia lasu na lata
1996-2005. Jak wynika z ustaleń kontroli, zakończenie prac wstępnie
przewidziano na koniec 1997 r.

•  Dla Nadleśnictwa Płaska (RDLP Białystok) opracowany został plan urządzenia
lasu na lata 1994-2004. Plan ten przekazany został w trybie roboczym do
Nadleśnictwa, z Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Białymstoku
dopiero w dniu 25 marca 1996 r., a do czasu zakończenia kontroli, tj. do dnia 21
maja 1997 r. nie został zatwierdzony przez Ministra OŚZNiL.

5. W Dyrekcji Generalnej LP ustalono, że w okresie objętym badaniami wystąpiły
opóźnienia w opracowywaniu rocznych planów finansowo-gospodarczych Lasów
Państwowych, w efekcie czego plany te obowiązywały dopiero w połowie lat, dla których
były opracowywane. Dokonywano także zmian tych planów w ciągu roku, w tym również
w ostatnim miesiącu roku, którego dotyczyły. I tak:
•  w 1994 r. plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych przyjęty został w dniu 12

maja 1994 r., a następnie zmieniony w dniu 14 grudnia 1994 r.,
•  w 1995 r. plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych przyjęty został w dniu 29

czerwca 1995 r., a następnie zmieniony w dniu 20 grudnia 1995 r.,
•  w 1996 r. plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych przyjęty został w dniu 16

lipca 1996 r., a następnie zmieniony w dniu 16 grudnia 1996 r..
Z ustaleń kontroli wynika, że w Dyrekcji Generalnej LP, począwszy od 1993 r.

przyjęto zasadę, że do czasu określenia przez Ministra OŚZNiL wysokości obciążeń
kosztami utrzymania Dyrekcji Generalnej LP i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
oraz wielkości odpisu podstawowego na Fundusz Leśny, obciążający koszty nadleśnictw -
jednostki organizacyjne Lasów Państwowych będą prowadziły swoją działalność w oparciu
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o plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych w tzw. wersji operacyjnej, nie objętej
rozporządzeniem RM w sprawie zasad gospodarki finansowej w LP.

Przyjęto również, że po określeniu przez Ministra OŚZNiL ww wskaźników
sporządza się zasadniczy plan na dany rok, w maju lub w czerwcu każdego roku.

Jak wynika z ustaleń kontroli, wnioski w sprawie określenia ww wskaźników
kierowane były przez Dyrektora Generalnego LP do Ministra OŚZNiL dopiero w kwietniu
każdego roku objętego badaniami i załatwiane były przez Ministra niezwłocznie.

Ponadto ustalenia kontroli wykazały, że w okresie objętym badaniami Dyrektor
Generalny LP nie zatwierdzał rocznych planów finansowo-gospodarczych poszczególnych
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych - co stanowiło niedopełnienie obowiązku
określonego w par. 6 ust. 3 rozporządzenia RM w sprawie zasad gospodarki finansowej w
LP.

6. Z ustaleń kontroli w Dyrekcji Generalnej LP wynika, że okresie objętym kontrolą
wykonano w Lasach Państwowych zadania w zakresie gospodarki leśnej, w rozmiarze
określonym w tabeli 5
                                                                                                                             Tab. 5

Wykonanie zadań w zakresie gospodarki leśnej w Lasach Państwowych
w latach 1994-96

Wyszczególnienie Jednostka
miary

  1994 r.  1995 r.    1996 r.
 Dynamika
  zmian
1996/1994

Odnowienia na gruntach leśnych ha  52.447     57.607    48.304       92,1 %
Zalesienia nieużytków oraz
gruntów nie nadających się do
produkcji rolnej ha    9.848     11.580     12.012     121,9 %
Poprawki i uzupełnienia ha  21.348     25.519     21.127       98,9 %
Pielęgnowanie upraw i
młodników  w wieku do 20 lat ha 322.629   354.255    336.138     104,1 %
Trzebieże w drzewostanach w
wieku powyżej 20 lat ha 394.233   504.497    488.456      123,9 %
Rekultywacja gruntów ha          27 472 115 425,9 %
Przebudowa drzewostanów ha   18.148 18.643 16.618 91,6 %
Pozyskanie drewna, grubizny,
ogółem    tys. m3  18.333    18.774    18.616     101,5 %
Sprzedaż drewna, ogółem
w tym:
- dla przemysłu tartacznego,
- dla przemysłu celulozowo
  -papierniczego,
- dla przemysłu płytowego i
  sklejkowego,
- dla pozostałych odbiorców
   krajowych,
- na eksport

   tys.m3   20.756

    4.100

    4.000

    2.700

    9.446
       510

  19.623

      4.000

      4.100

      2.600

      8.731
         192

   20.644

     4.000

     4.000

     2.700

     9.778
        162

    99,4 %

      97,5 %

    100,0 %

    100.0 %

     103,5 %
       31,8 %
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  Jak wynika z ustaleń kontroli, w badanym okresie wykonywano corocznie podstawowe

zadania w zakresie gospodarki leśnej na zbliżonym lub wzrastającym poziomie, z
wyjątkiem zadań w zakresie odnowień na gruntach leśnych i przebudowy drzewostanów  -
które wykonano w 1996 r. na poziomie wyraźnie niższym, niż w 1995 r.

 Wielkość pozyskania drewna utrzymywana była corocznie w badanym okresie na poziomie
niższym o około 40 % od wielkości rocznego przyrostu drzew na pniu, i na przykładzie lat
1994-95, wynosiła:
•  w 1994 r. pozyskano 18.333 tys. m3, a przyrost grubizny drzew na pniu wyniósł 35.308

tys. m3,
•  w 1995 r. pozyskano 18.774 tys. m3, a przyrost grubizny drzew na pniu wyniósł 41.944

tys. m3,
•  w 1996 r. pozyskano 18.616 tys.m3, a przyrost grubizny drzew na pniu wyniósł 52.670

tys.m3.
 
 7. Z badań kontrolnych wynika, że niektóre zadania w zakresie gospodarki leśnej, jak zalesienie

nieużytków i gruntów nie nadających się do produkcji rolnej i przebudowa drzewostanów,
wykonano w badanym okresie w znacznie większym rozmiarze, niż w latach
poprzedzających kontrolę, i tak, według danych zawartych w informacjach o wykonaniu
zadań gospodarczych w Lasach Państwowych w 1980 i w 1990 r.45 np:
•  zalesienia nieużytków i słabych gruntów rolnych, nie nadających się do produkcji

rolnej:
      1980 r.                          -                     7.050 ha,
      1990 r.                          -                     3.665 ha,
      1996 r.                          -                   12.012 ha,

•  przebudowa drzewostanów:
 1980 r.                          -                     4.362 ha,
 1990 r.                          -                     4.134 ha,
      1996 r.                          -                   12.618 ha.

 
 8. Z ustaleń kontroli w 63 nadleśnictwach wynika, że łącznie wykonano w badanym okresie zadania w

zakresie gospodarki leśnej na zbliżonym,  lub wzrastającym corocznie poziomie, poza
zadaniami w zakresie odnowień na gruntach leśnych (co spowodowane zostało
zmniejszeniem powierzchni zrębów zupełnych i zwiększeniem pozyskania drewna w
użytkowaniu przedrębnym), i tak:
•  odnowienia na gruntach leśnych wykonano w 1994 r. na powierzchni - 9.658 ha, a w
1996 r. - 6.554 ha, tj. mniej o 32,2%,

•  zalesienia nieużytków i gruntów rolnych nie nadających się do produkcji rolnej,
wykonano w 1994 r. na powierzchni - 1.463 ha, a w 1996 r. - 1.696 ha, tj. więcej o
15,9%,

                                                          
45 �Informacja o realizacji zadań gospodarczych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe�,
opracowywania corocznie, do 1991 r., przez Lasy Państwowe. Od 1992 r. Lasy Państwowe sporządzają
corocznie raport o stanie lasów oraz sprawozdanie finansowo-gospodarcze z działalności Lasów
Państwowych - zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o lasach.
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•  pielęgnowanie upraw i młodników wykonano w 1994 r. na powierzchni - 42.311 ha, a w
1996 r. - 48.715 ha, tj. więcej o 15,1%,

•  trzebieże wykonano w 1994 r. na powierzchni - 64.635 ha, a w 1996 r. - 67.357 ha, tj.
więcej o 4,2 %,

•  pozyskanie drewna wykonano w 1994 r. - 2.459 tys. m3, a w 1996 r. - 2.462 m3, tj.
więcej o 0,1%.

•  W Nadleśnictwie Krynki (RDLP Białystok) zmniejszyło się wykonanie zadań w
zakresie odnowień na gruntach leśnych z 116 ha w 1984 r. do 58 ha w 1996 r., tj.
o 50,0% i w zakresie pielęgnowania lasu, z 1678 ha w 1994 r. do 1266 ha w 1996
r. tj. o 24,6%, wzrosło natomiast wykonanie zadań w zakresie zalesienia
nieużytków ze 102 ha w 1994 r. do 218 ha w 1996 r., tj. o 113,7%.

•  W Nadleśnictwie Staszów (RDLP Radom) zmniejszyło się wykonanie zadań w
zakresie odnowień na gruntach leśnych ze 142 ha w 1994 r. do 138 ha w 1996 r.,
tj. o 2,9% i w zakresie pielęgnowania lasu z 3.373 ha w 1994 r. do 2.599 ha w
1996 r., tj. o 23,0% wzrosło natomiast wykonanie zadań w zakresie zalesień z 15
ha w 1994 r. do 29 ha w 1996 r. tj. o 93,3%.

•  W Nadleśnictwie Wipsowo (RDLP Olsztyn) wzrosło w badanym okresie
wykonanie zadań w zakresie odnowień na gruntach leśnych z 49 ha w 1994 r. do
95 ha w 1996 r., tj. o 93,8% oraz w zakresie pielęgnowanie lasu z 2.335 ha w
1994 r. do 2.431 ha w 1996 r. tj. o 4,1%.

 
 9. Wobec braku dla 193 nadleśnictw, tj. 44,1% wszystkich nadleśnictw w Lasach Państwowych, planów

urządzenia lasów, opracowanych zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o lasach,
nie jest możliwe ustalenie, czy wielkość wykonanych w latach 1994-96 zadań w zakresie
gospodarki leśnej, zapewniała w sposób optymalny realizację ustawowych celów
związanych z prowadzeniem tej gospodarki.

 2.3.2.2. Wydatki w Lasach Państwowych

1. Z ustaleń w Dyrekcji Generalnej LP wynika, że w okresie objętym kontrolą Lasy
Państwowe poniosły następujące wydatki:
•  w 1994 r. - 1.489,5 mln zł,
•  w 1995 r. - 2.529,7 mln zł, tj. wzrost w stosunku do 1994 r. o 69,8%,
•  w 1996 r. - 2.624,7 mln zł, tj. wzrost w stosunku do 1995 r. o 3,7%.
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Wydatki w Lasach Państwowych w latach 1994-96, przedstawia tabela 6
                                                                                                                                  Tab. 6
                                Wydatki w Lasach Państwowych w latach 1994-96
                                                                                                                         w mln zł.

Wyszczególnienie     1994 r.    1995 r.      1996 r.
Dynamika

zmian
1996/1994

Wydatki ogółem
w tym:

   1.489,5    2.529,7     2.624,7       176,2%

1. Wydatki na działalność podstawową,
    ogółem
    w tym m.in:
   1) wydatki na ochronę i
       zagospodarowanie lasu
   2) wydatki na utrzymanie i
       powiększanie zasobów i upraw
       leśnych
   3) wydatki na pozyskanie i sprzedaż
       drewna w stanie nie przerobionym
   4) wydatki na urządzenie lasu
   5) podatek leśny

      725,6

      311,4

        67,6

      228,3
        21,4
        33,8

   1.229,2

      540,7

        98,0

      411,5
        37,4
        65,4

    1.414,8

       505,3

     97,0

       471,3
         51,3
         89,6

      194,9%

       162,2%

       143,4%

       206,4%
       239,7%
       265,0%

2. Wydatki na działalność
    administracyjną, ogółem
    w tym koszty nadzoru nad lasami nie
    stanowiącymi własności Skarbu
    Państwa

        16,9

          1,3

        16,9

          3,4

        17,0

          3,4

     100,5%

      261,5%
3. Wydatki na działalność uboczną         21,1         29,8          27,9       132,2%
4. Wydatki na działalność dodatkową       159,9       269,7         270,1       168,9%

2. Główną pozycję wydatków działalności Lasów Państwowych stanowiła w badanym
okresie działalność podstawowa, wynosząca:
•  w 1994 r. -    725,6 mln zł, tj. 48,7% wydatków ogółem,
•  w 1995 r. - 1.122,9 mln zł, tj. 48,6% wydatków ogółem,
•  w 1996 r. - 1.414,8 mln zł, tj. 53,9% wydatków ogółem.

Wzrosły również wydatki na inwestycje z 84,0 mln zł w 1994 r. do 224,2 mln zł w
1995 r., tj. wzrost o 166,9% i  do 240,9 mln zł w 1996 r., tj. wzrost w stosunku do 1995 r. o
7,4%.

•  Na terenie RDLP Białystok, w okresie objętym badaniami wydatki na
działalność podstawową wzrosły o 67 %, z 52 mln zł  w 1994 r. do 87 mln z. w
1996 r, a wydatki na działalności administracyjną o 97 %, z 31 mln zł w 1994 r.
do 61 mln zł w 1996 r. Systematycznie wzrastał udział wydatków
administracyjnych w wydatkach ogółem, z 29,5% w 1994 r. do 33,3% w 1996 r.
Decydujący wpływ na to miał wzrost wynagrodzeń w nadleśnictwach, w których
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płace Służby Leśnej wzrosły średnio o 71% w 1995 r. w porównaniu do 1994 r. i
o 27,6% w 1996 r. w porównaniu do   1995 r.

•  W objętych kontrolą nadleśnictwach na terenie RDLP Łódź wzrosły wydatki na
działalność podstawową z 6.846 tys.zł w 1994 r. do 14.489 tys.zł w 1996 r., tj. o
111,6%, a także wydatki na działalność administracyjną z 5.216 tys.zł w 1994 r.
do 11.666 tys.zł w 1996 r., tj. o 123,6%.

3. Wydatki na działalność dodatkową i uboczną były w skali Lasów Państwowych niższe,
niż uzyskane dochody z tej działalności.

Z ustaleń kontroli wynika natomiast, że w 31 spośród skontrolowanych 63
nadleśnictw, tj. 49,2%, wystąpiła działalność dodatkowa lub uboczna, w której wydatki
przewyższały uzyskane przychody.

•  W Nadleśnictwie Trzebielino (RDLP Szczecinek) w 1996 r. wydatki na
gospodarkę łowiecką zamknęły się kwotą 610 tys. zł, a przychody 557,8 tys. zł.

•  W Nadleśnictwie Lesko (RDLP Krosno) straty przyniosło prowadzenie ośrodka
rekreacyjnego �Mogadar�, spowodowane m.in. bardzo niskim wykorzystaniem,
wynoszącym w 1994 r. - 21,03% w 1995 r. 20,58%, a w 1996 r. - 17,13%.

•  W Nadleśnictwie Smardzewice (RDLP Łódź) zanotowano w latach 1994-96
ujemny wynik finansowy w gospodarce łowieckiej oraz prowadzeniu Leśnego
Ośrodka Szkoleniowego w Nagórzycach. Wydatki na prowadzenie gospodarki
łowieckiej były corocznie wyższe od dochodów,  o 15 tys. zł w 1994 r. i o 40 tys.
zł w 1996 r., a w Ośrodku Szkoleniowym, o 45 tys. zł w 1994 r., o 94 tys. w 1995
r. i o 84 w 1996 r.

•  W Nadleśnictwie Łuków (RDLP Warszawa) prowadzono w latach 1995-96
działalność dodatkową ze stratą, która wyniosła w 1995 r. - 56 tys.zł, a w 1996
r. - 32 tys.zł.

4. Nastąpił spadek zatrudnienia w Lasach Państwowych na stanowiskach robotniczych, z
48.143 osób w 1994 r. do 24.907 osób w 1996 r., tj. o 48,3%, a większość podstawowych
prac leśnych zlecano w badanym okresie firmom usługowym. I tak w 1995 r. firmy
usługowe wykonały roboty i usługi o wartości 333.730.107 zł, co stanowi 58,9% wartości
prac wykonanych ogółem w 1995 r. w Lasach Państwowych.

Z przeprowadzonych badań wynika, że uzyskano w nadleśnictwach w skali Lasów
Państwowych niższe wydatki jednostkowe przy wykonywaniu prac leśnych przez firmy
usługowe, w porównaniu do kosztów podobnych prac, wykonanych przez pracowników
zatrudnionych w nadleśnictwach, i tak w 1995 r. koszty te były mniejsze:
− w odnowieniach i zalesieniach                     -                   o   38,3%,
− w poprawkach i uzupełnieniach                   -                   o   28,8%,
− w pielęgnowaniu lasu                                   -                   o   33,8%,
− w pozyskiwaniu drewna                               -                   o   30,9%,
− przy zrywce drewna                                     -                   o   28,9%.
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•  W Nadleśnictwie Pszczyna (RDLP Katowice) ustalono, że koszt jednej
roboczogodziny prac akordowych, wykonywanych przez zakłady usług leśnych
wyłonione w drodze przetargu, był niższy od analogicznego kosztu prac
wykonywanych przez pracowników Nadleśnictwa o 31% przy pracach w
zakresie zagospodarowania lasu i o 26% przy pozyskaniu drewna.

•  W Nadleśnictwie Manowo (RDLP Szczecinek) koszty jednostkowe prac
wykonywanych przez zakłady usługowe były znacznie niższe od kosztów
wykonania takich samych prac przez pracowników Nadleśnictwa. I tak koszty te
były niższe:
- w zagospodarowaniu lasu o 35,0%,
- przy pozyskaniu drewna o 28,6%.

5. W badanym okresie zwiększono wydatki na prowadzenie gospodarki leśnej w Lasach
Państwowych z 1.489,5 mln zł w 1994 r., do 2.624,7 mln zł w 1996 r., tj. o 76,2 %, przy
mniejszym wzroście dochodów, z 1.557,9 mln zł w 1994 r., do 2.737,7 mln zł w 1996 r., tj.
o 75,7 %.

Zarówno wzrost wydatków, jak i dochodów w badanym okresie w Lasach
Państwowych, dotyczył głównie działalności podstawowej, której udział w wydatkach
ogółem wynosił w 1994 r. - 48,7%, a w 1996 r. 53,9%, tj. wzrost o 5,2% i w dochodach w
1994 r. - 80,6 %, a w 1996 r. - 82,1 %, tj. wzrost o 1,5 %.

Zasadniczymi pozycjami w wydatkach na działalność podstawową były w badanym
okresie, wydatki poniesione na:

•  ochronę i zagospodarowanie lasu z udziałem w wydatkach na działalność
podstawową 42,9% w 1994 r. i 35,7% w 1996 r.,

•  pozyskanie i sprzedaż drewna w stanie nie przerobionym z udziałem w wydatkach
na działalność podstawową 39,7% w 1994 r. i 33,7% w 1996 r.

W okresie objętym badaniami zmniejszył się udział wydatków na ochronę i
zagospodarowanie lasu oraz na pozyskanie drewna, wzrosły natomiast blisko trzykrotnie
wydatki na inwestycje.

6. Z ustaleń kontroli w Dyrekcji Generalnej LP i w regionalnych dyrekcjach Lasów
Państwowych, wynika, że wydatki na utrzymanie tych jednostek wyniosły w badanym
okresie:
•  w 1994 r. - 40,4 mln zł,
•  w 1995 r. - 65,7 mln zł, tj. wzrost w stosunku do 1994 r. 62,6 %,
•  w 1996 r. - 78,5 mln zł, tj. wzrost w stosunku do 1995 r. o 19,4 %.

Wydatki na utrzymanie Dyrekcji Generalnej LP i regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych, w latach 1994-96, przedstawia tabela 7
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                                     Tab. 7
            Wydatki na utrzymanie Dyrekcji Generalnej LP i regionalnych
                                    dyrekcji Lasów Państwowych, w latach 1994-96
                                                                                                                              w mln zł

  Wyszczególnienie   1994 r.      1995 r.      1996 r.
Dynamika zmian
1996/1994

Wydatki na utrzymanie Dyrekcji
Generalnej LP 3,0 6,4 6,5 216,7 %
Wydatki na utrzymanie
regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych

37,4 59,3 72,0 192,5 %

Razem 40,4 65,7 78,5 194,3 %

Wydatki na utrzymanie Dyrekcji Generalnej LP i regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych, określane były przez Ministra OŚZNiL wskaźnikiem obciążającym koszty
działalności nadleśnictw.

W praktyce Minister OŚZNiL przyjmował wskaźniki w wysokości zgodnej z
wnioskiem przedkładanym w tej sprawie przez Dyrektora Generalnego LP. Wskaźniki te w
okresie objętym badaniami wynosiły:

•  w 1994 r. - 3,90% dochodów nadleśnictw z tytułu działalności podstawowej i
administracyjnej, która w 1994 r. wyniosła - 1.261,6 mln zł,  tj. 49,2 mln zł. Planowano
wydatki łącznie na kwotę - 36,6 mln zł, w tym na utrzymanie biura Dyrekcji Generalnej
LP - 6,6 mln zł i na utrzymanie biur regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych - 30,0
mln zł, a wydatkowano kwotę w wysokości - 40,4 mln zł,

•  w 1995 r. - 3,20 % dochodów nadleśnictw z tytułu działalności podstawowej i
administracyjnej, która w 1995 r. wyniosła -  2.164,9 mln zł, tj. 69,2 mln zł. Planowano
wydatki łącznie na kwotę - 52,2 mln zł, w tym na utrzymanie biura Dyrekcji Generalnej
LP - 9,6 mln zł i na utrzymanie biur regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych - 42,6
mln zł, a wydatkowano kwotę w wysokości -  65,7 mln zł, tj. wzrost w stosunku do
1994 r. o 62,6 %,

•  w 1996 r. - 3,26 % dochodów nadleśnictw z tytułu działalności podstawowej i
administracyjnej nadleśnictw, która w 1996 r. wyniosła - 2.258,8 mln zł, tj. 73,6 mln zł.
Planowano wydatki łącznie na kwotę - 74,8 mln zł, z tego na utrzymanie Dyrekcji
Generalnej LP - 14,8 mln zł i na utrzymanie regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych - 60,0 mln zł, a wydatkowano kwotę w wysokości - 78,5 mln zł, tj.
wzrost w stosunku do 1995 r. o 19,4% i przekroczenie wielkości wynikających z
przyjętego wskaźnika o 4,9 mln zł.

7. Z ustaleń kontroli we wszystkich jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych
wynika, że przy zamówieniach na dostawy, wykonywanie usług i robót budowlanych w
Lasach Państwowych, nie stosowano ustawy o zmówieniach publicznych.

W badanym okresie obowiązywało w Lasach Państwowych do dnia 5 czerwca
1996 r. zarządzenie Nr 37 Dyrektora Generalnego LP z dnia 20 października 1993 r. w
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sprawie organizacji przetargów oraz zlecaniu wykonania usług jednostkom spoza Lasów
Państwowych, a następnie zarządzenie Nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 5 czerwca 1996 r. w sprawie organizacji przetargów przy zlecaniu wykonania usług
jednostkom spoza Lasów Państwowych (niepublikowane). Zarządzenia te nie uwzględniają
jednak zasad określonych w ww ustawie. Zarządzenia te nie zawsze były przestrzegane.
Np.:

•  W Nadleśnictwie Staszów (RDLP Radom)  zlecano prace remontowe jednostkom
spoza Lasów Państwowych, bez przeprowadzenia przetargów określonych
zarządzeniami Dyrektora Generalnego LP. W 1994 r. zlecono w ten sposób 11
prac remontowych,  wartości 165 tys. zł, w 1995 r. - 13 prac remontowych,
wartości 90 tys. zł, a w 1996 r.  12 prac wartości  25 tys. zł.

•  W Nadleśnictwie Manowo (RDLP Szczecinek) usługi leśne wykonywane były bez
przetargowego zlecania prac.

Podstawowym zadaniem Lasów Państwowych jest sprawowanie zarządu nad lasami
państwowymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa. W ramach sprawowanego zarządu
Lasy Państwowe w szczególności prowadzą gospodarkę leśną, mającą na celu m.in.
zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki
życia i zdrowia człowieka, ochronę lasów, ochronę gleb i terenów szczególnie narażonych
na zanieczyszczenie lub uszkodzenie albo o specjalnym znaczeniu społecznym. Tym
samym wykonują zadania z zakresu administracji publicznej, związane z zaspokajaniem
potrzeb społecznych o charakterze ogólnym.

Wykonywanie takich zadań, zgodnie z uchwałą Trybunału Konstytucyjnego z dnia
12 marca 1997 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 2 pkt 7 i
art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o zamówieniach publicznych (Sygn. akt. W 8/96) - jest
równoznaczne z wykonywaniem zadań o charakterze użyteczności publicznej w
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o zamówieniach publicznych. Lasy Państwowe są
więc państwową jednostką organizacyjną wykonującą, poprzez swoje jednostki
organizacyjne, zadania o charakterze użyteczności publicznej i dysponują środkami
publicznymi w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych.

Zgodnie więc z art. 2 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych, przepisy tej
ustawy należy stosować do zamówień udzielanych przez Lasy Państwowe ze środków
Funduszu Leśnego, będącego funduszem celowym.

8. Z ustaleń kontroli wynika, że w latach 1994-96 nastąpił wzrost zobowiązań Lasów
Państwowych we wszystkich pozycjach bilansowych; zobowiązania te w badanym okresie
wynosiły:
•  w 1994 r. - 222.891,8 tys. zł, w tym zobowiązania długoterminowe - 23.523,4 tys. zł, tj.
10,6 % wszystkich zobowiązań i 15,8 % dochodów ze sprzedaży w 1994 r.,

•  w 1995 r. - 391.101,1 tys. zł, tj. wzrost w stosunku do 1994 r. o 75,5 %, w tym
zobowiązania długoterminowe - 73.309,4 tys. zł, (18,7 % wszystkich zobowiązań i
15,3 % dochodów ze sprzedaży w 1995 r.), tj. wzrost w stosunku do 1994 r. o 311,6 %,
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•  w 1996 r. - 441.980,3 tys. zł, tj. wzrost w stosunku do 1995 r. o 11,3 %, w tym
zobowiązania długoterminowe - 100.857.5 tys. zł (22,8 % wszystkich zobowiązań i
16,5 % dochodów  ze sprzedaży w 1996 r.), tj. wzrost w stosunku do 1995 r. o 37,6 %.

 
 9. Z przeprowadzonych badań wynika, że w okresie objętym kontrolą, Lasy Państwowe

poniosły koszty nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w
wysokości:
•  w 1994 r. - 15,7 mln zł, w tym na pokrycie części kosztów powierzonego nadzoru

dyrektorom regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśniczym przez
wojewodów i kierowników urzędów rejonowych, co stanowi naruszenie art. 5 ust. 4
ustawy o lasach - 1,3 mln zł;

•  w 1995 r. - 10,3 mln zł, w tym z naruszeniem prawa - 3,4 mln zł;
•  w 1996 r. - 11,9 mln. zł, w tym z naruszeniem prawa 3,4 mln zł.

•  Spośród wszystkich 20 nadleśnictw na terenie RDLP Zielona Góra, które
wykonywały nadzór nad 12.667 ha lasów niepaństwowych, tylko w 2
nadleśnictwach rejestrowano koszty związane z tą pracą. W pozostałych 18
nadleśnictwach przyjmowano koszty nadzoru �wynikowo�, tj. w wysokości
otrzymanej refundacji. Powodowało to niemożność ustalenia w skali RDLP, w
jakim stopniu otrzymane refundacje, wynoszące np. w 1996 r. - 91 tys.  zł
pokrywały rzeczywiste koszty wykonywanego nadzoru.

•  W Nadleśnictwie Kolumna (RDLP Łódź) nie prowadzono pełnej ewidencji
księgowej kosztów nadzoru, co nie odpowiadało wytycznym Dyrektora
Generalnego LP zawartym w piśmie Nr DG-11-7701-12/94 z dnia 20 maja
1994 r.  W rocznym sprawozdaniu za 1996 r. bezpodstawnie zaniżono o 14,8 tys.
zł koszty tego nadzoru jako działalności administracyjnej, wykazując kwotę
równą uzyskanym dotacjom, tj. 21.354,5 zł, pomimo, że na odpowiednim koncie
zarejestrowano koszty w wysokości 36.175,3 zł.

•  Na terenie RDLP Krosno,  koszty nadzoru wyniosły w latach 1994-96 kwotę -
2.576 tys. zł, natomiast urzędy rejonowe refundowały nadleśnictwom kwotę -
1.562 tys. zł, tj. 60,6 %, a pozostałe koszty w wysokości 1.014 tys. zł obciążyły
koszty działalności tych jednostek - negocjowane stawki były niższe od faktycznie
poniesionych.

•  W Nadleśnictwie Kup (RDLP Katowice) nie ustalono kosztów i stawki
jednostkowej za powierzony nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności
Skarbu Państwa, przez co brak było podstaw do negocjowania z Urzędem
Wojewódzkim w Opolu wysokości środków budżetowych przeznaczonych na
nadzór. Jako przyczynę nieustalenia ww. kosztów Nadleśniczy wskazał niskie
stawki za nadzór ustalone �praktycznie jednostronnie� przez Urząd Wojewódzki
oraz trudności w precyzyjnym określaniu tych kosztów.

2.3.2.3. Dochody w Lasach Państwowych
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1. W okresie objętym kontrolą Lasy Państwowe uzyskały  dochody ze swojej działalności
w wielkości wyszczególnionej w tabeli 8

Tab.  8
                        Dochody w Lasach Państwowych w latach 1994-96
                                                                                                                             w mln zł.

Wyszczególnienie        1994 r.        1995 r.         1996 r.
Dynamika
zmian
1996/1994

Dochody ogółem
w tym:

      1.557,946         2.655,2           2.737,7      175,7 %

1. Dochody ze sprzedaży
    produktów, robót i usług,
    ogółem
    w tym m.in.:
    1) z działalności podstawowej
        w tym ze sprzedaży drewna
    2) z działalności
        administracyjnej
    3) z działalności ubocznej
    4) z działalności dodatkowej

       1.489,7

       1.254,9
       1.168,8

              6,7
            26,0
          178,7

        2.547,7

        2.156,6
        2.019,8

               8,3
             34,2
           307,7

           2.626,6

           2.248,6
           2.111,4

                10,2
                35,5
              291,7

     176,3 %

     179,1 %
     180,6 %

     149,2 %
     136,5 %
     163,2 %

2. Należności ogółem
    w tym wynikające z kar i
    opłat oraz odszkodowań             11,3              29,8                 38,3       338,8 %

3. Dochody z udziału w
    spółkach               0,2                0,8                   0,4      200,0%

2. Podstawowym źródłem dochodów w Lasach Państwowych w latach 1994 - 1996 były
przychody ze sprzedaży drewna, przy czym ich udział w przychodach ogółem corocznie
wzrastał i wynosił w 1994 r. - 75, 0 %, w 1995 r. - 76,0 % i 1996 r. - 77,1 %.

W latach 1994 - 1996 Lasy Państwowe sprzedały 61.023 tys. m3 drewna, w tym na
eksport 868 tys. m,3 uzyskując następujące średnie ceny drewna za 1m3:
•  w sprzedaży drewna ogółem: w 1994 r. - 58 zł, w 1995 r. - 104 zł, tj. wzrost w stosunku

do 1994 r. o 79,3 %, w 1996 r. - 104 zł, tj. na tym samym poziomie co w 1995 roku,

                                                          
46 W 1993 r. w Lasach Państwowych uzyskano dochody w wysokości 1.044,6 mln zł. W 1994 r. nastąpił
wzrost dochodów w stosunku do 1993 r. o 49,1%.
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•  w eksporcie za 1 m3  w 1994 r. - 70 zł, w 1995 r. - 132 zł. tj. wyższą od średniej ceny w
eksporcie w 1994 r. o 88,5 % i w 1996 r. - 138 zł, tj. wyższą od średniej ceny w
eksporcie w 1995 r. o 4,5 %.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli od 3 podstawowych nabywców drewna
z Lasów Państwowych (International Paper Corporation Kwidzyn SA, Zakładów Celulozy
i Papieru w Świeciu �Celuloza� SA, Intercel SA w Ostrołęce) wynika, że podwyżka cen
przeprowadzona została w odpowiednim momencie i zbliżyła ceny drewna w Polsce do
poziomu cen europejskich. Zbiegła się ona z dobrą koniunkturą na światowych rynkach
celulozowo-papierniczych, co w efekcie, mimo skokowego wzrostu cen drewna w Lasach
Państwowych w 1995 r., nie przeszkodziło ww przedsiębiorstwom w uzyskaniu dobrych
wyników ekonomicznych w 1995 roku.

3. W okresie objętym badaniami zwiększono dochody Lasów Państwowych, z 1.044,6 mln
zł w 1993 r. do  1.557,9 mln zł w 1994 r. (wzrost o 49,1 %) do 2.655,2 mln zł w 1995 r.
(wzrost o 70,4 %) i do 2.737,7 mln zł w 1996 r., tj. wzrost w stosunku do 1995 r. o 3,1 %.
m.in. poprzez wykorzystanie w badanym okresie wysokiego popytu na drewno i
odpowiednie kształtowanie cen na drewno.

Z ustaleń kontroli w nadleśnictwach wynika, że wzrost dochodów wystąpił:

•  w 1995 r. w stosunku do 1994 r. w 62 nadleśnictwach, przy czym skala wzrostu
kształtowała się od 33,2% w Nadleśnictwie Nidzica (RDLP Olsztyn) do 158,9% w
Nadleśnictwie Jastrowie (RDLP Piła); spadek dochodów w 1995 r. wystąpił
jedynie w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie (RDLP Katowice), w którym w roku
1994 osiągnięto wysokie dochody związane ze sprzedażą dużych ilości częściowo
uszkodzonego drewna po pożarze, jaki wystąpił w tym Nadleśnictwie w 1993 r. na
powierzchni ponad 9 tys.ha;

•  w 1996 r. w stosunku do 1995 r. w 45 nadleśnictwach na 63 skontrolowanych w
skali od 0,4% w Nadleśnictwie Kolbuszowa (RDLP Krosno) do 39,0% w
Nadleśnictwie Węgierska Górka (RDLP Katowice); spadek dochodów w 1996 r.
wystąpił w 18 nadleśnictwach przy czym najwyższy w Nadleśnictwie Dretyń
(RDLP Szczecinek) o 35,5%, Rudy Raciborskie (RDLP Katowice) o 29,1% i
Jabłonna (RDLP Warszawa) o  26,2%.

4. W badanym okresie uzyskiwano niskie dochody z uczestnictwa jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych  w spółkach prawa handlowego, wynoszące
odpowiednio w 1994 r - 0,2 mln zł., w 1995 r. - 0,8 mln zł. i w 1996 r. - 0,4 mln zł.

Ustalenia kontroli wykazały, że jednostki organizacyjne Lasów Państwowych
przystąpiły do 42 spółek, w tym, w okresie objętym kontrolą do 6 spółek.
W 13 przypadkach spółki postawiono w stan upadłości lub likwidacji, w 3 przypadkach
sprzedano udziały, a w jednym przypadku spółka od początku jej powstania nie prowadziła
żadnej działalności.

•  Nadleśnictwo Nidzica (RDLP Olsztyn) jest udziałowcem. �Przedsiębiorstwa
Transportu, Spedycji, Produkcji i Handlu - TRANSPED-LAS� Spółka z o.o. z
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siedzibą w Olsztynku. Do dnia 14 kwietnia 1997 r. Nadleśnictwo posiadało 530
udziałów o wartości 106 tys. zł. Od dnia powstania spółki, tj. od dnia 22 grudnia
1994 r. Nadleśnictwo nie uzyskało żadnych  dochodów z tytułu udziału w spółce.

5. W latach 1994-96 nastąpił wzrost nie ściągniętych należności w Lasach Państwowych, z
tytułu sprzedaży produktów, robót i usług oraz z innych tytułów; należności te w badanym
okresie wynosiły:
•  w 1994 r. - 145.873,2 tys. zł, tj. 9,4 % dochodów Lasów Państwowych w 1994 roku,
•  w 1995 r. - 298.332,5 tys. zł, tj. 11,2 % dochodów Lasów Państwowych w 1995 roku,
•  w 1996 r. - 381.412,7 tys. zł, tj. 13,9 % dochodów Lasów Państwowych w 1996 roku.

•  Na terenie RDLP Warszawa nie ściągnięte należności stanowiły w badanym
okresie średnio 11,8 % dochodów ogółem, w tym w 1994 r. należności te
stanowiły kwotę - 2.990,3 tys. zł, tj. 12,9 % dochodów ogółem, w 1995 r. -
5.631,4 tys. zł, tj. 13,3 % dochodów ogółem, a w  1996 r. - 4.031,6 zł, tj. 9,2 %
dochodów ogółem.

•  Za niewystarczające należy uznać działania RDLP Białystok, na rzecz ściągnięcia
należności za sprzedane drewno. W latach 1994-96 kwota nie ściągniętych
należności wzrosła o 115 %, tj. z 7,3 mln zł w 1994 r. do 15,7 mln zł w 1996 r., w
tym należności przeterminowanych o 20 %, z 4,5 mln zł w 1994 r.  do 5,4 mln zł w
1996 r.

•  W Nadleśnictwie Pszczyna (RDLP Katowice) wzrastał w badanym okresie stan
należności, w tym należności przeterminowanych. I tak:

− w 1994 r. stan należności wynosił 266.498 zł (należności przeterminowane nie
występowały),

− w 1995 r. stan należności wynosił 328.567 zł, tj. wzrost w stosunku do 1994 r.
o 23,2%, w tym należności przeterminowane 22.400 zł,

− w 1996 r. stan należności wynosił 424.655 zł, tj. wzrost w stosunku do 1995 r.
o 29,2%, w tym 41.100 zł należności przeterminowane, tj. wzrost w stosunku do
1995 r. o 83,4%.

6. Z przeprowadzonych badań wynika, że uzyskano w Lasach Państwowych dodatni wynik
finansowy47, wynoszący:
•  w 1994 r. 80,9 mln zł,
•  w 1995 r. - 118,5 mln zł, tj. wyższy w stosunku do 1994 r. o 46,5 %, przy wskaźniku

inflacji za 1995 r. wynoszącym 21,6 %,
•  w 1996 r. - 109,8 mln zł, tj. niższy w stosunku do 1995 r. o 7,9 %, przy wskaźniku

inflacji za 1996 r. wynoszącym 17,0 %.

Z ustaleń kontroli w nadleśnictwach wynika, że w ramach wyrównywania
niedoborów środków finansowych nadleśnictwom posiadającym niekorzystne warunki

                                                          
47  Stanowiący sumę wyników finansowych wszystkich jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
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przyrodnicze i ekonomiczne prowadzenia gospodarki leśnej, skontrolowane nadleśnictwa
otrzymały dotacje z Funduszu Leśnego:

•  w 1994 r. w wysokości 9.339 tys.zł dotację otrzymało 54 spośród skontrolowanych
63 nadleśnictw, a ich wysokość kształtowała się od 14 tys. zł w Nadleśnictwie
Płaska (RDLP Białystok) do 2.870 tys. zł w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie
(RDLP Katowice);

•  w 1995 r. w wysokości 11.680 tys. zł dotacje otrzymało 54 nadleśnictw, a ich
wysokość kształtowała się od 1 tys. zł w Nadleśnictwie Węgierska Górka (RDLP
Katowice) do 3.045 tys. zł w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie (RDLP Katowice);

•  w 1996 r. w wysokości 12.335 tys. zł dotacje otrzymało 55 nadleśnictw, a ich
wysokość kształtowała się od 2 tys. zł w Nadleśnictwie Kolbuszowa (RDLP
Krosno) do 2.777 tys. zł w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie (RDLP Katowice).

2.3.2.4. Gospodarowanie środkami Funduszu Leśnego

1. Z ustaleń kontroli w MOŚZNiL wynika, że Minister OŚZNiL ustalał na dany rok
wielkości odpisu podstawowego na Fundusz Leśny, obciążającego koszty nadleśnictw.
Wielkości te określane były wskaźnikami proponowanymi corocznie przez Dyrektora
Generalnego LP i kształtowały się następująco:

•  w 1994 r., w wysokości 30 % rozliczonych wydatków nadleśnictw na działalność
podstawową i administracyjną,

•  w 1995 r., w wysokości 14,1 % planowanego przychodu ze sprzedaży drewna w
nadleśnictwach,

•  w 1996 r., w wysokości 14,1 % planowanego przychodu ze sprzedaży drewna w
nadleśnictwach.

Z ustaleń kontroli w Dyrekcji Generalnej LP wynika, że dochody Funduszu
Leśnego w okresie objętym badaniami kształtowały się następująco:
•  w 1994 r. dochody ogółem - 310,7 mln zł, w tym odpis podstawowy obciążający koszty

nadleśnictw - 299,1 mln zł, tj. 96,2 % dochodów Funduszu Leśnego w 1994 r.,
•  w 1995 r. dochody ogółem - 315,4 mln zł, w tym odpis podstawowy obciążający koszty

nadleśnictw - 284,7 mln zł, tj. 90,2 % dochodów Funduszu Leśnego w 1995 r.,
•  w 1996 r. dochody ogółem - 344,2 mln zł, w tym odpis podstawowy obciążający koszty

nadleśnictw - 297,6 mln zł, tj. 86,4 % dochodów Funduszu Leśnego w 1996 r.

W okresie objętym badaniami środki pochodzące z odpisu podstawowego
obciążającego koszty nadleśnictw, stanowiły 90,8 % dochodów Funduszu Leśnego.
Pozostałe dochody Funduszu Leśnego pochodziły w badanym okresie z następujących
źródeł:
•  z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji - 7,0 %,
•  z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanów - 0,5 %,
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•  odszkodowań z tytułu szkód górniczych, emisji przemysłowych i pożarów lasów -
1,7 %.

Z badań kontrolnych wynika, że udział Funduszu Leśnego w dochodach ogółem
Lasów Państwowych w badanym okresie spadał, i wynosił: w 1994 r. - 19,9 %, w 1995 r. -
11,8%, a w 1996 r. - 12,5 %.

2. Nie przestrzegano zasad gospodarki finansowej w Lasach Państwowych, dotyczących
gromadzenia i przekazywania środków Funduszu Leśnego. Z bilansu należności i wpłat
Funduszu Leśnego w latach 1994-96 wynika, że spośród 14 regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych, które zobowiązane były do przekazania środków na Fundusz Leśny:
•  w 1994 r. 10 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych nie przekazało środków w

pełnej wysokości, tj. z należnej kwoty 62.661,5 tys. zł nie przekazano 14.302,4 tys. zł,
(22,8 %),

•  w 1995 r. 7 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych nie przekazało środków w
pełnej wysokości, tj. z należnej kwoty 89.538,8 tys. zł nie przekazano 8.590, 5 tys. zł,
(9,6 %),

•  w 1996 r. 12 regionalnych dyrekcji  Lasów Państwowych nie przekazało środków w
pełnej wysokości, tj. z należnej kwoty 81.733,8 tys. zł nie przekazano 38.873,7 tys. zł,
(47,6 %).

•  Na terenie RDLP Katowice nie egzekwowano od nadleśnictw terminowych wpłat
odpisów na Fundusz Leśny, a RDLP nie dokonywała sukcesywnych dopłat z tego
Funduszu na rzecz nadleśnictw. W latach 1994-96 zobowiązania nadleśnictw
wobec Funduszu Leśnego wzrosły z kwoty 4.221 tys. zł w 1994 r. do 15.128 tys.
zł w 1995 r., tj. o 358,4 %, a RDLP zalegała z kwotą 123.122 tys. zł, co
stanowiło średnio 45 % rocznych zobowiązań wobec nadleśnictw i powodowało
konieczność zaciągania kredytów przez nadleśniczych na bieżącą działalność
jednostek.

•  Niewystarczające były działania RDLP Białystok na rzecz wyegzekwowania od
nadzorowanych nadleśnictw planowanych wpłat na Fundusz Leśny. W 1994 r. z
planowanej kwoty 7 mln. zł, nadleśnictwa przekazały 3,3 mln zł, tj. 47,0%, w
1995 r., z planowanej do przekazania kwoty 13 mln zł, nadleśnictwa przekazały
kwotę - 12  mln zł, tj. 92 %, a w 1996 r. z planowanej do przekazania kwoty 7,9
mln zł, nadleśnictwa przekazały kwotę 5,5 mln zł, tj. 69,6 % tej kwoty.

•  Na terenie RDLP Białystok nie przekazywano w obowiązujących terminach
środków finansowych wydzielonych na wyrównywanie niedoborów środków
nadleśnictwom, na prowadzenie gospodarki leśnej. Z wydzielonego na ten cel
Funduszu Leśnego w 1994 r. dla 12 nadleśnictw, w kwocie  4,4 min zł,
przekazano 10 nadleśnictwom kwotę 2,7 mln zł, tj. 60 %, w 1995 r. na
planowaną dla 9 nadleśnictw  kwotę 4,9 mln zł - przekazano 6 nadleśnictwom,
kwotę - 3,9 mln zł, tj. 80 %, a w 1996 r. na planowaną dla 14 nadleśnictw kwotę
7,3 mln zł, przekazano 11 nadleśnictwom, kwotę -  7,1 mln zł, tj. 97,5 %.
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3. Z ustaleń kontroli wynika, że środki Funduszu Leśnego przeznaczono w badanym
okresie niezgodnie z celami, określonymi w art. 58 ustawy o lasach.

Niezgodność ta polegała na lokowaniu w latach 1994-1996 przez Dyrekcję
Generalną LP środków Funduszu Leśnego na terminowych, bankowych kontach
pieniężnych; według stanu na dzień 18 czerwca 1997 r. na terminowych lokatach
pieniężnych nadal ulokowana była kwota 22.519.048,43 zł, w tym w:
•  Banku Inicjatyw Gospodarczych S.A., lokata
 z dnia 16 stycznia 1993 r., na okres 3 miesięcy
 z możliwością przedłużania na kolejne 3 miesiące
 na średnio 22,28 % w skali rocznej                                       -            1.669.048,43 zł,
•  Banku Zachodnim S.A., lokata z dnia 29 grudnia
 1995 r. na okres 5 lat, na średnio 19,15 %                            -                850.000,00 zł,
•  Banku Ochrony Środowiska S.A., lokata z dnia
     29 grudnia 1995 r. na okres 3 lat, na średnio 21,89 %          -           20.000.000,00 zł.

Jednocześnie jednostki organizacyjne Lasów Państwowych zaciągały kredyty na
warunkach komercyjnych, z oprocentowaniem wyższym niż oprocentowanie ww lokat.

•  Nadleśnictwo Katowice (RDLP Katowice) zaciągało w okresie objętym
badaniami kredyty bankowe na bieżącą działalność. Wysokość kredytów
wynosiła - 500,0 tys. zł, a koszty obsługi tych kredytów wyniosły - 60,0 tys. zł.
Według wyjaśnienia Nadleśniczego konieczność zaciągnięcia kredytów
spowodowana była brakiem systematycznego wpływu środków w ramach dopłat
z Funduszu Leśnego.

•  Nadleśnictwo Płaska (RDLP Białystok) zaciągnęło w 1996 r. krótkoterminowy
kredyt bankowy w wysokości 250 tys.zł oraz 4 krótkoterminowe kredyty płatnicze
w łącznej wysokości 880 tys.zł, polegające na spłacie w ciągu następnego
miesiąca od daty ich zaciągnięcia, na finansowanie bieżącej działalności w
zakresie gospodarki leśnej.

•  Nadleśnictwo Żednia (RDLP Białystok) zaciągnęło w latach 1994-96 kredyty
obrotowe na działalność bieżącą w łącznej wysokości - 1.970 tys.zł, w BGŻ SA
O/Białystok. Pismem z dnia 24 lutego 1995 r. RDLP w Białymstoku zmniejszyła
Nadleśnictwu o 100 tys.zł dopłatę z Funduszu Leśnego planowaną na 1994 r. - z
dyspozycją wprowadzenia korekty na dzień 31 grudnia 1994 r.

4. W latach 1994-96, udzielono osobom fizycznym (według wyjaśnienia Dyrektora
Generalnego LP będących pracownikami Lasów Państwowych) nieoprocentowanych
pożyczek. Jak ustalono w  trakcie kontroli udzielono pożyczek w łącznej wysokości 7.000
tys. zł., ze środków funduszu stabilizacji Lasów Państwowych (w 1994 r.) ze środków
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Funduszu Leśnego48 i ze środków obrotowych Lasów Państwowych (w latach 1995-96), na
zakup samochodów na zasadach preferencyjnych, tj.

•  W Nadleśnictwie Daleszyce (RDLP Radom) 11 pracowników w tym 10 leśniczych
i specjalista, nabyło samochody osobowe na zasadach preferencyjnych, w tym w
jednym przypadku nabyty w ten sposób samochód nie był wykorzystywany dla
celów służbowych.

•  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, która obok własnych potrzeb
zajmowała się w badanym okresie zakupem i odsprzedażą samochodów na
warunkach preferencyjnych dla pracowników podległych jednostek
organizacyjnych i  innych RDLP sprzedała:
− w 1994 r. - 626 samochodów osobowych, z tego dla pracowników jednostkach

podległych - 119 samochodów,
− w 1995 r. - 668 samochodów,  z tego dla pracowników w jednostkach

podległych - 107 samochodów,
− w 1996 r. - 870 samochodów, z tego dla pracowników w jednostkach

podległych - 71 samochodów.

•  Nadleśniczy Nadleśnictwa Włodawa (RDLP Lublin) udzielał w latach 1994-96
pożyczek na zakup samochodów na zasadach preferencyjnych 17 pracownikom
Nadleśnictwa, w tym 15 leśniczym, podleśniczemu i specjaliście leśnemu na
łączną kwotę 155.589,9 zł, rozłożone na  nieoprocentowane raty  (nie dłuższe niż
24).

W 1995 r. udzielono również bezprocentową pożyczkę Gminie Białowieża, zamienioną
następnie na sfinansowanie udziału Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży w budowie
oczyszczalni ścieków.

Były to działania nielegalne, ponieważ Lasy Państwowe nie są uprawnione do
udzielania pożyczek, a pożyczki dla pracowników mogą być udzielane wyłącznie z
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, ze zm.).

Ponadto udzielając pożyczek na zakup samochodów wykonywano czynności
dealerskie, należące do sfery działalności gospodarczej, do czego Dyrekcja Generalna i
regionalne dyrekcje Lasów Państwowych nie mają tytułu prawnego, ponieważ zgodnie z
par. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy
Państwowe (Dz.U. Nr 134, poz. 692) - mogą prowadzić wyłącznie działalność
administracyjną i dodatkową.

Zaangażowanie środków Lasów Państwowych na pożyczki zmniejszyło możliwości
finansowania innych zadań gospodarczych.

                                                          
48  Środki funduszu stabilizacji Lasów Państwowych po jego likwidacji przeszły z dniem 1 stycznia 1995 r. do
Funduszu Leśnego.
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5. W Dyrekcji Generalnej LP wydawano w okresie objętym kontrolą środki z Funduszu
Leśnego, (poza wydatkami na utrzymanie Dyrekcji Generalnej LP ustalonymi przez
Ministra OŚZNiL na zasadach określonych w ar. 53 ustawy o lasach) na wydawnictwa
leśne, usługi filmowe, współpracę z zagranicą, narady i konferencje, szkolenia
pracowników, nagrody, konkursy, badania naukowe, wdrażanie systemu informatycznego,
restrukturyzację zakładów, reklamę i edukację ekologiczną. Wydatki te stanowiły ca 8-9%
wydatków Funduszu w latach 1995-96.

 
 2.3.3. Ocena systemu organizacyjnego i ekonomiczno-finansowego Lasów Państwowych
 

1. Z ustaleń kontroli wynika, że według stanu na dzień 31 grudnia 1996 r. w Lasach
Państwowych działały następujące jednostki organizacyjne:

•  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, w której łącznie z działającymi w jej
ramach: Inspekcją Lasów Państwowych (103 osoby) i 10 Zespołami Ochrony Lasu (35
osób) - zatrudnionych było 254 osoby, w tym w biurze Dyrekcji 116 osób, z czego w
Służbie Leśnej 34 osoby, tj. 29,3 %,

•  17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, w których zatrudnionych było 1.349
osób, w tym na stanowiskach nierobotniczych 1.161 osób, tj. 86,1 %, a w Służbie
Leśnej 357 osób, tj. 26,5 % wszystkich zatrudnionych,

•  438 nadleśnictw, w których zatrudnionych było 44.207 osób, w tym 22.419 osoby, tj.
50,7 % na stanowiskach nierobotniczych, a w Służbie Leśnej 14.581 osób, tj. 32,9 %
wszystkich zatrudnionych,

•  40 zakładów, podległych bezpośrednio dyrektorom regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych, w których zatrudnionych było 3.967 osób, w tym 1.042 osoby, tj. 26,3 %
na stanowiskach nierobotniczych.

2. W okresie objętym kontrolą dokonano w Lasach Państwowych następujących zmian
organizacyjnych:

•  utworzono: 7 nadleśnictw, tj. Nadleśnictwo Cierpiszewo i Nadleśnictwo Kowal w
RDLP w Toruniu, Nadleśnictwo Chmielnik w RDLP w Radomiu, Nadleśnictwo
Czerwonak w RDLP w Poznaniu, Nadleśnictwo Różańsko i Nadleśnictwo Strzelce
Krajeńskie w RDLP w Szczecinie i Nadleśnictwo Bytnica w RDLP w Zielonej Górze i
2 zakłady pomocnicze (Leśny Bank Genów w Kostrzycy i Ośrodek Kultury Leśnej w
Gołuchowie),

•  zlikwidowano: Nadleśnictwo Żmigród (RDLP Krosno) i 13 zakładów pomocniczych,
w tym w dwóch przypadkach połączono dwa zakłady w jeden,

•  zmieniono terytorialny zasięg działania 4 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i
9 nadleśnictw.
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•  Z ustaleń kontroli wynika, że w Dyrekcji Generalnej LP brak było analizy
faktycznie poniesionych kosztów utworzenia nowych nadleśnictw. We wnioskach
o utworzenie nowych nadleśnictw podawano orientacyjne, szacunkowe koszty
ich utworzenia, ale nie analizowano na szczeblu Dyrekcji Generalnej LP
poszczególnych, faktycznie poniesionych kosztów z tego tytułu. Z badań,
dotyczących kosztów utworzenia 3 spośród 6 zbadanych  nadleśnictw wynika, co
następuje:

                                                    Koszty planowane                   Koszty poniesione
Nadleśnictwo Cierpiszewo                 80,0 tys. zł                              83,2 tys. zł
Nadleśnictwo Różańsko               nie planowano kosztów                411,3 tys. zł
Nadleśnictwo Strzelce Kraj.              300,0 tys. zł                           641,1 tys. zł49.

3. Zatrudnienie w Lasach Państwowych oraz w poszczególnych grupach jednostek
organizacyjnych wchodzących w ich skład, w okresie objętym kontrolą, przedstawia
tabela 9.
                                                                                                                              Tab. 9

            Zatrudnienie w Lasach Państwowych, w latach 1994-96
                                                                                                                                   osób

Lp. Wyszczególnienie 1994 r. 1995 r. 1996 r.

1 Ogółem pracownicy w Lasach
Państwowych
w tym:
-  na stanowiskach nierobotniczych
   z tego Służba Leśna
-  na stanowiskach robotniczych
   z tego robotnicy stali

      72.822

      24.679
      13.141
      48.143
       31.419

       64.718

       24.712
       14.302
       40.006
       27.134

       49.779

       24.872
       15.076
       24.907
       19.626

2 Zatrudnienie w Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych, ogółem
w tym:
-  na stanowiskach nierobotniczych
   z tego Służba Leśna
-  na stanowiskach robotniczych
   z tego robotnicy stali

            100

              96
              24
                4
                4

            113

            108
              31
                5
                4

           116

           109
             34
               7
               7

3 Zatrudnienie w regionalnych dyrekcjach
Lasów Państwowych, ogółem
w tym:
-  na stanowiskach nierobotniczych
   z tego Służba Leśna
- na stanowiskach robotniczych

         1.494

         1.276
            252
            218

         1.482

         1.274
            396
            208

        1.349

        1.161
           357
           188

                                                          
49 Koszty poniesione do dnia 31 grudnia 1996 roku.
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  z tego robotnicy stali             215             202            185
4 Zatrudnienie w nadleśnictwach, ogółem

w tym:
- na stanowiskach nierobotniczch
  z tego Służba Leśna
  w tym na stanowiskach leśniczych
- na stanowiskach robotniczych
  z tego robotnicy stali

       65.702

       21.915
       12.865
         6.654
       43.787
       27.423

       58.708

       22.240
       13.875
         6.685
       36.468
       23.816

       44.207

       22.419
       14.581
         6.809
       21.788
       16.632

5 Zatrudnienie w zakładach, ogółem
w tym:
-  na stanowiskach nierobotniczych
-  na stanowiskach robotniczych
   z tego robotnicy stali

         5.526

         1.392
         4.134
         3.777

         4.415

         1.090
         3.325
         3.112

         3.967

         1.042
         2.925
         2.804

4. W badanym okresie nastąpił spadek zatrudnienia ogółem, z 72.822 osób w 1994 r. do
64.718 osób w 1995 r., tj. o 11,2 % mniej w stosunku do 1994 r. i do 49.779 osób w    1996
r., tj. o 23,1 % mniej w stosunku do 1995 r. i o 31,7 % mniej w stosunku do 1994 r., przy
czym spadek ten dotyczył zatrudnienia na stanowiskach robotniczych, w związku z
przechodzeniem w Lasach Państwowych na usługowy system wykonawstwa prac leśnych,
tzw. prywatyzację prac leśnych. Należy zaznaczyć, że część robotników zatrudnianych w
nadleśnictwach podjęła działalności w zakresie usług leśnych na własną rękę. W tym
samym okresie zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych w nadleśnictwach wzrosło z
21.915 osób w 1994 r. do 22.419 osób w 1996 r., tj. o 2,2 %.

                5. Z ustaleń kontroli wynika, że Minister OŚZNiL, powołując się m.in. na analizę przebiegu
prywatyzacji prac w nadleśnictwach dokonaną w 1996 r. przez Inspekcję Lasów
Państwowych oraz na opracowanie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie50, pismem z dnia 12 lutego 1997 r. zobowiązał Dyrektora Generalnego LP m.in.
do wstrzymania prac prywatyzacyjnych w okresie od 15 marca 1997 r. do 15 maja 1997 r.,
dokonania oceny przebiegu prac oraz opracowania docelowego modelu zatrudnienia
robotników w nadleśnictwach i struktury wykonywanych prac w sektorze prywatnym i
państwowym.

Wzrost zatrudnienia w grupie pracowników zatrudnionych na stanowiskach
nierobotniczych dotyczył pracowników zatrudnionych w Służby Leśnej, z 13.141 osób w
1994 r. do 15.076 osób w 1996 r., tj. o 14,7 %, co związane było z rozszerzeniem wykazu
stanowisk w Lasach Państwowych zaliczanych do Służby Leśnej51, przy czym największy
wskaźnik wzrostu zatrudnienia na tych stanowiskach wystąpił w badanym okresie w
regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, o 41,6 % (zwiększenie zatrudnienia w

                                                          
50 Opracowanie Katedry Ekonomiki Leśnictwa SGGW w Warszawie pt. �Racjonalizacja zatrudnienia i form
wykonawstwa prac w nadleśnictwie, jako jeden z czynników realizacji polityki leśnej Państwa w zakresie
wielofunkcyjnej, zrównoważonej gospodarki leśnej�, wykonane na zlecenie MOŚZNiL.
51 Wprowadzonych zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14
marca 1995 r. w sprawie stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych, zasad wynagradzania i stopni zawodowych
Służby Leśnej (M.P. Nr 15, poz. 179).
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Służbie Leśnej o 105 osób), a następnie w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych o 13,5
% (zwiększenie zatrudnienia w Służbie Leśnej o 13 osób) i w nadleśnictwach o 13,3 %
(zwiększenie zatrudnienia w Służbie Leśnej o 1.716 osób, głównie w biurach nadleśnictw,
ponieważ zatrudnienie leśniczych w badanym okresie wzrosło tylko o 155 osób).

Z ustaleń kontroli wynika również, że w badanym okresie nastąpił spadek
zatrudnienia na pozostałych stanowiskach nierobotniczych, z 11.538 osób w 1994 r. do
9.796 osób w 1996 r. tj. o 15,1 %.

•  W regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych objętych pełną kontrolą
zatrudnionych było na koniec 1996 r. 869 osób (średnio 79 osób), w tym na
stanowiskach nierobotniczych 761 osób (średnio 69 osób), tj. 87,6 %, a w Służbie
Leśnej 233 osób (średnio 21 osób), tj., 26,8 wszystkich zatrudnionych w tych
jednostkach. W poszczególnych jednostkach zatrudnienie kształtowało się od 54
osób w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, do 97 w
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku,  w tym w Służbie Leśnej
od 17 osób w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, tj. 17,5 %
wszystkich zatrudnionych w tej jednostce, do 25 osób w Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Radomiu, tj. 32,5 % wszystkich zatrudnionych w tej
jednostce.

•  W nadleśnictwach objętych pełną kontrolą zatrudnionych było na koniec 1996 r.
6.031 osób (średnio 99 osób), w tym na stanowiskach nierobotniczych 3.227 osób
(średnio 53 osoby), tj. 53,5 %, a w Służbie Leśnej 2.092 osoby (średnio 34
osoby), tj. 34,7 % wszystkich zatrudnionych w tych jednostkach. W
poszczególnych jednostkach zatrudnienie kształtowało się od 196 osób w
Nadleśnictwie Rudy Raciborskie (RDLP Katowice), w tym na stanowiskach
nierobotniczych 72 osoby, tj. 36,7 % i w Służbie Leśnej 45 osób, tj. 22,9 %, do 51
w Nadleśnictwie Sieradz (RDLP Łódź), w tym na stanowiskach nierobotniczych
28 osób, tj. 54,9 % i w Służbie Leśnej 15 osób, tj. 29,4 %.

6. Z ustaleń kontroli wynika, że Dyrekcja Generalna LP nie posiadała programu
racjonalizacji zatrudnienia na stanowiskach nierobotniczych w Lasach Państwowych, w
tym w Służbie Leśnej oraz na stanowiskach robotniczych.

7. Ustalenia kontroli wykazały, że w Dyrekcji Generalnej LP w okresie objętym kontrolą
zatrudniano trzy osoby, dla których jako miejsce pracy ustalono Ministerstwo OŚZNiL.
Łączne koszty z tego tytułu wyniosły w badanym okresie - 73.482,37 zł.

8. W badanym okresie wzrosły wynagrodzenia miesięczne w Lasach Państwowych, we
wszystkich grupach jednostek organizacyjnych LP. Wynagrodzenia te były wyższe, niż
przeciętne wynagrodzenie miesięczne w kraju o 140,2 zł w 1995 r., tj. o 20,3% i o 258,7 zł
w 1996 r., tj. o 29,5%.
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Wynagrodzenia w Lasach Państwowych oraz w poszczególnych grupach jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych, w latach 1994-96, przedstawia tabela 9
                                                                                                                              Tab. 9
                    Wynagrodzenia miesięczne w Lasach Państwowych, w latach 1994-96
                                                                                                                                    w zł.
Lp. Wyszczególnienie 1994 r. 1995 r.        1996 r.
1 Lasy Państwowe, ogółem52          503,2           838,1          1.133,0
2 Dyrekcja Generalna LP       1.056,6           1.715,3          2.062,5
3 Regionalne dyrekcje LP          913,5           1.500,1          1.815,7
4 Nadleśnictwa          494,5              827,1          1.125,3
5 Zakłady          485,2        740,3      907,3

•  W objętych pełną kontrolą nadleśnictwach, przeciętne wynagrodzenie miesięczne
wzrosło w badanym okresie z 492,1 zł w 1994 r. do 1.051,1 zł w 1996 r., tj. o
113,5%.

•  W biurach objętych pełną kontrolą regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
przeciętne wynagrodzenie miesięczne wzrosło z 889,7 zł w 1994 r. do 1.889,7 zł w
1996 r., tj. o 108,5%, podczas gdy przeciętne wynagrodzenie miesięczne w kraju
wzrosło w tym okresie o 67,5%.

 2.3.4. Wykonanie wniosków, wynikających z kontroli NIK pt. �Realizacja zadań w zakresie
ochrony lasów przed szkodliwymi owadami i grzybami� (Nr A-9538)

 
 1. Z ustaleń kontroli w MOŚZNiL wynika, że nie został zrealizowany przez Ministra OŚZNiL

wniosek pokontrolny, dotyczący wykonania upoważnienia ustawowego, wynikającego z
art. 15 ust. 4 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, do wydania przez Ministra
OŚZNiL rozporządzenia, w porozumieniu z Ministrami: Zdrowia i Opieki Społecznej oraz
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w sprawie określenia sposobu, zakresu i
warunków stosowania środków ochrony roślin w leśnym użytkowaniu gruntów.

 
 2. Dyrektor Generalny LP nie wykonał wniosku pokontrolnego, dotyczącego spowodowania

zniszczenia przeterminowanych środków ochrony roślin, zalegających w magazynach
nadleśnictw.

 Z ustaleń kontroli Nr A-9538 wynika, że w magazynach nadleśnictw znajdowało się
według stanu na 15 kwietnia 1996 r. łącznie 106.276 kg przeterminowanych środków
ochrony roślin, przeznaczonych do utylizacji, w tym 54.749 kg środków o wysokiej
szkodliwości dla środowiska.

 Do czasu zakończenia kontroli Nr P/97/079 w Dyrekcji Generalnej LP, tj. do dnia 18 czerwca
1997 r. nie wykonano tych zaleceń.

 

                                                          
52 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w Polsce ogółem wynosiło: w 1994 r. - 522,0 zł, w 1995 r. - 690,9 zł
i w 1996 r. - 874,3 zł według GUS. Rocznik statystyczny 1997.
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 3. Jak wynika z przeprowadzonych badań, Dyrektor Generalny LP podjął realizację pozostałych
wniosków pokontrolnych, w tym m.in.:
•  wydał zarządzenie w sprawie doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach

ekologicznych53, w którym zalecił stosowanie w szerokim zakresie ogniskowo-
kompleksowej metody ochrony lasu,

•  rozszerzył zakres prac naukowo-badawczych związanych z biologią szkodników oraz
sposobami ich zwalczania (w badanym okresie zrealizowano 7 prac naukowo-
badawczych w tym zakresie),

•  określił w Branżowym Planie Kont54 zasady ewidencjonowania i analizowania kosztów
ochrony przed szkodliwymi owadami i grzybami.

 
 4. Z ustaleń kontroli w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych i w nadleśnictwach

wynika, że dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśniczowie podjęli
realizację wniosków pokontrolnych, przy czym tylko w 6 regionalnych dyrekcjach Lasów
Państwowych, tj. 54,4% skontrolowanych i w 28 nadleśnictwach, tj. 44,4 %
skontrolowanych, stopień ich realizacji uznano za zadowalający.

 Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:

•  egzekwowania od nadleśniczych, przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych, terminowego opracowywania i przekazywania informacji o
występowaniu szkodliwych owadów i grzybów, terminowego wywozu z lasu całości
pozyskanego drewna z posuszu, zasiedlonego przez szkodliwe owady oraz  poprawy
skuteczności kontroli w zakresie występowania szkodliwych owadów i grzybów,

•  zapewnienia pełnej realizacji planów urządzenia lasu w zakresie prac pielęgnacyjno-
hodowlanych, zmierzających do podniesienia stanu zdrowotnego drzewostanów i
ochrony pożytecznej fauny.

 
 
 

2.3.5. Realizacja osiedla mieszkaniowego �Eko-Sękocin� w Sękocinie

2.3.5.1. Finansowanie z Funduszu Leśnego i realizacja przez Dyrekcję Generalną
Lasów Państwowych osiedla mieszkaniowego �Eko-Sękocin�

1. Z ustaleń kontroli wynika, że od 1995 r., ze środków Funduszu Leśnego finansowana
jest budowa Osiedla Eko-Sękocin, o wartości kosztorysowej około 7.501 tys. zł, zgodnie z
umową zawartą w dniu 26 października 1995 r., pomiędzy Dyrekcją Generalną LP - jako
inwestorem, a INSBUDEM - jako generalnym wykonawcą zadania inwestycyjnego p.n.
�Osiedle mieszkaniowe Eko-Sękocin�, z przeznaczeniem na mieszkania rotacyjne dla
pracowników Dyrekcji Generalnej LP, a częściowo na �wynajem obcym firmom

                                                          
53 Zarządzenie Nr 11 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie
doskonalenia gospodarki leśnej  na podstawach ekologicznych (nieopublikowane).
54 Branżowy Plan Kont w Lasach Państwowych wprowadzony został zarządzeniem Nr 10 Dyrektora
Generalnego LP z dnia 31 stycznia 1995 r. w sprawie branżowego planu kont w jednostkach organizacyjnych
Lasów Państwowych (nieopublikowanym).
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(osobom)�. Na terenie Osiedla realizowany jest również wolnostojący, jednorodzinny
budynek mieszkalny, którego przeznaczenia Dyrekcja Generalna LP nie znała55.

Koszty poniesione na realizację Osiedla wyniosły do dnia 5 listopada 1997 r.
9.294,7 tys. zł56, tj. o 23,9 % więcej niż zakładano w projekcie, przy czym w ramach
poniesionych nakładów wybudowano 24 mieszkania o powierzchni od 65,8 m2 do 212 m2,
(w tym cztery mieszkania o powierzchni do 70 m2) o łącznej powierzchni użytkowej ok.
3.115 m2. Planowano natomiast realizację 30 mieszkań o powierzchni ok. 4380 m2.
Zaznaczyć należy, że zgodnie z przepisem par. 3 ust. 1 zarządzenia Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie
stanowisk Służby Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne
mieszkanie, oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań,
powierzchnia użytkowa bezpłatnego mieszkania nie może przekraczać 70 m2 (dla 6 i
więcej osób). 

 Budowa Osiedla finansowana jest przez Dyrekcję Generalną LP, przy czym w
planach finansowo-gospodarczych na rok 1995 i 1996 pozycja ta nie została wyodrębniona;
środki te ujęte były w wydatkach Funduszu Leśnego, w pozycji pt. �Inwestycje biur
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i
infrastruktury�. W planie finansowym Lasów Państwowych na 1994 r. pozycja kosztów o
tej nazwie nie występowała. Budowa ta nie jest wspólnym przedsięwzięciem jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych, ponieważ finansowana była wyłącznie przez
Dyrekcję Generalną LP, a Dyrekcja nie posiada umowy na realizację wspólnego
przedsięwzięcia z żadną inną jednostką organizacyjną LP.

Podjęcie przez Dyrektora Generalnego LP decyzji o budowie i finansowaniu ze
środków Funduszu Leśnego Osiedla Eko-Sękocin, przeznaczonego na mieszkania dla osób,
którym na podstawie przepisów ustawy o lasach nie przysługują mieszkania bezpłatne
(osobom tym mogą być udostępniane mieszkania z zasobów Lasów Państwowych na
ogólnie obowiązujących warunkach), a częściowo na wynajem wolnorynkowy, nie
będącego wspólnym przedsięwzięciem jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
jest naruszeniem przepisu art. 58 ustawy o lasach.

Zgodnie z ww przepisem Fundusz Leśny przeznacza się na wyrównywanie niedoboru
środków finansowych nadleśnictwom, posiadającym niekorzystne warunki przyrodnicze i
ekonomiczne gospodarki leśnej. Środki Funduszu Leśnego mogą być także przeznaczone
na wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w
szczególności w zakresie hodowli i ochrony lasu, badań oraz tworzenia infrastruktury
niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej. 

2. W dniu 10 stycznia 1995 r. Dyrektor Generalny LP upoważnił INSBUD �do załatwiania
wszelkich spraw formalnych, dotyczących wydania pozwolenia na budowę budynków
mieszkalnych osiedla mieszkaniowego dla pracowników Lasów Państwowych Eko-
Sękocin�. Upoważnienie wydane zostało z naruszeniem przepisu art. 33 par. 1 Kodeksu
                                                          
55 Budowa została wstrzymana w kwietniu 1997 roku.
56 Wg informacji DGLP  Nr DJ-091-1/97 z dnia 29 stycznia 1998 r. do dnia 31 grudnia 1997 r.wydatkowano
na realizację Osiedla 9.308,8 tys.zł.
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postępowania administracyjnego. Zgodnie z treścią ww przepisu pełnomocnikiem strony w
postępowaniu przed organami administracji państwowej oraz organami samorządu
terytorialnego może być osoba fizyczna, posiadająca zdolności do czynności prawnych, a
przedmiotowe upoważnienie, takiej osoby nie wskazywało.

W dniu 27 stycznia 1995 r. Dyrektor Generalny LP wystąpił z wnioskiem Nr ZS-
2121/56/95, do Rady Gminy Raszyn o dokonanie korekty w planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy i przeznaczenie około 2 ha gruntów niezalesionych, zarządzanych
przez Lasy Państwowe, graniczących z gruntami wsi Wolica, pod budynki mieszkalne,
które będą wykorzystane dla potrzeb gospodarki leśnej, z przeznaczeniem na mieszkania
zakładowe dla Służby Leśnej - powołując się na przepisy ustawy o lasach.

Wójt Gminy Raszyn oświadczył w zgłoszonych zastrzeżeniach do wystąpienia
pokontrolnego NIK, że �... wniosek nie był nigdy rozpatrzony, bowiem Dyrektor Generalny
LP nie nadał mu właściwego biegu (nie wniósł go we właściwym trybie)...�.

W czasie posiedzenia Komisji Odwoławczej NIK w dniu 10 października 1997 r.
rozpatrującej zastrzeżenia zgłoszone do ww. wystąpienia Wójt Gminy Raszyn stwierdził,
że �... nie widział tego wniosku i nigdy nie wpłynął on oficjalnie do Urzędu Gminy.
Dlatego też nie mógł być rozpatrzony�.

W trakcie kontroli NIK w Urzędzie Gminy Raszyn ustalono, że omawiany wniosek
Dyrektora Generalnego LP znajdował się w aktach Urzędu, a jego kopia poświadczona
przez kierownika referatu Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem, znajduje się w aktach
kontroli.

Z wnioskiem o �informację o terenie� dla omawianego osiedla wystąpiła do Urzędu
Gminy w Raszynie również Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie w
piśmie z dnia 18 stycznia 1995 r. W odpowiedzi Urząd Gminy w Raszynie przesłał
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych opinię o terenie (Nr BUA-7334/11/95) w której
poinformował, że przedmiotowa działka leży na terenie zalesionym, chronionym bez praw
realizacji jakiejkolwiek inwestycji.

W dniu 29 maja 1995 r. Dyrektor Generalny LP akceptował projekt wybudowania
osiedla mieszkaniowego na terenie należącym do Lasów Państwowych, Nadleśnictwa
Chojnów, Leśnictwa Sękocin, w pobliżu wsi Wolica, co �pozwoliłoby na uzyskanie
mieszkań:

•  docelowych, dla pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i zajmujących
strategiczne stanowiska pracy,

•  rotacyjnych, dla pracowników zatrudnionych na czas określony,

•  w segmentach jednorodzinnych (w zabudowie zwartej lub szeregowej) dla członków
kierownictwa Generalnej Dyrekcji LP i RDLP Warszawa,

•  rezerwowych, dla stażystów lub pracowników oddelegowanych czasowo do pracy w
Warszawie lub tp.�.
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W dniu 13 lipca 1995 r. Dyrektor Generalny LP powołał Komisję do spraw ofert na
budowę ekologicznego osiedla mieszkaniowego w Sękocinie. W lipcu 1995 r. Komisja
wybrała oferty trzech firm, rekomendując INSBUD, z uwagi na �porównywalne z innymi
koszty budowy (...) posiadany w Warszawie olbrzymi potencjał budowlany (...)
występowanie INSBUDU już w roli generalnego projektanta, co wyeliminuje konieczność
zatrudnienia tej firmy dodatkowo w nadzorze projektowym ...�. Ostatecznie realizację
osiedla zlecono INSBUDOWI, pomimo, że firma ta nie zaproponowała w swojej ofercie
najkorzystniejszych warunków finansowych przyjmując stawkę z roboczogodziną w
wysokości 3,50 zł., podczas, gdy inna z trzech wybranych firm proponowała stawkę
mniejszą, tj. w wysokości 3,40 zł. za roboczogodzinę.

3. Realizacja Osiedla Eko-Sękocin, będącego typowym osiedlem mieszkaniowym,
przeznaczonym na mieszkania dla pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, a częściowo na wynajem
wolnorynkowy, nie odpowiada warunkom o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o
lasach i w par. 1 i 3 zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie stanowisk Służby Leśnej, na których
zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie oraz szczegółowych zasad i
trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań.

Dyrekcja Generalna LP nie posiadała tytułu prawnego do prowadzenia inwestycji
pt. Osiedle Eko-Sękocin, ponieważ, zgodnie z przepisem par. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
RM w sprawie zasad gospodarki finansowej Lasów Państwowych - w Dyrekcji Generalnej
LP prowadzona jest wyłącznie działalność administracyjna lub dodatkowa, a koszty
utrzymania Dyrekcji Generalnej LP, zgodnie z art. 53 ustawy o lasach, finansowane są z
wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw, których wysokość określa Minister
OŚZNiL.

Ponadto wyniki kontroli wykazały, że nad realizacją Osiedla Eko-Sękocin nie
sprawowano właściwego nadzoru, tak ze strony Dyrekcji Generalnej LP, jak i
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego DORSA sp. z o.o., z którym
Dyrektor Generalny LP w dniu 2 listopada 1995 r.  zawarł umowę dotyczącą sprawowania
nadzoru nad realizacją Osiedla, co w efekcie doprowadziło m.in. do realizacji na terenie
osiedla  domu jednorodzinnego ze środków wykonawcy bez wiedzy DGLP.

4. Osiedle Eko-Sękocin wybudowano na gruntach, które według rejestru gruntów
prowadzonym w Nadleśnictwie Chojnów, stanowią grunty rolne o powierzchni 2,21 ha, w
tym grunty rolne klasy IV - stanowiące zwarty kompleks o powierzchni 1,61 ha, oznaczone
w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa, opracowanym na lata 1988-97 i dostosowanym do
wymogów ustawy o lasach zarządzeniem Nr 239 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1996 r. (niepublikowanym), jako części
oddziału 15, w tym:
•  klasy IV a                -               1,09 ha,
•  klasy IV b                -               0,58 ha,
•  klasy V                    -               0,47 ha,
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•  klasy VI                   -               0,07 ha.

Grunty te, w związku z realizacją Osiedla, nie zostały przez Dyrektora Generalnego
LP wyłączone z bezpośredniego zarządu Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojnów, wobec
czego zarząd nad tymi gruntami sprawuje Nadleśniczy, prowadząc samodzielnie
gospodarkę leśną w Nadleśnictwie na podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiadając
za stan lasu - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o lasach.

W planie urządzenia lasu grunty te przeznaczone zostały do produkcji rolnej i do
dnia 1 grudnia 1994 r. użytkowane były w całości lub w części rolniczo (poza
powierzchnią 0,34 ha - którą przewidywano w planie urządzenia lasu pod budowę domu
leśnika), poprzez ich wydzierżawienie pracownikom lub byłym pracownikom Lasów
Państwowych.

Według oświadczenia złożonego w trakcie kontroli przez Nadleśniczego
Nadleśnictwa Chojnów, w dniu 4 października 1994 r. grunty te wskazane zostały przez
niego Dyrektorowi Generalnemu LP, jako teren możliwy pod inwestycję.

W 1995 r. omawiane grunty o powierzchni 0,59 ha użytkowane były rolniczo,
pomimo braku stosownej umowy.

Wskazanie omawianych gruntów o powierzchni 2,21 ha, przeznaczonych w planie
urządzenia lasu Nadleśnictwa Chojnów do użytkowania rolniczego, jako terenu możliwego
pod inwestycję, jest naruszeniem przez Nadleśniczego tego Nadleśnictwa przepisu art. 35
ust. 1 ustawy o lasach. Zgodnie z ww przepisem gospodarkę leśną w Nadleśnictwie należy
prowadzić na podstawie planu urządzenia lasu.

Z ustaleń kontroli wynika, że Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojnów, według
złożonego wyjaśnienia, nie wykonywał zarządu terenami zajętymi pod Osiedle Eko-
Sękocin, ograniczając się tylko do interwencji w przypadkach zakłóceń powodowanych
przez wykonawcę Osiedla, a utrudniających prowadzenie gospodarki leśnej na terenach
przylegających do terenu zajętego przez Osiedle.

Pomimo, że plan urządzenia lasu nie został zmieniony, Dyrektor Generalny LP
pismem z dnia 8 sierpnia 1995 roku, do Nadleśnictwa Chojnów, w sprawie planowanego
rozpoczęcia budowy we wrześniu 1995 r., ekologicznego osiedla mieszkaniowego w
oddziałach 15 i 16 w Sękocinie (wieś Wolica), polecił �wyłączyć grunty ww oddziałów z
upraw rolnych od jesieni 1995 r. i zaprzestać uprawy rolnej na tych gruntach�.

Zarówno wydane przez Dyrektora Generalnego LP ww polecenie, jak i wyłączenie
z produkcji rolnej gruntu, przeznaczonego w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Chojnów
do tej produkcji, bez zmiany tego planu, a następnie przeznaczenie go pod budynki
mieszkalne budowane na terenie zajętym pod Osiedle Eko-Sękocin, jest naruszeniem
przepisu art. 35 ust. 1 ustawy o lasach. Zgodnie z ww przepisem gospodarkę leśną w
nadleśnictwie prowadzi Nadleśniczy na podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiada
za stan lasu.

Przeznaczenie ww gruntu pod budynki mieszkalne Osiedla Eko-Sękocin,  bez
uprzedniej zmiany przeznaczenia tych gruntów na cele nierolnicze i wyłączenia tych
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gruntów z produkcji rolnej jest naruszeniem przepisów art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i art. 11
ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ponieważ grunt
ten nie jest związany z gospodarką leśną. Gospodarka leśna, zgodnie art. 6 ust. 1 pkt 1
ustawy o lasach, oznacza działalność leśną w zakresie urządzania, ochrony i
zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych,
gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek,
karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych
produktów w stanie nie przerobionym. Grunt ten nie jest więc lasem w rozumieniu art. 3
pkt 2 ustawy o lasach.

Stan ten, w odniesieniu do części terenu zajętego pod Osiedle o powierzchni 0,80
ha, potwierdził wniosek złożony przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojnów w dniu 8
stycznia 1997 r. w sprawie sprzedaży gruntu, w którym zaznaczono, że grunt ten jest
�nieprzydatny dla potrzeb gospodarki leśnej�, a więc nie jest również związany z tą
gospodarką.

5. Dopuszczenie przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojnów do lokalizacji, a następnie
wybudowania Osiedla Eko-Sękocin, wbrew planowi urządzenia lasu, doprowadziło do
naruszenia przepisów ww ustaw oraz ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Ponadto w dniu 8 stycznia 1997 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojnów wystąpił do
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z prośbą o skierowanie wniosku do Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o sprzedaż gruntu o powierzchni
0,80 ha, będącego częścią terenu zajętego pod Osiedle Eko-Sękocin, stwierdzając, że grunt
ten jest nieprzydatny dla potrzeb gospodarki leśnej, określając go jako �rola klasy IV
(nieużytkowana)�.

2.3.5.2. Działania Wójta Gminy Raszyn w zakresie realizacji  osiedla mieszkaniowego
�Eko-Sękocin� na terenie Gminy Raszyn

1. Osiedle Eko-Sękocin wybudowano niezgodnie z postanowieniami mpzp opracowanym
dla Gminy Raszyn i zatwierdzonym uchwałą Nr 23/94 Rady Gminy Raszyn w dniu 9
listopada 1994 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wojewody Warszawskiego
Nr 24, poz. 821, który określił kierunki rozwoju przestrzennego Gminy (do czasu
zakończenia kontroli NIK, mpzp nie był zmieniany).

Z ustaleń kontroli wynika również, że w mpzp nie zostały uwzględnione ustalenia
planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Chojnów, dotyczące granic i powierzchni lasów oraz
zasad gospodarki leśnej, co jest niezgodne z art. 20 ustawy o lasach, zgodnie z którym
�ustalenia planu urządzenia lasu dotyczące granic i powierzchni lasów, w tym lasów
ochronnych, a także zasad gospodarki leśnej uwzględnia się w planach zagospodarowania
przestrzennego�. Nadleśnictwo Chojnów nie uczestniczyło w opracowaniu mpzp i nie było
zawiadomione na piśmie o terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.
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2. Dla terenu zajętego pod Osiedle Eko-Sękocin z mpzp wynikają m.in. następujące
ograniczenia:
•  dotyczące terenu całej Gminy Raszyn, polegające na zakazie zabudowy na terenach

leśnych oraz na zakazie lokalizacji nowych obiektów kubaturowych w odległości 100
m od ściany lasu, a także na ograniczeniu wysokości zabudowy w celu zachowania
ładu przestrzennego, do: maksymalnej wysokości 2,5 kondygnacji na terenach
przeznaczonych w mpzp dla potencjalnych działań w zakresie budownictwa
mieszkaniowego, tj. we wsiach: Raszyn, Grocholice Nowe, Rybie, z zachowaniem 50
% powierzchni biologicznie czynnej, a także maksymalnej wysokości 1,5 kondygnacji
dla terenów zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej i zachowania 70 % powierzchni
biologicznie czynnej.

•  dotyczące obszaru krajobrazu chronionego, na którym zgodnie z tekstem i rysunkiem
planu zlokalizowano Osiedle Eko-Sękocin, polegające, do czasu ustanowienia tych
obszarów przez Wojewodę Warszawskiego w drodze rozporządzenia, na zakazie
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, zakazie lokalizacji nowej, intensywnej
zabudowy mieszkaniowej, tj. budownictwa wielorodzinnego (szeregowego i
atrialnego), nakazie utrzymania na terenie lokalizacji obiektu 80% powierzchni terenu
biologicznie czynnej, nakazie ograniczenia nowego zainwestowania kubaturowego w
odległości nie mniejszej niż 100 m od kompleksu leśnego, wyznaczonej według
ewidencji gruntów i nakazie sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
wszystkich nowych obiektów działalności gospodarczej i zespołów mieszkaniowych.

 Ponadto grunty zajęte pod budowę Osiedla Eko-Sękocin podlegają szczególnej ochronie, z
mocy następujących przepisów prawnych:

•  art.  13 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z ww przepisem
ustanowione w mpzp obszary chronionego krajobrazu wchodzą w skład krajowego
systemu obszarów chronionych jako szczególna forma ochrony przyrody, a także z art.
37 ust. 1 pkt 23 i ust. 2 tej ustawy, z którego wynika, że wydawanie przewidzianych
odrębnymi przepisami pozwoleń na działalność, której skutki dotyczą ograniczeń lub
zakazów, wprowadzanych w odniesieniu do przedmiotów i obszarów objętych ochroną
- wymaga uzgodnienia z wojewodą,

•  art. 3 pkt 2 i art. 15 pkt 7 lit. �a� ustawy o lasach  oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 7 ust. 2
pkt 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ponieważ są lasami ochronnymi ze
względu na położenie w odległości mniejszej niż 10 km od granic administracyjnych
Warszawy i gruntami leśnymi, a zmiana przeznaczenia gruntów leśnych stanowiących
własność Skarbu Państwa na cele nieleśne dokonuje się w mpzp - po uzyskaniu zgody
Ministra OŚZNiL.

3. Z ustaleń kontroli wynika, że do Urzędu Gminy Raszyn zwrócili się celem otrzymania
�informacji o terenie� projektowanym pod Osiedle Eko-Sękocin: Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Warszawie (wniosek z dnia 26 stycznia 1995 r.) i Nadleśnictwo
Chojnów (wniosek z dnia 8 stycznia 1997 r.). Urząd Gminy Raszyn w odpowiedzi na
zgłoszone wnioski przekazał następujące opinie o terenie:
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•  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie opinię Nr BUA-7334/11/95, z
dnia 26 stycznia 1995 r., w której poinformował, że przedmiotowa działka, położona w
obrębie Nadleśnictwa Chojnów, leży na terenie zalesionym, chronionym, bez prawa
jakiejkolwiek inwestycji,

•  Nadleśnictwu Chojnów opinię Nr BUA-7334/7/ 97 z dnia 9 stycznia 1997 r., w której
poinformował, że teren oddziału 15 i 16 należący do Nadleśnictwa Chojnów, leży na
obszarze oznaczonym symbolem LS-lasy, a plan ustala uznanie lasów w Gminie za
ochronne - zgodnie z przepisami ustawy o lasach.

4. Osiedle Eko-Sękocin realizowane jest na podstawie następujących decyzji Wójta Gminy
Raszyn o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanych na wniosek
INSBUDU - działającego na podstawie upoważnienia z dnia 10 stycznia 1995 r. Nr EA-
001/1/95, udzielonego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych:

•  decyzji Nr 126/95 z dnia 19 kwietnia 1995 r. dotyczącej Osiedla Eko-Sękocin, dla
pracowników Lasów Państwowych, tj. 12 domów jednorodzinnych o 2 kondygnacjach
nadziemnych, niepodpiwniczonych, w zabudowie szeregowej oraz 1 budynku
mieszkalnego 18-rodzinnego o 3 kondygnacjach nadziemnych, dopuszczając zabudowę
wyłącznie jako związaną z gospodarką leśną,

•  decyzji Nr 177/96  z dnia 11 kwietnia 1996 r. dla 6 budynków jednorodzinnych,
wolnostojących, ustalającej m.in. zabudowę o wysokości maksymalnej 2,5
kondygnacji, zachowanie 50 % powierzchni biologicznie czynnej oraz zabudowę
związaną wyłącznie z gospodarką leśną, przy czym przed rozpoczęciem budowy
należało uzyskać decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji leśnej,

•  decyzji Nr 543/96 z dnia 26 sierpnia 1996 r. dla oczyszczalni ścieków Osiedla Eko-
Sękocin, ustalającej m.in., że przed rozpoczęciem budowy należało uzyskać decyzję o
wyłączeniu gruntu z produkcji leśnej. 

Wójt Gminy Raszyn wydał ww decyzje o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, podając w uzasadnieniu, że podstawą ustaleń zawartych w
decyzjach jest mpzp, uznając przedmiotowy grunt jako las, przy czym w decyzjach Nr
177/96 z dnia 11 kwietnia 1996 r. i Nr 543/96 z dnia 26 sierpnia 1996 r. jednym z
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu było uzyskanie decyzji o wyłączeniu
gruntów z produkcji leśnej.

5. Decyzje Wójta Gminy Raszyn o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, są
sprzeczne z ustaleniami mpzp, ponieważ dopuściły do lokalizacji Osiedla Eko-Sękocin na
terenach nie przeznaczonych na te cele, stanowiących obszary chronionego krajobrazu. W
decyzjach tych nie zostały uwzględnione ograniczenia zawarte dla tego terenu w mpzp,
dotyczące:
•  zakazu lokalizacji nowej intensywnej zabudowy mieszkaniowej, tj. budownictwa

wielorodzinnego (szeregowego i atrialnego),
•  nakazu utrzymania na terenie lokalizacji obiektu 80 % powierzchni terenu biologicznie

czynnej,
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•  zakazu lokalizacji nowych obiektów kubaturowych w odległości 100 m od kompleksu
leśnego i ściany lasu,

•  nakazu sporządzenia dla wszystkich nowych obiektów działalności gospodarczej i
zespołów mieszkaniowych, lokalizowanych w obszarze chronionego krajobrazu,
wykonania oceny oddziaływania na środowisko,

•  ograniczenia maksymalnej wysokości zabudowy do 2,5 kondygnacji, z zachowaniem
50% powierzchni działki biologicznie czynnej oraz maksymalnej wysokości do 1,5
kondygnacji dla terenów zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej i zachowania 70%
powierzchni biologicznie czynnej.

Decyzje Wójta Gminy Raszyn o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
wydane dla Osiedla Eko-Sękocin, zgodnie z art. 16 pkt 1 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym, są nieważne, ponieważ są sprzeczne z ustaleniami mpzp.

Decyzje te podjęte zostały w oparciu o nieprawidłowo udzielone pełnomocnictwo
INSBUDOWI, przez Dyrektora Generalnego LP. Najwyższa Izba Kontroli nie podzieliła
stanowiska Wójta Gminy Raszyn, że INSBUD był w tym przypadku inwestorem
zastępczym i pełnomocnictwo w rozumieniu Kpa nie było konieczne.
INSBUD nie był inwestorem zastępczym, gdyż nie została zawarta umowa o zastępstwo
inwestycyjne. W tym przypadku należy stosować przepisy ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu
przed organami administracji państwowej oraz organami samorządu terytorialnego,
zgodnie z art. 33 par 1 Kpa może być osoba fizyczna posiadająca zdolności do czynności
prawnych, a upoważnienie (pełnomocnictwo), takiej osoby nie wskazywało.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane zostały z
pominięciem wymogów, określonych w art. 37 ust. 1 pkt 23 i ust. 2 ustawy o ochronie
przyrody, tj. nie zostały uzgodnione z wojewodą, a ponadto w decyzji nr 177/96 z dnia 11
kwietnia 1996 r. nie został spełniony wymóg, określony w art. 46 ust. 1 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja ta nie została przesłana do wiadomości
Nadleśnictwu Chojnów (zarządzającemu terenem) oraz Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych (będącej inwestorem Osiedla Eko-Sękocin).

6. Niezgodnie z przepisami zawartymi w art. 33 ust. 1 i ust. 2, art. 34 ust. 1 i 3 i art. 35 ust.
1 pkt 1-2 i ust. 3 Prawa budowlanego wydane zostały przez Wójta Gminy Raszyn decyzje o
pozwolenie na budowę, dotyczące Osiedla Eko-Sękocin, ponieważ wydano je w oparciu o
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, które w rażący sposób
naruszyły prawo, a w przypadku decyzji Nr 801/96 z dnia 25 listopada 1996 r. o
pozwolenie na budowę, zatwierdzającej do realizacji projekt techniczny budowlany linii
gazowej (gazociągu ulicznego) średniego ciśnienia i zezwalająca na budowę tego
gazociągu oraz decyzji Nr 365/97 z dnia 17 lipca 1997 r. o pozwolenie na budowę,
zatwierdzającej do realizacji projekt techniczny sieci gazowej i zezwalająca na wykonanie
tej sieci - bez określenia warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a ponadto:
•  w Urzędzie Gminy Raszyn brak było projektu zagospodarowania terenu dla całego

zamierzenia budowlanego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 Prawa budowlanego,
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•  decyzję Nr 684/96 z dnia 11 października 1996 r. zatwierdzającą do realizacji projekt
architektoniczno-budowlany jednorodzinnego, wolnostojącego budynku mieszkalnego i
zezwalającą na budowę tego budynku, wydano z rażącym naruszeniem przepisów
zawartych w art. 33 ust. 2, art. 34 ust. 1 i 3, art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 3 Prawa
budowlanego, tj. bez kompletnego projektu budowlanego i z pominięciem niektórych
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, określonych dla tego terenu w decyzji
Nr 177/96 z dnia 11 kwietnia 1996 r., dotyczących: wyłączenia gruntów z produkcji
leśnej, korzystania z własnego ujęcia wody i własnej oczyszczalni ścieków.

•  decyzję Nr 867/96 z dnia 13 grudnia 1996 r. zatwierdzającą do realizacji projekt
techniczny budowlany oczyszczalni ścieków dla Osiedla Eko-Sękocin oraz zezwalającą
na budowę tej oczyszczalni, wydano bez kompletnego projektu budowlanego, tj. braku
pozwolenia wodnoprawnego na budowę tej oczyszczalni, a także braku uzgodnienia z
wojewodą sposobu zagospodarowania odpadów z oczyszczalni i opracowania projektu
renowacji rowu - odbiornika ścieków oczyszczonych,

Z ustaleń kontroli wynika także, że dla tego samego terenu, położonego w
północno-zachodniej części działki zajętej pod budowę Osiedla Eko-Sękocin, Wójt Gminy
Raszyn wydał decyzje, dotyczące:
•  zatwierdzenia do realizacji projektu technicznego budowlanego 12 budynków

mieszkalnych, jednorodzinnych oraz zezwolenia na budowę tych budynków (decyzja
Nr 203/95 z dnia 16 maja 1995 r.),

•  ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla 6 domów
jednorodzinnych, wolnostojących (decyzja Nr 177/96 z dnia 11 kwietnia 1996 r.),

•  zatwierdzenia do realizacji projektu technicznego sieci gazowej i zezwolenia na
budowę tej sieci (decyzja Nr 365/97 z dnia 17 lipca 1997 r.).

bez uchylenia lub zmiany wcześniej wydanych decyzji.

2.3.5.3. Ustalenia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Generalnego
Inspektora Kontroli Skarbowej

1. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego działając na podstawie wniosku NIK z dnia
30 lipca 1997 r. przeprowadził kontrolę osiedla mieszkaniowego �Eko-Sękocin� i wobec
powstałych wątpliwości co do zgodności wydanych trzech decyzji dot. osiedla �Eko-
Sękocin�  o warunkach zabudowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Raszyn, zobowiązał Wojewodę Warszawskiego do zbadania sprawy
w trybie nadzoru i wystąpienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Warszawie do oceny legalności ww. decyzji.

Jednocześnie po zbadaniu decyzji o pozwoleniu na budowę wolnostojącego
budynku jednorodzinnego znajdującego się na omawianym osiedlu, stwierdził uchybienia
pod względem zgodności z przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane m.in.
co do braku dowodu stwierdzającego prawo dysponowania nieruchomością na cele
budowlane i polecił Wojewodzie Warszawskiemu podjęcie w trybie nadzoru postępowania
w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji.
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2. Z informacji z Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej wynika, że Urząd Kontroli
Skarbowej w Ciechanowie przeprowadził kontrolę w INSBUDZIE, w zakresie rozliczenia
z budżetem z tytułu płaconych podatków.

 
 2.3.6. Nadzór Ministra OŚZNiL nad działalnością Lasów Państwowych

 
 1. Z ustaleń kontroli w MOŚZNiL wynika, że Minister OŚZNiL określał warunki prawne i

organizacyjne, dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej przez Lasy Państwowe poprzez
m.in.:

•  wydanie aktów normatywnych, na podstawie upoważnienia ustawowego wynikającego z
ustawy o lasach oraz z innych ustaw związanych z lasami takich jak ustawa prawo
łowieckie, czy ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także projektu
nowelizacji ustawy o lasach,

•  opracowanie programów dotyczących działalności Lasów Państwowych w zakresie
gospodarki leśnej, tj. �Krajowego programu zwiększenia lesistości�, przyjętego przez
Radę Ministrów w czerwcu 1996 r. i �Polityki leśnej państwa�, opracowanej w
MOŚZNiL w 1996 r., przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 22 kwietnia 1997 r., w
której na tle stanu lasów polskich przedstawiona została polityka rozwoju i
kompleksowej ochrony zasobów leśnych z uwzględnieniem międzynarodowych
uwarunkowań.

 
 2. Nadzór Ministra OŚZNiL nad działalnością Lasów Państwowych prowadzony był w okresie

objętym kontrolą poprzez udział przedstawicieli MOŚZNiL w naradach organizowanych
przez Lasy Państwowe oraz analizę i opiniowanie m.in. projektów takich dokumentów
opracowywanych przez Lasy Państwowe, jak: roczne plany gospodarczo-finansowo,
raporty o stanie lasów i sprawozdania finansowo-gospodarcze z działalności Lasów
Państwowych. Na tej podstawie Minister OŚZNiL sporządzał coroczne informacje o stanie
lasów.

 
 3. Minister OŚZNiL zatwierdzał, na wniosek Dyrektora Generalnego LP, plany urządzenia lasów

dla nadleśnictw. Z ustaleń kontroli wynika, że do końca 1996 r. opracowano nowe plany
urządzenia lasów lub uzupełniono istniejące plany, zgodnie z wymogami ustawy o lasach,
dla 302 nadleśnictw, tj. 68,9 % wszystkich nadleśnictw w Lasach Państwowych, z tego dla
245 nadleśnictw, tj. 55,9 % - plany te zostały przez Ministra OŚZNiL zatwierdzone.

 Projekty planów urządzenia lasów dla części nadleśnictw oczekiwały w Dyrekcji
Generalnej LP i w MOŚZNiL na zatwierdzenie po kilkanaście miesięcy, np: plan
urządzenia lasów opracowany dla Nadleśnictwa Dobrzejewice przekazany został do
Dyrekcji Generalnej LP w dniu 5 lipca 1995 r., a zatwierdzony przez Ministra OŚZNiL
został dopiero w dniu 7 marca 1997 r.; łącznie więc procedura zatwierdzania planu trwała
20 miesięcy, w tym w MOŚZNiL od dnia 2 sierpnia 1996 r. do dnia 7 marca 1997 r., tj. 7
miesięcy. Minister OŚZNiL zatwierdzał plany urządzenia lasu z okresem obowiązywania
tych planów wcześniejszym, niż data podpisania zarządzenia Ministra w tej sprawie. Plany
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urządzenia lasu wywołują skutki prawne dopiero w chwili ich zatwierdzenia przez Ministra
OŚZNiL.
 

 4. Z przeprowadzonych badań wynika, że Minister OŚZNiL nie wyegzekwował od Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych obowiązku, wynikającego z art. 33 ust. 3 pkt 4 ustawy o
lasach - polegającego na organizowaniu planowania urządzeniowego w lasach oraz od
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych obowiązków, wynikających z art.
79 ust. 1 ustawy o lasach, polegających na opracowaniu dla wszystkich nadleśnictw
nowych lub uzupełnieniu istniejących planów urządzenia lasów57 do końca    1996 r.

5. Minister OŚZNiL zaniechał w okresie objętym kontrolą, nadzoru nad realizacją planów
urządzenia lasów w poszczególnych nadleśnictwach,  a tym samym nie wypełniał
obowiązku, wynikającego z art.  22 ust. 2 ustawy o lasach, zgodnie z którym �organy
zatwierdzające plany urządzenia lasu nadzorują ich wykonanie�.

Minister OŚZNiL zaniechał również kontroli finansowej w Lasach Państwowych
m.in. w zakresie prawidłowości i efektywności wykorzystania środków budżetowych
przydzielanych na poszczególne lata decyzjami Ministra OŚZNiL i wykorzystania środków
własnych Lasów Państwowych na poszczególne rodzaje działalności.

Zgodnie z podziałem zadań określonym w statucie i w regulaminie organizacyjnym
MOŚZNiL - prowadzenie spraw, wynikających z nadzoru Ministra OŚZNiL nad Lasami
Państwowymi, powierzono Departamentowi Leśnictwa. W szczegółowych zadaniach
Departamentu Leśnictwa, określonych w regulaminie organizacyjnym MOŚZNiL, brak
było spraw, dotyczących nadzoru nad realizacją planów urządzenia lasu oraz nadzoru nad
działalnością ekonomiczno-finansową oraz prowadzenia i koordynowania kontroli
finansowej w Lasach Państwowych. Sprawy dotyczące kontroli finansowej w Lasach
Państwowych nie zostały również włączone do zakresu działania Departamentu
Ekonomicznego MOŚZNiL.

Z ustaleń kontroli wynika również, że Minister OŚZNiL nie wykonywał, poprzez
podległe służby, bieżącej kontroli prawidłowości i efektywności wykorzystania
przyznanych dotacji budżetowych, jak też nie egzekwował od Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych obowiązku przedkładania corocznie sprawozdań z wykorzystania
środków - wynikającego z decyzji o przyznaniu środków budżetowych Lasom
Państwowym.

 
6. Minister OŚZNiL wydawał decyzje na sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości
zarządzanych przez Lasy Państwowe.

W dniu 26 lutego 1997 r. Minister OŚZNiL na wniosek Nadleśniczego
Nadleśnictwa Chojnów, zaopiniowany pozytywnie przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Warszawie i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wydał

                                                          
57 Plany urządzenia lasu stanowią podstawę do określania celów i zadań związanych z prowadzeniem
gospodarki leśnej, a w efekcie decydują o możliwościach efektywnego prowadzenia tej gospodarki w
nadleśnictwach.
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decyzję Nr Dlo-38-73/97, wyrażającą zgodę na sprzedaż gruntów o powierzchni 0,80 ha,
niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie
Nadleśnictwa Chojnów. Wydając ww decyzję Minister OŚZNiL nie uwzględnił
okoliczności, że:

•  w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Chojnów grunt ten przeznaczony został do
rolniczego wykorzystania, a zmiana tego planu nie została dokonana.

•  przedmiotowy grunt, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Generalnego LP Nr ZS-
2121/56/95 z dnia 27 stycznia 1995 r., skierowanym do Rady Gminy Raszyn, a także
zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dotyczącymi
Osiedla Eko-Sękocin, potraktowany został jako grunt związany z gospodarką leśną
(las), a w uzasadnieniu do wniosku o wyrażenie zgody na jego sprzedaż podano, że
grunt ten jest �nieprzydatny dla potrzeb gospodarki leśnej�.

•  przedmiotowy grunt wchodzi w skład zwartego kompleksu gruntu, będącego w
zarządzie Nadleśnictwa Chojnów, a sprzedaż tego terenu byłaby niekorzystna dla
gospodarki leśnej z punktu widzenia przebiegu granicy polno-leśnej.
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3. OPIS POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO I DZIAŁAŃ
PODJĘTYCH PO ZAKOŃCZENIU KONTROLI

W związku z kontrolą na podstawie art. 29 pkt 2 lit.f ustawy o NIK zasięgnięto
informacji w następujących jednostkach nie objętych kontrolą:
•  w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz w 11 Oddziałach tej Agencji, w

zakresie gruntów przeznaczonych do zalesienia, przekazywanych nadleśnictwom z
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

•  w INSBUDZIE, w zakresie realizacji Osiedla Eko-Sękocin,
•  w Zakładzie Celulozy i Papieru w Świeciu �Celuloza� SA, International Paper

Corporation Kwidzyń SA i w Intercel SA w Ostrołęce w zakresie skutków wywołanych
skokową podwyżką cen na drewno w 1995 r. oraz perspektyw zaopatrzenia na drewno
w LP.

Narady pokontrolne odbyły się w 75 na 80 skontrolowanych jednostek (tj. 93,7 %),
w tym:
•  w MOŚZNiL,
•  w Dyrekcji Generalnej LP,
•  w 12 regionalnych dyrekcjach LP,
•  w 60 nadleśnictwach,
•  w Urzędzie Gminy Raszyn.

O wynikach kontroli informowano na bieżąco kierowników kontrolowanych
jednostek. Do kierowników wszystkich skontrolowanych jednostek wystosowano
wystąpienia pokontrolne.

W wystąpieniach pokontrolnych do:

I. Ministra OŚZNiL, wnioskowano o:

1. Zapewnienie skutecznego nadzoru nad działalnością Lasów Państwowych, w tym
również dokonywanie kontroli gospodarki finansowej w Lasach Państwowych. Jako
niezbędne uznano uzupełnienie regulaminu organizacyjnego MOŚZNiL o zagadnienia
dotyczące prowadzenia spraw związanych z nadzorem nad działalnością ekonomiczno-
finansową Lasów Państwowych oraz prowadzeniem i koordynowaniem kontroli
finansowej Lasów Państwowych.

2. Spowodowanie, w ramach sprawowanego nadzoru, opracowania w możliwie
najkrótszym czasie planów urządzenia lasu dla nadleśnictw, dla których dotychczas nie
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opracowano tych dokumentów - zgodnie z wymogami ustawy o lasach oraz
usprawnienie procesu zatwierdzania planów.

3. Zaniechanie zatwierdzania planów urządzenia lasu z okresem obowiązywania
wcześniejszym, niż data wydania zarządzenia Ministra OŚZNiL w sprawie ich
zatwierdzenia.

4. Niezwłoczne zrealizowanie upoważnienia ustawowego, w porozumieniu z Ministrami:
Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
wynikającego z ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz.U. Nr
80, poz. 446), dotyczącego określenia sposobu, zakresu i warunków stosowania
środków ochrony roślin w leśnym użytkowaniu gruntów.

5. Spowodowanie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki
leśnej przez Lasy Państwowe oraz zapewnienie skutecznego nadzoru nad działalnością
Lasów Państwowych.

6. Uchylenie decyzji Nr Dlo-38-73/97 z dnia 26 lutego 1997 r. dotyczącej wyrażonej
zgody na sprzedaż gruntów o powierzchni 0,80 ha, pozostających w zarządzie Lasów
Państwowych, Nadleśnictwa Chojnów.

7. Spowodowanie, w ramach sprawowanego nadzoru nad działalnością Lasów
Państwowych:

•  wstrzymania zasiedlenia Osiedla Eko-Sękocin, do czasu otrzymania ostatecznych
decyzji w sprawie uregulowania sytuacji prawnej tego Osiedla, a także, po
otrzymaniu ww decyzji, podjęcia działań w celu uporządkowania planu urządzenia
lasu Nadleśnictwa Chojnów, w części dotyczącej terenu zajętego pod Osiedle,

•  pełnego rozliczenia całkowitych kosztów poniesionych na realizację Osiedla Eko-
Sękocin oraz ustalenie wartości gruntów i kosztów związanych ze zmianą
przeznaczenia gruntów,

•  odzyskania środków finansowych dla Funduszu Leśnego, bezpodstawnie
wydatkowanych na realizacje Osiedla Eko-Sękocin,

•  wyciągnięcia konsekwencji służbowych w stosunku do pracowników Lasów
Państwowych, odpowiedzialnych za powstanie nieprawidłowości w zakresie
prowadzenia gospodarki leśnej przez Lasy Państwowe, w tym realizacji - wbrew
planowi urządzenia lasu Nadleśnictwa Chojnów - osiedla mieszkaniowego i
finansowaniu budowy tego osiedla z Funduszu Leśnego - niezgodnie z przepisami
art. 58 ustawy o lasach.

8. Pociągnięcie do odpowiedzialności pracowników Ministerstwa OŚZNiL,
odpowiedzialnych za powstałe nieprawidłowości związane z przygotowaniem decyzji
dotyczącej sprzedaży gruntów o powierzchni 0,80 ha, a także w stosunku do
pracowników odpowiedzialnych za realizacją zadań związanych z nadzorem
sprawowanym przez Ministra nad działalnością Lasów Państwowych.
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W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne NIK, Minister OŚZNiL
poinformował m.in., że:

1. Wzmocniony zostanie nadzór ze strony Ministra OŚZNiL nad działalnością
ekonomiczną i finansową Lasów Państwowych, m.in. poprzez szczegółowe rozliczenie
Funduszu Leśnego.

2. Rozważone zostanie uzupełnienie regulaminu organizacyjnego MOŚZNiL, o
zagadnienia nadzoru nad działalnością ekonomiczno-finansową Lasów Państwowych.

3. Zalecono Dyrektorowi Generalnemu LP podjęcie działań zmierzających do
wyeliminowania wszystkich  stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości. Są
one przedmiotem wnikliwych analiz w Dyrekcji Generalnej LP pod kątem
wyeliminowania ich z bieżącej pracy, a przede wszystkim zaproponowania zmian
systemowych.

4. Dokonano zmian kadrowych na stanowiskach kierowniczych w Dyrekcji Generalnej
LP. W stosunku do pozostałych pracowników Lasów Państwowych, Dyrektor
Generalny LP został zobowiązany do szczegółowego zbadania stopnia ich
odpowiedzialności za stwierdzone nieprawidłowości oraz wyciągnięcia stosownych
konsekwencji służbowych.

5. Podjęto działania prawno-organizacyjne dla uchylenia decyzji Nr Dlo-38-73/97 z dnia
26 lutego 1997 r. dotyczącej zgody na sprzedaż 0,80 ha gruntów Lasów Państwowych
w Nadleśnictwie Chojnów, a pracownikom MOŚZNiL zwrócono uwagę na
konieczność dokonywania wnikliwej analizy przygotowywanych decyzji o sprzedaży,
w oparciu o wnioski Dyrektora Generalnego LP.

II. Dyrektora Generalnego LP wnioskowano o:
 

1. Spowodowanie opracowania w możliwie najkrótszym czasie planów urządzenia lasu,
dla tych nadleśnictw, które takiego dokumentu, zgodnego z wymogami ustawy o
lasach, dotychczas nie posiadają. Uznano również za zasadne - rozważenie
uproszczenia sposobów opracowywania i uzgadniania tych planów oraz zmniejszenie
kosztów ich opracowania.

2. Usprawnienie systemu planowania działalności finansowo-gospodarczej w Lasach
Państwowych, z uwzględnieniem ścisłego powiązania planów urządzenia lasu z
rocznymi planami finansowo-gospodarczymi poszczególnych jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych i Lasów Państwowych jako całości, a także
powiązanie tego systemu z krajowymi planami strategicznymi, dotyczącymi m.in.:
ochrony środowiska, zwiększenia lesistości kraju w ramach koncepcji polityki
przestrzennego zagospodarowania kraju.

3. Przyjęcie zasady, że plany finansowo-gospodarcze jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych i Lasów Państwowych jako całości, będą opracowane i zatwierdzane
najpóźniej na początku roku gospodarczego, którego dotyczą.

4. Dokonanie szczegółowej analizy opłacalności uczestnictwa jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych w spółkach prawa handlowego.
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5. Racjonalizowanie zatrudnienia na stanowiskach nierobotniczych i robotniczych w
oparciu o opracowany program i modelowe rozwiązania w tym zakresie. Uznano
również za celowe zaprzestanie zatrudniania w Dyrekcji Generalnej LP osób,
faktycznie zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych.

6. Analizowanie na szczeblu Dyrekcji Generalnej LP celowości i rzetelności
poniesionych kosztów, związanych ze zmianami organizacyjnymi w Lasach
Państwowych, w szczególności tworzenia i likwidacji, łączenia i dzielenia oraz zmiany
terytorialnego zasięgu działania jednostek organizacyjnych LP.

7. Wyeliminowanie stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości, związanych z
wykorzystywaniem środków Funduszu Leśnego, a także zapewnienie dyscypliny w
przepływie środków związanych z tym Funduszem.

8. Stosowanie  postanowień ustawy o zamówieniach publicznych, przy zamówieniach na
dostawy, wykonanie usług i robót budowlanych w Lasach Państwowych, przez
jednostki spoza Lasów Państwowych.

9. Prowadzenie w Dyrekcji Generalnej LP bieżącej ewidencji lasów oraz gruntów
przeznaczonych do zalesienia, nabytych przez nadleśniczych, a także przekazanych
nadleśnictwom przez kierowników urzędów rejonowych.

10. Zaprzestanie udzielania bezprawnych pożyczek ze środków Lasów Państwowych, na
zakup samochodów osobowych na zasadach preferencyjnych.

11. Wstrzymanie zasiedlenia Osiedla Eko-Sękocin, do czasu otrzymania ostatecznych
decyzji w sprawie uregulowania sytuacji prawnej tego Osiedla, a także, po otrzymaniu
ww decyzji, spowodowanie uporządkowania planu urządzenia lasu Nadleśnictwa
Chojnów, w części dotyczącej terenu zajętego pod Osiedle, a następnie wystąpienie do
Wójta Gminy Raszyn o uwzględnienie ustaleń tego planu w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Gminy Raszyn.

12. Spowodowanie wykonywania zarządu przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojnów
terenem zajętym pod Osiedle Eko-Sękocin, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami oraz naprawienia wyrządzonych szkód przez INSBUD, w związku z
samowolą budowlaną na części terenu zajętego pod Osiedle, polegającą na realizacji
wolnostojącego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

13. Pełne rozliczenie całkowitych kosztów poniesionych na realizację Osiedla Eko-Sękocin
oraz ustalenie wartości gruntów i kosztów związanych ze zmianą przeznaczenia
gruntów.

14. Odzyskanie środków finansowych do Funduszu Leśnego, bezpodstawnie
wydatkowanych na realizacje Osiedla Eko-Sękocin.

15. Rozważenia możliwości wystąpienia Dyrekcji Generalnej LP o odszkodowanie od
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego DORSA, sp. z o.o., w
przypadku stwierdzenia poniesionych szkód z tytułu nienależycie sprawowanego
nadzoru.

16. Wyciągnięcie konsekwencji służbowych w stosunku do pracowników Dyrekcji
Generalnej LP, winnych zaniedbań związanych z przygotowaniem projektu osiedla
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mieszkaniowego Eko-Sękocin, z nadzorem nad jego realizacją i finansowaniem, a
także w stosunku do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Warszawie za brak nadzoru nad działalnością Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojnów w
zakresie wykonywania przez niego zarządu nad powierzonymi zasobami Skarbu
Państwa i popieranie zaprzestania produkcji rolnej na gruntach przeznaczonych na ten
cel w planie urządzania lasu oraz pozytywne opiniowanie do sprzedaży tych gruntów -
jako nieprzydatnych dla gospodarki leśnej.

 
 W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne NIK Dyrektor Generalny LP

poinformował, że przyjmuje do realizacji wszystkie uwagi i wnioski zawarte w
wystąpieniach pokontrolnych, a także, że:
 

 1. Zobowiązał dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych do opracowania, w
możliwie w najkrótszym czasie, planów urządzenia lasu dla tych nadleśnictw, które takiego
dokumentu, zgodnego z wymogami ustawy o lasach, dotychczas nie posiadają.

 2. Podjął działania, zmierzające do:
•  uproszczenia sposobów opracowania planów urządzenia lasu i skrócenia cyklu prac

urządzeniowych oraz zmniejszenia kosztów ich opracowania,
•  usprawnienia systemu planowania działalności finansowo-gospodarczej w Lasach

Państwowych,
•  dokonania szczegółowej analizy opłacalności udziału jednostek organizacyjnych Lasów

Państwowych w spółkach,
•  opracowania modelowych rozwiązań zatrudnienia w Lasach Państwowych na

stanowiskach robotniczych i nierobotniczych,
•  stosowania przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych ustawy o zamówieniach

publicznych,
•  wyeliminowania nieprawidłowości związanych z wykorzystaniem środków Funduszu

Leśnego.
 3. Wstrzymał, do czasu otrzymania ostatecznych decyzji w sprawie sytuacji prawnej Osiedla

Eko-Sękocin, jego zasiedlenie. Podjął również działania, zmierzające do rozliczenia
całkowitych kosztów wybudowania osiedla oraz odzyskania środków finansowych do
Funduszu Leśnego.
 
III. Dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, wnioskowano m.in. o:

1. Przyspieszenie opracowania planów urządzenia lasu dla nadzorowanych nadleśnictw,
które takich planów, zgodnych z ustawą o lasach, nie posiadają, a także podjęcie prac
nad opracowaniem rocznych planów finansowo-gospodarczych w terminach
zapewniających wcześniejsze niż dotychczas wprowadzanie ich do realizacji.

2. Dokonanie szczegółowej analizy kosztów prowadzenia gospodarki leśnej w skali
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadzorowanych nadleśnictw i zakładów, z
uwzględnieniem poszczególnych rodzajów działalności, ograniczenie wzrostu kosztów
administracyjnych oraz zaprzestanie działalności dodatkowej w regionalnych
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dyrekcjach Lasów Państwowych oraz dodatkowej i ubocznej w nadzorowanych
nadleśnictwach i zakładach - w której koszty przewyższają przychody.

3. Stosowanie postanowień ustawy o zamówieniach publicznych przy zamówieniach na
dostawy, wykonanie usług i robót budowlanych przez regionalne dyrekcje Lasów
Państwowych oraz nadzorowane nadleśnictwa i zakłady.

4. Spowodowanie poprawy sytuacji ekonomicznej nadzorowanych nadleśnictw, m.in.
poprzez wyrównywanie niedoborów środków finansowych, z uwzględnieniem
porównywalnych w skali regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, warunków
przyrodniczych i ekonomicznych prowadzenia gospodarki - określonych w sposób
systemowy i podanych nadleśniczym do wiadomości.

5. Zdyscyplinowanie podległych nadleśnictw, a także własnych służb finansowych, w
zakresie terminowego egzekwowania z nadleśnictw odpisów na Fundusz Leśny i
przekazywania dopłat z tego Funduszu nadleśnictwom.

6. Podjęcie skutecznych działań w celu racjonalizacji zatrudnienia na stanowiskach
robotniczych i nierobotniczych w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i w
nadzorowanych nadleśnictwach.

7. Dostosowanie regulaminu organizacyjnego oraz zakresu zadań i kompetencji członków
kierownictwa regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, do wymagań ustawy o
lasach.

8. Przestrzeganie zasad księgowania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o
rachunkowości.

9. Kontynuowanie negocjacji z wojewodami i kierownikami urzędów rejonowych w
sprawach związanych z powierzonym nadzorem nad lasami nie stanowiącymi
własności Skarbu Państwa, celem urealnienia wysokości otrzymywanych dotacji
budżetowych na pokrycie kosztów powierzonego nadzoru.

10. Zwiększenie skuteczności przedsięwzięć, mających na celu wyegzekwowanie
należności od dłużników, w szczególności należności przeterminowanych.

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne NIK dyrektorzy regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych poinformowali m.in., że:

1. Podjęto intensywne prace, związane z opracowywaniem planów urządzenia lasu dla
nadzorowanych nadleśnictw, które nie posiadają aktualnych planów; opracowano w
tym zakresie odpowiednie harmonogramy prac. Negocjowane są z wykonawcami tych
planów nowe terminy realizacyjne.

2. W celu zdyscyplinowania prac związanych z uzyskiwaniem dochodów i ponoszeniem
kosztów - przygotowywane są, w skali Lasów Państwowych, nowe zasady analizy i
monitorowania przychodów i kosztów ponoszonych w ramach poszczególnych
rodzajów działalności. Zasady te mają zostać wdrożone w 1998 roku.

3. Zorganizowane zostaną dodatkowe szkolenia dla głównych księgowych, a
problematyka przestrzegania zasad rachunkowości włączona zostanie do tematyki
kontroli prowadzonych przez regionalne dyrekcje Lasów Państwowych w ramach
sprawowanego nadzoru nad nadleśnictwami i zakładami.
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4. Wprowadzane są nowe zasady sprzedaży drewna, w tym nowe zasady rozliczeń z
nabywcami, co powinno przyczynić się do skuteczniejszego egzekwowania należności
i ograniczeń w występowaniu zatorów płatniczych.

5. Ustalenia kontroli NIK oraz uwagi i wnioski, przedstawione zostały na naradach
gospodarczych, a także wykorzystane zostaną przy opracowywaniu wytycznych i
zaleceń dla nadzorowanych jednostek.

IV. Do nadleśniczych wnioskowano m.in. o:

1. Zaprowadzenie ewidencji ilościowej i wartościowej powierzonego w zarząd majątku
Skarbu Państwa, w tym rejestru gruntów, lasów ( z tego lasów ochronnych), budynków
i budowli itd. - w oparciu o przepisy prawne obowiązujące w tym zakresie.

2. Zapewnienie realizacji zadań związanych z gospodarką leśną, określonych corocznie w
planach finansowo-gospodarczych tak, aby zrealizować całość zadań określonych w
planach urządzenia lasu - opracowywanych na okresy 10-letnie. Przy realizacji tych
zadań zalecono przestrzeganie zasady rachunku ekonomicznego.

3. Prowadzenie działalności dodatkowej i ubocznej wyłącznie na zasadach
samofinansowania i z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego.

4. Opracowanie i wdrożenie programu prywatyzacji prac leśnych, uwzględniającego
charakter i różnorodność prac podejmowanych w nadleśnictwach, w tym m.in.
dyspozycyjność przy pracach związanych z ochroną lasów.

5. Rozliczenie z gminami zaległości z tytułu podatku leśnego, powstałych w wyniku
zawyżania przez nadleśniczych powierzchni lasów ochronnych w składanych corocznie
deklaracjach podatkowych.

6. Uwzględnienie w regulaminach organizacyjnych nadleśnictw i w zasadach kontroli
wewnętrznej, wszystkich zadań i kompetencji wynikających z ustawy o lasach, a także
dostosowanie zatrudnienia pracowników na stanowiskach nierobotniczych w
nadleśnictwach, do ilości etatów określonych w tych regulaminach.

7. Podjęcie skutecznych działań w celu zmniejszenia należności, zwłaszcza
przeterminowanych.

8. Ustalenie, wspólnie z właściwymi terytorialnie kierownikami urzędów rejonowych,
powierzchni lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, znajdujących się w
obrębie działania poszczególnych nadleśnictw, celem prawidłowego sprawowania
powierzonego nadzoru oraz przyjęcia właściwej podstawy rozliczeń za pełniony
nadzór, a także stosowanie właściwych stawek jednostkowych z tytułu sprawowania
nadzoru - uwzględniających rzeczywiste i niezbędne koszty jakie nadleśnictwa
poniosły z tytułu powierzonego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu
Państwa.

9. Prowadzenie bieżącej analizy kosztów  wykonawstwa prac leśnych zleconych obcym
wykonawcom w zestawieniu z kosztami własnymi nadleśnictw, dokonywanie kilka
razy w roku analizy kosztów wykonawstwa usług przez firmy prywatne - celem
uwzględnienia wyników tych analiz przy zlecaniu nowych prac.
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10. Zapewnienie prawidłowego księgowania przychodów i kosztów oraz przestrzeganie
ustawy o rachunkowości i stosowanie zasad rachunku ekonomicznego.

11. Do Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojnów wnioskowano m.in. o :
•  wykonywanie zarządu terenem zajętym pod Osiedle Eko-Sękocin, zgodnie z

obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
•  uporządkowanie planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Chojnów, w części dotyczącej

terenu zajętego pod Osiedle Eko-Sękocin.

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne NIK nadleśniczowie poinformowali
m.in., że:

1. Przeprowadzono analizę stopnia realizacji zadań związanych z gospodarką leśną,
zawartych w planach urządzenia lasu, w poszczególnych nadleśnictwach. Wyniki
analizy wykorzystane zostaną przy opracowywaniu projektów planów finansowo-
gospodarczych na najbliższe lata, a także przy staraniach o uzyskanie dodatkowych
środków finansowych z Funduszu Leśnego - w ramach wyrównywania środków
nadleśnictwom, posiadającym niekorzystne warunki przyrodnicze i ekonomiczne do
prowadzenia gospodarki leśnej.

2. Podjęto prace nad uzupełnieniem regulaminów organizacyjnych i uporządkowaniem
ewidencji ilościowej i wartościowej majątku Skarbu Państwa, pozostającego w
zarządzie poszczególnych nadleśnictw.

3. Od początku 1998 r. zaniechana będzie działalność dodatkowa i uboczna, w której
koszty przewyższają dochody.

4. Przeprowadzana jest weryfikacja powierzchni lasów nie stanowiących własności
Skarbu Państwa. Uzyskane dane wykorzystane zostaną do negocjacji wysokości stawek
za powierzony nadzór nad tymi lasami, prowadzonymi z kierownikami urzędów
rejonowych.

5. Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojnów poinformował o przystąpieniu do realizacji
wniosków.

V. Do Wójta Gminy Raszyn, wnioskowano o:

1. Usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Przestrzeganie przepisów prawa przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.

VI. Do Przewodniczącego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie,
wnioskowano o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dotyczących Osiedla Eko-Sękocin,
wydanych przez Wójta Gminy Raszyn - jako podjętych z rażącym naruszeniem prawa.

Kolegium Odwoławcze poinformowało NIK o wszczęciu postępowania.
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VII. Do Wojewody Warszawskiego, wnioskowano o:

1. Podjęcie, w ramach kompetencji Wojewody wynikających z Kodeksu postępowania
administracyjnego, działań zmierzających do wzruszenia decyzji o pozwoleniu na
budowę, dotyczących Osiedla Eko-Sękocin, wydanych przez Wójta Gminy Raszyn, z
upoważnienia Kierownika Urzędu Rejonowego w Warszawie.

2. Rozważenie, w ramach kompetencji nadzorczych wojewody wynikających z ustawy o
terenowych organach rządowej administracji ogólnej, możliwości spowodowania
wypowiedzenia porozumienia zawartego przez Kierownika Urzędu Rejonowego w
Warszawie z Wójtem Gminy Raszyn, dotyczącego upoważnienia do wydawania w jego
imieniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

3. Spowodowanie skontrolowania prawidłowości wydawania decyzji o pozwoleniu na
budowę przez Wójta Gminy Raszyn, w ramach zadań powierzonych.

Wojewoda Warszawski pismem z dnia 22 stycznia 1998 r. zawiadomił NIK, że wszczął
postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji nr 867/96 z dnia 13 grudnia
1996 r. wydanej przez Wójta Gminy Raszyn zatwierdzającej do realizacji projekt
budowlany oraz zezwalającej na budowę oczyszczalni ścieków dla osiedla
mieszkaniowego Eko-Sękocin.

W czasie kontroli wystąpiły cztery przypadki odmowy podpisania protokołu
kontroli, w tym jeden bez zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole
(Nadleśnictwo Pułtusk) i trzy ze zgłoszeniem zastrzeżeń do protokołów kontroli
(Nadleśnictwo Włodawa, Chojnów, Urząd Gminy Raszyn).

Zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli zgłosili kierownicy trzech
skontrolowanych jednostek organizacyjnych, tj. Nadleśniczowie Nadleśnictw: Chojnów i
Włodawa oraz Wójt Gminy Raszyn. Komisja Odwoławcza Departamentu Ochrony
Środowiska i Budownictwa NIK uwzględniła w całości zastrzeżenia zgłoszone przez
Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojnów (po czym protokół został przez Nadleśniczego
podpisany) i uwzględniła w części zastrzeżenia zgłoszone przez Wójta Gminy Raszyn,
który odmówił podpisania protokołu kontroli. Komisja Odwoławcza Delegatury NIK w
Lublinie oddaliła zastrzeżenia zgłoszone przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Włodawa.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Włodawa odmówił podpisania protokołu kontroli.

Zastrzeżenia w sprawie ocen uwag i wniosków zawartych w wystąpieniach
pokontrolnych zgłosili kierownicy czterech skontrolowanych jednostek organizacyjnych, tj.
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych (do dwóch wystąpień pokontrolnych),
Nadleśniczowie Nadleśnictw: Chojnów i Włodawa oraz Wójt Gminy Raszyn. Komisja
Odwoławcza Departamentu Ochrony Środowiska i Budownictwa NIK uwzględniła w
części zastrzeżenia zgłoszone do wystąpień pokontrolnych skierowanych do Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych i oddaliła zastrzeżenia zgłoszone do wystąpień
pokontrolnych skierowanych do Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojnów i Wójta Gminy
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Raszyn. Komisja Odwoławcza Delegatury NIK w Lublinie oddaliła zastrzeżenia zgłoszone
do wystąpienia pokontrolnego skierowanego do Nadleśniczego Nadleśnictwa Włodawa.

W wyniku kontroli stwierdzono:

•  wydatkowanie środków Funduszu Leśnego z naruszeniem przepisów prawnych, w
wysokości 9.308,8 tys. zł, na budowę Osiedla Eko-Sękocin, niezgodnie z przepisem art.
58 ustawy o lasach,

•  wydatkowanie środków Lasów Państwowych w kwocie 8,1 mln zł z naruszeniem
przepisów prawa, na dofinansowanie kosztów nadzoru nad lasami wchodzącymi w
skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i nie stanowiących własności Skarbu
Państwa, niezgodnie z przepisem art. 5 ust. 4 ustawy o lasach,

•  uszczuplenia podatku leśnego, stanowiącego ustawowy dochód gmin, w wysokości
157,1 tys. zł, co wynikało z nienależnie dokonanych odliczeń podatku leśnego przez
nadleśnictwa,

•  inne uszczuplenia podatkowe w wysokości w wysokości 452,4 tys. zł.

                                                                                  Dyrektor Departamentu
                                                                       Ochrony Środowiska i Budownictwa

                                                                                      Andrzej Głowacki

            Akceptuje:
           Wiceprezes
 Najwyższej Izby Kontroli

   Zbigniew Wesołowski

                                                                     Zatwierdzam
                                                                        PREZES
                                                    NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

                                                              Janusz Wojciechowski

Warszawa, dnia       13  lutego 1998 r.



Załącznik Nr 1

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH

1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. Nr 101, poz. 444, zm.  z 1992 r. Nr
21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr
147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 54, poz. 349 i Nr 121, poz. 770).

2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (j.t. Dz.U. z
1994 r. Nr 49, poz. 169, zm.: z 1995 r. Nr 90, poz. 446 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr
106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 i Nr 156, poz. 773, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 96,
poz. 592 i Nr 121, poz. 770).

3. Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Dz.U. Nr 73, poz. 433, zm. z 1991 r. Nr 101, poz.
444 i Nr 114, poz. 492).

4. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 11,
poz. 79, z.: z 1984 r. Nr 35, poz. 185, z 1988 r. Nr 24, poz. 169, z 1990 r. Nr 34, poz.
198, z 1991 r. Nr 101, poz. 444, Nr 103, poz. 446 i Nr 114, poz. 494 oraz z 1994. Nr
27, poz. 96) - obowiązywała do dnia 24 marca 1995 roku.

5. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16, poz.
78, zm.: z 1995 r. Nr 141, poz. 692 i z 1997 r. Nr 60, poz. 370 i Nr 80, poz. 505) -
obowiązuje od dnia 25 marca 1995 roku.

6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591, zm. z
1997 r. Nr 32, poz. 183 i Nr 43, poz. 272).

7. Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 114, poz. 492,
zm.: z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z
1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 156, poz. 773, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272 i
Nr 54, poz. 349).

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, zm.: z 1995
r. Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 146, poz. 680 i Nr 106, poz. 496).

9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz.
415, zm. z 1996 r. Nr 106, poz. 496).

10. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U.
z 1996 r. Nr 70, poz. 335, zm.: z 1996 r. Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147,
poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770).

11. Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz.U. Nr 90, poz. 446,
zm. z 1997 r. Nr 121, poz. 770).

12. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 76, poz. 344,
zm.: z 1994 r. Nr 130, poz. 645, z 1995 r. Nr 99, poz. 488, z 1997 r. Nr 123, poz. 777 i
778).

13. Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych
(Dz.U. Nr 122, poz. 593 zm. z 1995 r. Nr 74, poz.368, z 1997 r. Nr 98, poz. 604 i Nr
106, poz. 679).

14. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej
(Dz.U. Nr 21, poz. 23, zm.: z 1991 r. Nr 75, poz. 328, z 1995 r. Nr 74, poz. 368 i z
1996 r. Nr 106, poz. 498).

15. Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344,
zm. z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78,
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poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz.
496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz. 484, Nr
121, poz. 770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926 i Nr 158,
poz. 1042).

16. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.
z 1980 r. Nr 9, poz. 26, zm.: z 1980 r. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 7, poz. 55, Nr 45,
poz. 289, z 1983 r. Nr 41, poz. 185, z 1984 r. Nr 34, poz. 183, z 1986 r. Nr 47, poz.
228, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, Nr 33, poz. 186, z 1989 r. Nr 20, poz. 107, z 1990 r. Nr
34, poz. 201, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, Nr 119, poz. 513, z 1994 r. Nr 122, poz. 593,
z 1995 r. Nr 1, poz. 1, Nr 74, poz. 368, z 1996 r. Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496, z
1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643 i Nr 137, poz. 926).

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych
zasad gospodarki finansowej w Lasach Państwowych (Dz.U. Nr 125, poz. 555) -
obowiązywało do 31 grudnia 1994 r.

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych
zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
(Dz.U. Nr 134, poz. 692).

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie nadania statutu
Ministerstwu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Dz.U. z 1994 r.
Nr 2, poz. 4) - obowiązywało do dnia 16 maja 1997 r.

20. Uchwała Rady Ministrów Nr 85/93 z dnia 28 września 1993 r. w sprawie zatwierdzenia
Umowy Pożyczki pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem
Odbudowy i Rozwoju oraz Kontraktu Finansowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską
a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, dotyczących �Programu rozwoju wybranych
dziedzin leśnictwa i ochrony ekosystemów w parkach narodowych na lata 1993-1997�
(niepublikowana).

21. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planów
urządzania lasu (Dz.U. Nr 67, poz. 338).

22. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad  uznawania lasów za ochronne
oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej (Dz.U. Nr 67, poz.
337).

23. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji
wyceny środków trwałych (Dz.U. Nr 7, poz. 34, zm.: z 1995 r. Nr 73, poz. 362 i Nr
122, poz. 122 i z 1997 r. Nr 6, poz. 35).

24. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. Nr 6, poz. 35, zm.
z 1997 r. Nr 14, poz. 78).

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 46).

26. Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
27 maja  1992 r. w sprawie szczegółowych zasad nabywania przez nadleśnictwo lasów
i gruntów przeznaczonych do zalesienia (M.P. Nr 19, poz. 141).

27. Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
14 marca 1995 r. w sprawie stanowisk Służby Leśnej, na których zatrudnionym
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pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie oraz szczegółowych zasad i trybu
przyznawania i zwalniania tych mieszkań (M.P. Nr 15, poz. 180).

28. Zarządzenie Nr 11 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 27 maja 1992 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu
Lasy Państwowe (niepublikowane) - obowiązywało do dnia 17 maja 1994 roku.

29. Zarządzenie Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu
Lasy Państwowe (niepublikowane) - obowiązuje od dnia 18 maja 1994 roku.

30. Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
27 maja 1992 r. w sprawie stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych, zasad
wynagradzania i stopni zawodowych Służby Leśnej (M.P. Nr 18, poz. 136) -
obowiązywało do dnia 7 kwietnia 1995 roku.

31. Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
14 marca 1995 r. w sprawie stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych, zasad
wynagradzania i stopni zawodowych Służby Leśnej (M.P. Nr 15, poz. 179) -
obowiązuje od dnia 7 kwietnia 1995 roku.



Załącznik Nr 2

WYKAZ SKONTROLOWANYCH JEDNOSTEK

1. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
2. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

    REGIONALNE DYREKCJE LASÓW PAŃSTWOWYCH:
1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
2. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
3. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
4. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie
5. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
6. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie
7. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile
8. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
9. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
10. Regionalna Dyrekcja  Lasów Państwowych w Toruniu
11. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
12. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
13. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze

           Nadleśnictwa:

W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
14. Nadleśnictwo Krynki
15. Nadleśnictwo Płaska
16. Nadleśnictwo Szczerby
17. Nadleśnictwo Waliły
18. Nadleśnictwo Żednia
 
 W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
19. Nadleśnictwo Katowice
20. Nadleśnictwo Pszczyna
21. Nadleśnictwo Rudy Raciborskie
22. Nadleśnictwo Węgierska Górka
23. Nadleśnictwo Andrychów
24. Nadleśnictwo Kup
25. Nadleśnictwo Herby
 
 W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie
26. Nadleśnictwo Biłgoraj
27. Nadleśnictwo Kraśnik
28. Nadleśnictwo Lubartów
29. Nadleśnictwo Międzyrzec
30. Nadleśnictwo Włodawa
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 W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi
31. Nadleśnictwo Brzeziny
32. Nadleśnictwo Kolumna
33. Nadleśnictwo Opoczno
34. Nadleśnictwo Sieradz
35. Nadleśnictwo Smardzewice
36. Nadleśnictwo Wieluń
 
 W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie
37. Nadleśnictwo Ciechanów
38. Nadleśnictwo Nidzica
39. Nadleśnictwo Przasnysz
40. Nadleśnictwo Jedwabno
41. Nadleśnictwo Wipsowo
 
 W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
42. Nadleśnictwo Kolbuszowa
43. Nadleśnictwo Lesko
44. Nadleśnictwo Rymanów
45. Nadleśnictwo Strzyżów
46. Nadleśnictwo Tuszyma
 
 W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile
47. Nadleśnictwo Jastrowie
48. Nadleśnictwo Podanin
49. Nadleśnictwo Potrzebowice
50. Nadleśnictwo Trzcianka
51. Nadleśnictwo Zdrojowa Góra
 
 W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu
52. Nadleśnictwo Dalaszyce
53. Nadleśnictwo Ostrowiec
54. Nadleśnictwo Staszów
55. Nadleśnictwo Starachowice
56. Nadleśnictwo Suchedniów
57. Nadleśnictwo Grójec
58. Nadleśnictwo Kozienice
59. Nadleśnictwo Przysucha
60. Nadleśnictwo Radom
 
 W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku
61. Nadleśnictwo Białogard
62. Nadleśnictwo Dretyń
63. Nadleśnictwo Manowo
64. Nadleśnictwo Trzebielino
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65. Nadleśnictwo Tychowo
 
 W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie
66. Nadleśnictwo Celestynów
67. Nadleśnictwo Chojnów
68. Nadleśnictwo Jabłonna
69. Nadleśnictwo Łuków
70. Nadleśnictwo Siedlce
71. Nadleśnictwo Sokołów Podlaski
72. Nadleśnictwo Pułtusk
 
 W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze:
73. Nadleśnictwo Brzózka
74. Nadleśnictwo Gubin
75. Nadleśnictwo Nowa Sól
76. Nadleśnictwo Przytok
77. Nadleśnictwo Zielona Góra
78. Urząd Gminy Raszyn.


